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Forord 
 
Dette notatet er laget som del av ”program for satsing på kommunikasjon – Prokom”.  Dette 
er et av innsatsområdene under omstillings- og utviklingsprogrammet Morgenlandet.  Etter at 
selskapet Morgenlandet AS ble lagt ned november 2003, forholder Prokom seg til en 
styringsgruppe for "Omstillingsprogrammet" under Oppland og Hedmark fylkeskommuner. 
 
Prokom Innovasjon består av et innovasjonsprosjekt: "Design i en ny medievirkelighet: 
Bruker-produsent relasjoner i utvikling og anvendelse av nye medier".  Det har vært et mål å 
bygge opp en forskningsbasert kunnskapsbase som kan styrke innovasjons- og 
verdiskapingspotensialet innen informasjons-, medie- og kommunikasjonsteknologi, ved å 
belyse hva som skjer i møtet mellom tilbyder/produsent og kunde/bruker i utvikling og 
anvendelse av informasjons-, medie- og kommunikasjonsteknologi. 
 
Et av de prioriterte områdene er hvordan Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (IKT) 
kan påvirke innovasjons- og utviklingsprosesser.  Dette notatet gir en oversikt over de 
muligheter IKT gir for innovasjoner i organisasjoner, men fokus på endringspotensial for 
organisasjonsstrukturer, prosesser og nye organisasjonsformer.  
 
Tidligere utgaver av notatet har vært benyttet ved undervisning i organisasjons- og 
personalfag, og Servicestudiet, alle ved Høgskolen i Lillehammer.  
 
Notatet er skrevet av Svein Bergum.   
 
 
 
Lillehammer, juni 2004 
 
 
Svein Bergum       Lene Nyhus 
Prosjektleder       Forskningsleder 



 

Innholdsfortegnelse 
 
 
1. Innledning og innhold i notatet........................................................................................... 7 
2. IKT’s påvirkning på organisasjoner ................................................................................... 8 

2.1 Hva er IKT? ................................................................................................................ 8 
2.2 Kjennetegn ved IKT................................................................................................... 8 
2.3 IKT og nettverk som de sentrale temaer i organisasjonsteorien................................. 9 
2.4 Nye former for frihet/fleksibilitet............................................................................. 10 
2.5 Den ”problematiske” sammenhengen mellom IKT og organisasjon, determinisme 

eller ingen gitte virkninger?...................................................................................... 10 
2.6 De ulike syn sine hovedargumenter, utvikling over tid............................................ 10 

3. IKT og organisasjonsstrukturer ........................................................................................ 12 
3.1 Kompleksitet............................................................................................................. 12 
3.2 Sentralisering/desentralisering ................................................................................. 13 
3.3 Formalisering............................................................................................................ 14 

4. IKT og organisatoriske prosesser ..................................................................................... 16 
4.1 Innledning, ulike prosesser ....................................................................................... 16 
4.2 IKT og beslutninger.................................................................................................. 16 
4.3 IKT og kommunikasjon............................................................................................ 17 
4.4 IKT og kunnskapsspredning..................................................................................... 21 

5. IKT og nye organisasjons- og arbeidsformer ................................................................... 22 
5.1 Virtuelle organisasjoner............................................................................................ 22 
5.2 Virtuelle team eller – grupper................................................................................... 23 
5.3 Fra organisasjon til elektroniske frilansere (”e- lancere”)? ....................................... 23 
5.4 Fleksible kontorløsninger, eksempel på fysiske endringer....................................... 24 
5.5 Fjernarbeid................................................................................................................ 26 

6. IKT for to forskjellige organisasjonsutforminger, eksempler fra to call center............... 29 
6.1 ”Call center som rutinisert slavearbeid”................................................................... 29 
6.2 ”Call center som strategisk kompetansearbeid”....................................................... 33 

7. Avslutning ........................................................................................................................ 35 
Referanser/litteratur .................................................................................................................. 36 



 7 

1. Innledning og innhold i notatet 
 
Det er mange spekulasjoner og mye usikkerhet om hva slags påvirkning IKT, også betegnet 
som IT eller elektroniske kommunikasjonsmedia, vil ha i utforming av organisasjoner.  Vil 
organisasjoner bli mindre eller større, og vil IKT føre til mer markedstransaksjoner eller flere  
internt i organisasjoner.  Hvordan påvikes strukturelle trekk ved organisasjoner som for 
eksempel sentralisering og formalisering, og hvordan endres prosesser som beslutninger og 
kommunikasjon.  Og hva slags muligheter gir IKT for utforming av nye organisasjonsformer.  
Dette er av de problemstillinger vi vil ta opp i notatet. 
 
Formålet med notatet er ikke at det presenteres enkle og klare sammenhenger, men mer ser på 
mulige alternative konsekvenser.  Notatet har som premiss at det ikke er noen gitt/bestemt 
sammenheng mellom teknologi og organisasjonsutforming.  Virkningene avhenger heller av  
beslutningstakernes målsettinger og brukernes egne tilpasninger av teknologien i egen 
arbeidssituasjon 
 
Vi starter notatet med en kort gjennomgang av IKT’s innvirkning på organisasjoner.  Vi går 
videre og diskuterer IKT’s mulige påvirkning på organisasjonsstrukturer, og fokuserer på 
begrepene formalisering, kompleksitet og sentralisering.  Videre tar vi opp mulige virkninger 
på organisatoriske prosesser med hovedvekt på kommunikasjon og beslutninger.  Det neste 
kapitlet behandler hvordan IKT kan understøtte nye organisasjons- og arbeidsformer som 
fleksible kontorløsninger, virtuelle team og – organisasjoner samt fjernarbeid. 
.   
Notatet avsluttes med at vi eksemplifiserer to virkninger i to typer organisasjoner som driver 
med kundebehandling, kalt ”call center”.  Den ene typen som beskrives i detalj, viser en 
organisasjon preget av rutinearbeid, stort tempo og mye kontroll, derfor betegnelsen 
”rutinisert slavearbeid”.  Det er et slikt scenarie som er mest omtalt i litteraturen og som også 
preger omtalen og imaget til call centre i media og opinionen.   
En annen design på call center er det vi kaller ”strategisk kompetansearbeid”.  Dette er mer 
sjeldent og mest som en visjon.  I dette tilfellet kan call centeret være en viktig ressurs med å 
framskaffe verdifull markedsinformasjon til ledere i bedriften. Da dette scenariet er lite 
beskrevet i litteraturen, vil omtalen her være mer generell og det blir opp til leserne å gjøre 
konkretiseringene.   
 
Notatet har en kort avslutning. 
 
Vi gjør oppmerksom på at vi for å forenkle behandler IKT relativt generelt, og i meget 
begrenset grad vil vi gå inn på forskjellige systemer og anvendelser. 
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2. IKT’s påvirkning på organisasjoner 
 
I dette kapitlet repeterer vi litt om hva som menes med IKT, og litt generelt om den betydning  
IKT kan ha for organisasjonen. 
 
 
2.1 Hva er IKT? 
 
Med IKT menes elektroniske hjelpemidler for innsamling, bearbeiding, analyse, overføring, 
lagring og presentasjon av informasjon, for å styre og kontrollere utstyr og arbeidsprosesser, 
og koble sammen mennesker, funksjoner og ulike enheter både i og mellom organisasjoner 
(dvs ut mot kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere). 
 
Utviklingen innen IKT påvirker organisasjoner på mange måter; IKT skaper muligheter for å 
utvikle nye produkter, produsere mer komplekse produkter, redusere produksjonskostnader og 
distribusjonskostnader, øke markedsandeler og utvikle nye markeder.  IKT gir oss muligheter 
til å kommunisere bedre og raskere, produsere bedre og raskere, og transportere bedre og 
raskere.   
 
Utviklingen innen IKT påvirker mange oppgaver i en virksomhet, fra innkjøp, lagerstyring, 
produksjon og distribusjon, til markedsføring og kommunikasjon med kunder, brukere og  
leverandører.  Teknologien har utviklet seg fra å være et teknisk verktøy for intern 
rasjonalisering av lønn og regnskap til å bli et forretningsmessig strategisk virkemiddel som 
selv er grunnlaget for nye forretningsideer, og som muliggjør realisering av forretningsideer 
og konkurransefortrinn.  Fra å ha fokusert på IKT i seg selv er det nå enighet om at IKT får 
verdi gjennom anvendelser som støtter organisasjonens mål, dvs virksomhetsprosesser 
(Christensen m.fl, 1999) 
 
Produksjonen og andre arbeidsoppgaver kan nå i større grad skje relativt uavhengig av tid og 
sted.  Store mengder informasjon kan hurtig og effektivt bearbeides, analyseres, formidles og 
spres.  Flere medarbeidere kan jobbe fysisk atskilt.  Dessuten åpner den teknologiske 
utviklingen for nye strategiske interorganisatoriske nettverk og allianser.  Organisasjoner og 
medarbeidere kan i dag knyttes sammen i felles kommunikasjonsplattformer relativt 
uavhengig av tid og rom, på tvers av både organisasjonsmessige, regionale og nasjonale 
grenser.  E-post, Internett, Intranett, videokommunikasjon, og  satellittkommunikasjon er 
eksempler på de nye elektroniske infrastrukturene. 
 
 
2.2 Kjennetegn ved IKT 
 
Tre sentrale kjennetegn ved IKT som har betydning for hvordan organisasjoner fungerer kan 
framheves: 
• IKT behandler informasjon: Informasjon kan behandles utenfor den menneskelige 

hjernen.  Dette betyr at oppgaver som tidligere ble utført av mennesker, i dag kan 
overføres til maskiner.  Datamaskiner kan behandle enorme mengder informasjon på så 
kort tid at den menneskelige hjerne ikke kan konkurrere. 

• IKT lagrer informasjon:  IKT gjør det lettere å lagre store mengder informasjon. 
Samtidig er de store mengdene av informasjon tilgjengelige på en helt annen måte enn 
tidligere.  Dataprogrammer har kraftig endret mulighetene til å søke og hente informasjon.   
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• IKT kommuniserer informasjon: Kommunikasjonsmulighetene har økt, og 
kommunikasjon skjer foruten ansikt til ansikt, over telefon, via datakommunikasjon som 
e-post, via videokommunikasjon, telefaks foruten brev og  bøker.  Det som skjer med 
kommunikasjonen pga IKT er at den blir hurtigere, mindre avhengig av fysisk nærhet for 
å kommunisere, og det blir mindre behov for direkte kommunikasjon mellom mennesker. 
Man kan i større grad kommunisere indirekte via IKT gjennom databaser og e-post. 

 
IKT påvirker derfor mulighetene til å behandle informasjon, og måten som beslutninger 
fattes på i organisasjoner.  Mer informasjon kan behandles raskere enn tidligere, og ulike 
systemer kan hjelpe mennesker å redusere usikkerhet når man fatter beslutninger, og gjøre det 
lettere å rangere og velge mellom alternative løsninger.  Dessuten er det lettere  å 
kommunisere ut resultatet av beslutningsprosessen gjennom e-post eller et Intranett-system 
(Intranett er et internt Internett dvs informasjonssystem i en bedrift for informasjonsspredning 
og kommunikasjon).   
 
For det andre, med større kapasitet til å behandle informasjon kan stadig mer avanserte 
oppgaver automatiseres. 
 
For det tredje kan automatiseringen bli stadig mer fleksibel.  Mer behandlingskapasitet betyr 
at maskinene også blir ”flinkere” til å håndtere endringer.  Mens man for eksempel tidligere i 
en bilfabrikk måtte bestemme før produksjonen hva slags farge man skulle lakkere hele 
produksjonsrekken av biler i, kan man i dag lakkere hver bil i ulik farge eller endre interiør 
eller designdetaljer etter kundenes ønsker.  IKT gir med andre ord mulighet for å kunne tilby 
”skreddersøm” innen standardisert serieproduksjon.  Eller, sagt med andre ord, IKT gir i dag 
mulighet for å kombinere markedstilpasning for å møte spesifikke kundepreferanser, og 
standardisering av produksjonen for å realisere økonomiske skalafordeler, på en måte som 
man tidligere bare kunne drømme om. 
 
For det fjerde minsker IKT betydningen av fysisk nærhet  siden mennesker kan kommunisere 
uavhengig av hvor de fysisk befinner seg i tid og rom. 
 
For det femte gir IKT nye muligheter for kontroll, fordi IKT gjør at man kan registrere i langt 
større detalj enn tidligere hva som skjer og hvilke resultater aktiviteter og hendelser 
produserer. 
 
Til slutt kan nevnes at IKT gir økte muligheter for koordinering av aktiviteter. Når 
informasjon om hva man driver med, gjøres tilgjengelig i en database, kan personer tilpasse 
seg hverandre uten at man har kommunisert direkte sammen.  
 
 
2.3 IKT og nettverk som de sentrale temaer i organisasjonsteorien 
 
Jacobsen og Thorsvik (2001) hevder at mens 1980-tallet var preget av fokuset på 
organisasjoner som kulturer, har organisasjonsteorien på 90-tallet og i dag mer fokus på 
organisasjoner som nettverk.   Sentrale begreper er nettverksorganisering og virtuelle 
organisasjoner.  Og sentrale argumenter er at organisasjoner må utvikle strategiske allianser 
og nettverk til andre organisasjoner for å overleve stadige endringer og skjerpet konkurranse.  
Drivkreftene bak utviklingen antas å være: utviklingen innen IKT, globalisering av 
økonomien og internasjonalisering av konkurransen.  Utviklingen krever mer horisontale 
strukturer, nettverksrelasjoner og selvstyrte team som fremmer fleksibilitet, innovasjon og 
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omstillingsevne i organisasjoner.  Det er økende interesse for å finne måter å utnytte de 
muligheter som utviklingen innen IKT gir til å knytte organisasjoner og medarbeidere 
sammen i felles kommunikasjonsplattformer uavhengig av tid og rom, på tvers av 
organisasjonsmessige grenser.  Mange snakker om såkalte ”virtuelle organisasjoner”, man 
betrakter ikke organisasjoner lenger som en enhet, men som nettverk av sammenkoblede 
virksomheter.  Vi kommer tilbake til omtale av virtuelle organisasjoner senere under 
delkapitlet om IKT som grunnlag for nye organisasjonsformer. 
 
 
2.4 Nye former for frihet/fleksibilitet 
 
Som nevnt tidligere gir IKT økte muligheter for frihet i organisering.  Dette gjelder frihet i 
tid, rom/sted samt større valgfrihet i form.   
 
Eksempler på frihet i tid er for eksempel elektroniske konferanser på Internett, samt å lytte 
til/lese og besvare e-post/voice mail når det passer deg, dvs asynkrone tjenester.  Frihet i 
rom/sted skjer gjennom for eksempel bruk av mobiltelefon, telefaks, videokonferanse og PC.   
Frihet i form betyr at du får en større valgmulighet i kommunikasjonsform, eller det vi senere 
vil kalle kanalvalg eller valg av kommunikasjonsmedia. Dette vil vi  komme tilbake til senere 
i notatet.  
 
 
2.5 Den ”problematiske” sammenhengen mellom IKT og organisasjon, 
determinisme eller ingen gitte virkninger? 
 
I løpet av de siste 20-årene er det skrevet en god del om mulige sammenhenger mellom 
innføring av IKT og innvirkning på organisasjoner.  En del av denne litteraturen, ofte skrevet 
av leverandører eller konsulenter, forkynner at det er klare sammenhenger mellom IKT og 
dets virkninger.  På fagspråket kalles dette synet for ”teknologideterminisme”.   

Et mer vanlig syn, i hvert fall i forskningskretser, er å hevde at IKT er en fleksibel teknologi 
som kan støtte opp flere ulike/alternative valg og organisasjonsformer, avhengig av 
beslutningstakernes målsettinger. Det er et slikt syn som ligger til grunn for dette notatet.  
Dermed blir det få bastante konklusjoner, men samtidig illustreres kompleksiteten og at 
beslutningstakerne og brukerne har valg i ulik måte å anvende teknologi på. 

Synet på hvor gitte virkningene av teknologi er, henger også sammen med synet på den 
relative betydning av teknologi i IKT for organisasjonsendringsprosesser.  Mens 
teknologideterministene hevder at IKT er 80% teknologi, er det motsatte synet at IKT er 20% 
teknologi og 80% organisasjon- og personalutvikling.  Det er nok det sistnevnte synet som har 
fått størst oppslutning, og det sies ofte at vellykket bruk av IKT ikke først og fremst er 
spørsmål om teknologi, men heller hvordan teknologien integreres og anvendes i de aktuelle 
organisatoriske, sosiale og samfunnsmessige sammenhengene.  

 
 
2.6 De ulike syn sine hovedargumenter, utvikling over tid  
 
Debatten om IKT’s virkning på individ, bedrift og samfunn har foregått siden slutten av 1970-
tallet.  I begynnelsen, dvs i 80-årene, var det en relativt polarisert debatt.  Den ene parten, la 
oss kalle dem ”optimistene”, argumenterte for at IKT var en av de viktigste faktorer for å 
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skape nye arbeidsplasser, både i IKT-sektoren selv, men også fordi IKT kunne være et 
hjelpemiddel i mange bedrifter og dermed øke verdiskaping og sysselsetting.  Motsatt var det 
en gruppering av mer ”pessimistiske grupperinger” som så store farer/problemer med IKT-
utviklingen.  Først og fremst ble det hevdet at IKT ville føre til massearbeidsledighet på grunn 
av automatisering av rutinejobber.  Som vi ser var utgangspunktet for debatten  på 
samfunnsnivå.  Det var også andre samfunnstemaer opp: sentralisering/desentralisering og 
demokrati var to av disse. 

Etter som IKT i større grad ble tatt i bruk i organisasjoner  i løpet av 80-tallet, ble det 
problemstillinger også knyttet til organisasjonsnivået.  Selvsagt ble spørsmålet om 
sysselsetting diskutert også her, men ellers var en tidlig problemstilling knyttet til IKT’s 
innvirkning på kompetansekrav i jobbene: Vil det bli mer rutinejobber eller mer 
kompetansekrevende jobber?.  Eller vil det bli mer av begge deler, men mellomskiktet 
reduseres?  I takt med mer kunnskap om IKT-bruk, ble nok argumentasjonen mindre 
polarisert, samtidig så man at det var vanskelig å måle effektene og at disse samtidig gikk i 
forskjellige retninger. 

På organisasjonsnivået kan vi etter hvert skille mellom følgende generelle syn: 

• ”Optimistene” mener at IKT vil gi flatere organisasjonsstrukturer, desentralisering, 
samt større grad av kommunikasjon og kontakt mellom mennesker 

• ”Pessimistene” hevder at IKT fører til fremmedgjøring, arbeidsløshet, overvåking, 
kontroll, stress og økte forskjeller med et A- og B-lag i arbeidslivet. Dette er 
forskjeller som skyldes ulikheter i å beherske teknologien, men også på grunn av 
forskjeller i kompetansekrav i selve jobbene. 

 
Vi skal nå gå videre å se nærmere på ulike elementer ved organisasjonsstrukturen. 
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3. IKT og organisasjonsstrukturer 
 

En vanlig måte å beskrive organisasjonsstrukturer på er å fokusere på følgende variabler: 

• kompleksitet: grad av oppdeling og differensiering av oppgaver 
• sentralisering/desentralisering: plassering av beslutningsmyndighet 
• formalisering: innslag av regler, rutiner og standard operasjonsprosedyrer 

 
 
3.1 Kompleksitet 
 
Det er tre forhold som påvirker kompleksiteten.  Det er horisontal, vertikal og geografisk 
differensiering.  
 
Horisontal differensiering gir et bilde av hvor mange spesialiserte jobber som skal utføres på 
samme nivå i et hierarki.  Den horisontale inndelingen gir et bilde av bredden, mens den 
vertikale inndelingen angir antall nivåer i organisasjonen.  Vertikal differensiering vil derfor si 
hvor mange nivåer vi har i et organisasjonshierarki.  Den geografiske kompleksiteten dreier 
seg om antall lokaliseringer for organisasjonen.  Dersom en organisasjon er lokalisert på flere 
geografiske steder, vil det bli vanskeligere å kommunisere og koordinere aktivitetene.  Dette 
vil øke den geografiske kompleksiteten.  Jo mer en organisasjon er differensiert langs disse 
dimensjonene, jo mer kompleks er den.  Desto flere avdelinger, flere nivåer og større 
geografisk spredning jo større problemer vil oppstå når det gjelder informasjon, 
kommunikasjon og koordinering.  
 
Den geografiske kompleksiteten, dvs antall lokaliseringer, blir av og til forvekslet med en 
annen tolkning av begrepet sentralisering: I tillegg til plassering av beslutningsmyndighet kan 
sentralisering også ha en dimensjon med plassering av lokaliseringer.  I dette notatet 
diskuterer vi denne problemstillingen under geografisk kompleksitet. 
 
Når det gjelder IKT’s innvirkning på organisasjonsmessig kompleksitet, er det ikke entydige 
virkninger.  Den variabelen det er mest enighet om er nok vertikal kompleksitet. Her antas det  
at IKT kan bidra til færre vertikale nivåer, og dermed redusere vertikal differensiering.  
Bakgrunnen for dette er at antall mellomledere kan reduseres.  Disse har hatt som en viktig 
rolle å formidle informasjon: nedover fra topplederne og ned til førstelinjesledere og ansatte. 
Tilsvarende skulle de formidle informasjon fra de lavere deler av hierarkiet opp til toppnivået, 
slik som styringsdata/status, kundeinformasjon  og feedback på overordnede planer.  Med økt 
bruk av IKT vil større deler av informasjonen forefinnes i elektroniske nettverk (ref Internett 
og Intranett), samt at kommunikasjonen vil mer foregå i Intranett og pr e-post.  Medarbeidere 
vil i større grad bli selvbetjent i å hente ut informasjon fra f.eks Intranettet eller bedriftens 
Web-sider. Informasjon fra topplederne ligger på nettet, uten at mellomlederne trenger å kalle 
sammen sin avdeling til møte for å informere om dette. En konsekvens av dette er at ledere får 
et større kontrollspenn, dvs flere ansatte pr leder.  Nå er nok ikke IKT den eneste faktor som 
påvirker i denne retning, men den utgjør i hvert fall et vesentlig bidrag. 
 
Den variabelen vi har vanskeligst for å konkludere om er nok om horisontal differensiering.  
Her er det mange drivkrefter som virker, og mange/flere forskjellige organisasjonsformer 
avhengig av ulike betingelser (f.eks omgivelser og  kultur). Det kanskje fremste argumentet er 
at IKT kan føre til mindre spesialisering fordi den enkelte saksbehandler får enklere tilgang til 
informasjon fra ulike fagfelter/profesjoner.  Slik sett kan IKT understøtte for eksempel relativt 
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generaliserte personer i kundefront, enten det gjelder bankfunksjonærer, postfunksjonærer 
eller call center personale.  
 
Men IKT virker ikke isolert.  Det kan også alternativt tenkes at IKT kan brukes for å fremme 
en mer spesialisert organisasjonsstruktur, fordi man kan få flere fagspesialister og en mer 
spesialisert organisasjon som heller kjøper inn kompetanse gjennom interorganisatorisk 
samarbeid der mye av kommunikasjonen skjer elektronisk, dvs via IKT.  
 
Når det gjelder geografisk differensiering, dvs antall lokaliseringer, gir i det minste IKT en 
mulighet og potensial for mer geografisk differensiering.  IKT gir jo i utgangspunktet en 
mulighet for mer uavhengighet av tid og sted.  Mulighetene for desentralisering og 
relokalisering ved hjelp av IKT er nevnt av mange, spesielt politikere.  Det finnes også 
eksempler, som også brukes flittig, på at oppgaver utføres på desentrale steder.  Brønnøysund-
registrene er vel det flittigst brukte eksemplet innen offentlig sektor.  Store statsbedrifter som 
f.eks Posten, NSB , og Statistisk Sentralbyrå har også plassert sentralfunksjoner desentralt 
blant annet for at det er lettere å få tilgang til og beholde fagfolk f.eks innen systemutvikling 
eller innen enklere funksjoner (dataregistrering, sentralbordtjenester og kundesentertjenester).   
Telenor har desentralisert mange funksjoner, og private bedrifter er kanskje mest kjent for 
relokalisering av call-center funksjoner (mottak og salg via telefon, markedsundersøkelser 
mv).  Selv om  mulighetene finnes og det er eksempler, er erfaringene på dette feltet heller at 
IKT heller fører til geografisk sentralisering av aktiviteter – i hvert fall av 
kompetansekrevende oppgaver.  Som vi var inne på i fagnotatet om IKT og service er IKT 
ikke så velegnet for å støtte kompliserte arbeidsoppgaver over geografisk avstand.  Det er 
derfor et press for samlokalisering av utviklings- og planleggingsoppgaver, kompliserte stabs- 
og saksbehandlingsoppgaver, samt ledelse og salgsoppgaver. Samtidig gir IKT en økt 
mulighet for å koordinere aktiviteter (spesielt enkle og rutiniserte) over geografisk avstand.  
Konklusjonen er derfor at IKT øker valgmulighetene for geografisk differensiering, du kan 
som beslutningstaker enten øke eller redusere antall lokaliseringer.  IKT øker derfor antall 
beslutningsalternativer, men beslutningen vil bli tatt på andre kriterier, f.eks økonomi eller 
politiske grunner. Og selv om det er mulig å lede spredte aktiviteter er dette mer komplisert.  
Derfor er resultatet i praksis ofte et redusert antall lokaliseringer.  Dette ser vi i flere 
organisasjoner, og det understøttes også av at kunder/bruker i større grad holder kontakten 
med organisasjonen via elektroniske medier inkludert telefon. Det virker som det er viktigere 
med nærhet mellom ansatte enn mot kundene.  Et poeng her er nok at mange av 
kundetransaksjonene er enklere enn de interne prosessene mellom medarbeidere (som krever 
”face to face” kontakt).  
 
 
3.2 Sentralisering/desentralisering 
 
Foran snakket vi om fysisk sentralisering av arbeidsplasser, men her snakker vi om plassering 
av beslutningsmyndighet.  Graden av sentralisering gir et uttrykk for hvor 
beslutningsmyndigheten er plassert, dvs makten til å fatte beslutninger.  Når denne er plassert 
på toppen av pyramiden eller hierarkiet, snakker vi om høy grad av sentralisering.  Lav grad 
av sentralisering, dvs desentralisering, innebærer derved at beslutningsmyndigheten i stor 
grad er delegert nedover i hierarkiet. 
 
Også på dette feltet er det uenighet om IKT’s virkninger.  Igjen er det snakk om at IKT kan gi 
støtte til ulike forløp: både sentralisering og desentralisering er mulig.  De som argumenterer 
for sentralisering sier at IKT styrker den overordnede administrative kontrollen ved at det er 
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et verktøy som kan samle inn og bearbeid data og gi lederne bedre oversikt , kontroll og 
styringsmuligheter.  På den motsatte side hevder tilhengerne av desentralisering at IKT har 
potensial til å undergrave hierarkiske autoritetsrelasjoner fordi  informasjonen er lettere 
tilgjengelig og fordi det er lettere å kommunisere elektronisk uavhengig av formelt byråkrati 
og organisasjonsstruktur.  Vi skal være varsomme med å si at det er den ene eller den andre 
synet som har vunnet fram.  En mulig konklusjon er at det har skjedd en polarisering og at 
IKT har understøttet den retningen som organisasjonens ledelse og kultur har forfektet.   
 
En studie som imidlertid viser det motsatte enn dette er fra forskeren Huber i 1990 (referert i 
Sætre, 2002) om at IKT-effekter på sentralisering avhenger av hvor sentralisert 
organisasjonen er i utgangspunktet.  Han hevder at desentraliserte organisasjoner vil bli mer 
sentraliserte fordi informasjon om kunder og markedsforhold blir lettere tilgjengelig for 
lederne.  Motsatt vil i den sentraliserte organisasjonen innføring av IKT gjøre at 
informasjonen blir tilgjengelig for langt flere, de blir bedre informert, ser mer helheten og blir 
bedre skikket til å fatte beslutninger.  Hubers resultater indikerer derfor at organisasjoner blir 
likere på grunn av IKT. 
 
Det er derfor få fasitsvar, men IKT muliggjør flere alternativer. 
 
 
3.3 Formalisering  
 
Formalisering sier noe om graden av standardisering av de oppgavene som skal utføres.  Når 
det er lav formalisering, vil den enkelte medarbeider ha stor frihet i utøvelsen av sin jobb.  
Rutinejobber har en tendens til å bli formalisert, mens jobber som krever en spesiell 
kompetanse ofte har lav formalisering, eksempelvis forskning og utvikling.  Høy grad av 
formalisering representerer en sterk form for styring.  Gjennom klare regler sikrer 
organisasjonen seg at medarbeiderne utfører jobben på foreskreven måte.  Den enkelte skal 
ikke selv foreta noen vurderinger, men kun følge reglene.  Byråkratiet er et eksempel på en 
organisasjonsform som legger vekt på denne typen styring.  Det er et sett med skrevne regler 
som definerer hvordan oppgavene skal utføres.  Sterk grad av formalisering gjør det lettere å 
koordinere virksomheten.  Adferden til de ansatte er forutsigbar, og det blir på den måten 
lettere å sette opp planer. 
 
Dersom vi knytter sammen oppgavefordeling og formalisering, får vi følgende 
problemstillinger: 

• hvem skal utføre den delen av oppgaven som lar seg formalisere? 
• hvem skal utføre den delen av oppgaven som ikke lar seg formalisere? 

Tradisjonelt har mange organisasjoner delt disse oppgavene på flere personer.  Enkelte 
medarbeidere får oppgavene som lar seg formalisere.  De blir derved sterkt styrt og får et lite 
meningsfylt arbeidsinnhold.  De oppgavene som ikke lar seg formalisere, flyttes ett hakk opp i 
hierarkiet. 
 
I dag legges det i hvert fall i Norge vekt på å utvikle et meningsfylt arbeidsinnhold for alle 
medarbeiderne.  Det er blant annet markert som prinsipp i arbeidsmiljøloven.  For å oppnå 
dette bør vi gruppere oppgavene slik at den enkelte har oppgaver med varierende grad av 
klarhet i teknologi. 
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Hva så med IKT’s betydning for formalisering?   
Ikke overraskende er det også her uenighet om virkninger.  Det ene synspunktet går ut på at 
IKT kan brukes for å fremme mer formalisering, mer rapportering og kontroll, samt mer 
formaliserte beslutninger og planlegging.  Det motsatte synspunktet er at IKT gir muligheter 
for mindre formalisering gjennom at informasjonen blir mer tilgjengelig og mer uavhengig av 
tid og sted.   
Den viktigste konklusjonen er nok igjen at IKT øker valgmulighetene for grad av 
formalisering.   IKT er en føyelig teknologi, og det er intensjonene til de som utformer 
organisasjonsløsningene og de som tar den i bruk som blir det avgjørende.     
 
Noen andre perspektiver på kommunikasjonsteknologier og organisasjonsstruktur: 
Sætre, 2001 viser til  Chandler som sier at tradisjonell kommunikasjonsteknologi som 
telefonen muliggjorde framveksten av de store integrerte selskapene.  Dette fordi teknologien 
gjorde det mer effektivt å integrere økonomiske aktiviteter i en organisasjon enn i mange små 
som da ble koordinert gjennom markedet.  Spørsmålet om de nyere IKT-tjenestene vil 
forrykke balansen mellom integrerte selskaper og markedsløsninger diskuteres i forskningen, 
uten at det er enighet.  En mellomløsning er framveksten av nettverksorganisasjoner eller 
virtuelle organisasjoner , som vi omtaler senere.  IKT gir en tosidig effekt, den muliggjør at 
store geografisk distribuerte organisasjoner kan fungere, men muliggjør også både 
elektroniske markedsplasser eller nyere interorganisatorisk samhandling som beskrevet 
ovenfor.  IKT muliggjør flere alternativer,  men valgene styres av beslutningstakernes 
målsettinger og motiver.  
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4. IKT og organisatoriske prosesser 
 

4.1 Innledning, ulike prosesser 
 
En vanlig inndeling av organisatoriske prosesser pleier å være:  

• målsettinger 
• beslutninger og  
• kommunikasjon 

 
Her vil vi skrive mest om IKT og kommunikasjon, litt om beslutninger og lite om 
målsettinger.  Grunnen til at vi ikke fokuserer så mye på målsettinger, er at IKT har en 
begrenset rolle her i forhold til menneskelige prosesser.  Dog vil IKT spille en rolle for 
innhenting av informasjon (f.eks fra Internett) som en kilde til planleggings-, strategi- og 
målsettingsprosessen.  Og generelt kan vi si at det er et større potensial for bruk av IKT i 
operative målsettingsprosesser enn i strategiske.  Da kan vi også tenke oss IKT brukt i 
beregninger av konsekvenser av ulike målsettinger (simuleringer). Og et anvendelsesområde 
for IKT er i forbindelse med styring av organisasjonen, ved å frambringe informasjon som 
kan brukes som underlag for planlegging og kontroll.  Spesielt kunne vi valgt å skrevet mer 
om IKT for styring og kontroll, for der gir IKT mulighet for mer detaljert og raskere/oppdatert 
informasjon enn tidligere.  Det kan dere se i det scenariet som presenteres i slutten av notatet. 
Men vi skriver ikke noe mer om det her. 
 
På slutten av kapitle t fokuserer vi spesielt på  IKT og kunnskapsspredning. Det er imidlertid 
lite fagstoff om dette så langt. 
 
De ulike prosessene er knyttet tett sammen og vil i sterk grad påvirke hverandre.  
Beslutningsprosessen kan ikke fungere uten at det fungerer mål.  For å ta en beslutning må vi 
alltid vurdere minst to alternativer.  Uten kriterium (mål) for å vurdere hva som er best, kan vi 
ikke foreta noe valg.  Kommunikasjonsprosessen må framskaffe nødvendig informasjon til 
både målformuleringer og beslutninger. Den ene prosessen forutsetter derfor eksistensen av 
de andre.   
 
 
4.2 IKT og beslutninger 
 
Det finnes ulike typer beslutningsmodeller/teorier, men generelt sett er en beslutningsprosess  
gjerne delt opp i følgende faser: 

• hva er problemet 
• alternative løsningsforslag 
• konsekvenser av alternativene 
• valg av alternativ 
• gjennomføring/oppfølging  

 
IKT i beslutningssammenheng var et hett tema allerede på begynnelsen av 1980-tallet.  Det 
ble utviklet såkalte beslutningsstøttesystemer (BSS) som spesielt skulle være til hj elp for 
ledere og økonomipersonell.  I en tidlig fase hadde leverandørene som ambisjon at disse 
systemene skulle erstatte menneskelig beslutningstaking. Erfaringene fra praksis viste 
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imidlertid at IKT hadde et fortrinn kun i enkelte av beslutningsfasene, og var mer en støtte for 
beslutningstakerne enn en erstatning. 
 
Ut fra det vi vet at IKT har unike egenskaper i å innhente, bearbeide, lagre, presentere og 
transportere informasjon, skjønner vi at det er i følgende faser av beslutningsprosessen at IKT 
har sitt største potensial: 

• innhente informasjon som grunnlag for alternative løsningsforslag (infoinnhenting) 
• vurdere konsekvenser av alternativer (beregninger og simuleringer) 
• informere om vedtaket: presentere dette og kommunisere ut til de berørte  

 
IKT har derfor et mindre potensial i ustrukturerte aktiviteter som krever skjønn. Slike 
aktiviteter er spesielt knyttet til den tidlige problemdefineringen og i selve valgprosessen.   
 
 
4.3 IKT og kommunikasjon 
 
Begrep, funksjon og struktur 
Kommunikasjon er et omfattende begrep og kan analyseres på forskjelle måter.  Det enkleste 
perspektivet er å si at formålet med kommunikasjonsprosessen er å overføre informasjon.  
Den informasjonen som en organisasjon trenger varierer fra en organisasjon til en annen, 
avhengig av blant annet organisasjonsstruktur, arbeidsoppgaver, omgivelser, 
styringssystemer, ledelse og teknologiske forhold. 
 
Selv om kommunikasjon  skulle være enkelt, er det en rekke organisasjonsproblemer som kan 
henføres til dårlig kommunikasjon.  Typiske problemer kan være informasjonsoverbelastning 
(overload), støy og tvetydighet.  Et generelt problem i kommunikasjon er at vi mistolker 
hverandre og snakker forbi hverandre.  Problemet har to sider: enten når ikke informasjonen 
frem og vi har et kommunikasjonsproblem, eller den nødvendige informasjonen blir ikke 
sendt og vi har et informasjonsproblem.  At informasjonen er dårlig, betyr ikke alltid at det er 
for lite informasjon, men det er relevansen av informasjon som savnes.  IKT har ført til at 
informasjonsmengden har eksplodert (overload).  I stedet for å lage sammendrag tas kopier.  
Resultatet er at mottakeren må pløye gjennom mye uinteressant stoff for å finne det 
essensielle, hvis han da i det hele tatt tar seg tid til det.  Når det gjelder faren i kommunikasjon 
for å mistolke hverandre kan dette bli forsterket i IKT-orienterte organisasjoner fordi det blir 
for lite bruk av ansikt til ansikt kommunikasjon (se del om medievalg) og dermed økt 
tvetydighet. 
 
Informasjonen har flere funksjoner, blant annet som grunnlag for å gjøre jobben og ta 
nødvendige beslutninger, for å formidle mål og beslutninger, men også av hensyn til 
motivasjon og trivsel.  Enhver organisasjon kan betraktes som et nettverk av 
informasjonsstrømmer.  Disse vil ha fire hovedretninger: 

• nedover i organisasjonen 
• oppover i organisasjonen 
• horisontalt 
• mellom organisasjon og omgivelser 

 
Informasjon som sendes nedover i organisasjonen, er vanligvis knyttet til de oppgavene som 
skal utføres.  Alle som har underordnede, må gi direktiver eller rammer for den jobben som 
skal gjøres.  Innholdet varierer etter hvilken form for styring som benyttes.  Informasjonen 
som går nedover, er derfor nært knyttet til ledelsesfunksjonen.  Informasjon som sendes 
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oppover, har en annen funksjon.  Her finner vi blant anne t tilbakemelding om hvilke resultater 
som er oppnådd.  Det kan også informeres om forhold som har skapt problemer med å nå de 
oppsatte målene.  Kommunikasjon oppover er mer problematisk enn nedover.  
Statusforskjeller kan sette barrierer, og ofte opplever vi at ledelsen er dårlig informert om hva 
som foregår på lavere nivåer i organisasjonen.  Formelle styringssystemer har som et viktig 
formål å sørge for at informasjon om oppnådde resultater føres oppover i organisasjonen.  I en 
bedrift finner vi for eksempel regnskapsrapporter, salgsstatistikker, lageroversikter, 
produksjonsrapporter osv.  Slike systemer skal kompensere for en del av problemene med 
denne type kommunikasjon.   
 
Horisontal informasjon skjer mellom avdelinger eller personer som arbeider på samme nivå i 
organisasjonen.  Formålet er primært å koordinere virksomheten.  Dette er spesielt viktig når 
det er stor horisontal avhengighet.   
 
Ekstern informasjon er rettet mot organisasjonens interessenter.  I for eksempel strategisk 
arbeid må organisasjonen ha et aktivt forhold til sine eksterne interessenter. 
 
IKT og kommunikasjon, hvor har IKT størst betydning? 
Bruk av IKT er fremdeles under utvikling og vekst og det er ikke så mye forskning som viser 
de fulle organisasjonsmessige virkninger ennå.  Det er derfor en fare for at det blir mer 
synsing om mulighet og potensialer enn om konkrete erfaringer.  Men noen erfaringer finnes. 
 
Noen av de studier som er gjort av IKT sin betydning for kommunikasjonsstrukturer i 
organisasjoner har konkludert med følgende: 

• IKT kan bidra til nye kommunikasjons-nettverk i organisasjonen: 
• Kommunikasjon kan lettere etableres med personer man ikke kjenner 
• IKT gjør kommunikasjon mer upersonlig og mindre avhengig av status og prestisje.  

IKT gir mer direkte kommunikasjon, samt mindre og flatere informasjonshierarkier 
• IKT kan bidra til økt kommunikasjon i alle retninger i en organisasjon, og vil dermed 

lette koordinering 
 
Ut fra dette kan en anta at IKT vil øke det totale kommunikasjonsvolumet i alle retninger, 
både oppover, nedover, horisontalt og eksternt.  Dette kommer også av at nye 
kommunikasjonsmedier oftest kommer i tillegg til og ikke som erstatning for eksisterende.  Vi 
sier at de er komplementære mer enn substitutter.  Men noe erstatning av tradisjonell 
personlig kommunikasjon blir det nok, at vi sender en epost i stedet for å ringe eller stikke 
innom kontoret. 
 
Rent umiddelbart er det fristende å si at det største potensialet er for bruk i 
fjernkommunikasjon mot eksterne partnere og horisontal kommunikasjon. Kommunikasjon 
nedenfra skulle også bli lettere ved redusert betydning av hierarkier.  En skal imidlertid  være 
oppmerksom på at kommunikasjon ikke bare fremmes av teknologiske muligheter, men 
inngår også i en sosial kontekst.  Det viser seg at elektronisk kommunikasjon oftest må  ha en 
basis i ansikt til ansikt kommunikasjon samt tillit.  Derfor skjer kanskje den største bruken av 
IKT  mellom nære kolleger der IKT brukes for å effektivisere rutiner. Personlig 
kommunikasjon er knyttet til de komplekse sakene.  Både bruk av mobiltelefon, vanlig telefon 
og e-post skjer mest med dem vi kjenner fra andre medier, dvs det er ikke kommunikasjon 
uavhengig av geografi og uavhengig av sosiale strukturer.  Så selv om f.eks renholderne har 
mulighet til å sende mye mail til direktørene, skjer ikke dette i særlig grad. (Når sendte du for 
øvrig epost (evt ringte) til statsministeren eller til konserndirektøren sist?).  Når dette er sagt 
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ligger dette i  asynkrone medier som spesielt e-post spesielt og delvis SMS en mulighet til å 
lage nye innovative kommunikasjonsstrukturer  mer uavhengig av tid, sted, kultur og tidligere 
sosiale strukturer.  I det minste for faglig kommunikasjon uten så mye personlig engasjement.   
 
Disse resonnementene baserer seg i stor grad på teorier om medievalg i organisasjoner. 
Organisasjonsforskerne Daft og Lengel utviklet den grunnleggende medievalgsteorien midt på 
80-tallet (Daft og Lengel, 1986).  De utviklet en såkalt informasjonsrikhet eller 
medierikhetsteori med følgende to antagelser: 

• kommunikasjonsmedia kan rangordnes etter deres evne til å overføre tvetydige og 
usikre meldinger. Dette vil si at teorien påstår at medier kan rangeres i såkalte rike 
eller magre medier avhengig av mengde informasjon som kan overføres, mulighet til 
feedback etc. 

• valg av medium må tilpasses meldingens krav til informasjonsbehandling, dvs det må 
være samsvar mellom valg av medium og kompleksiteten i budskapet som skal 
overføres. 

Eksempler på såkalte rike medier er personlig kommunikasjon ansikt til ansikt og 
videokonferanser/-møter. Telefon vil være et magrere medium fordi du ikke ser den andre 
parten.  Likevel vil telefon normalt være et rikere medium enn for eksempel e-post, som er 
enda magrere blant annet fordi kommunikasjonen ikke skjer i sann tid, dvs et såkalt asynkront 
medium. 
 
Medierikhetsteoriens hovedbudskap er derfor at når det kommuniseres om komplekse saker 
skal det benyttes et rikt medium som for eksempel personlige møter.  Saker med rutineinnhold 
tas i magrere medier som for eksempel e-post, telefaks eller brev.  Medierikhetsteorien har 
blitt utviklet over tid og har også blitt kritisert for å være for rasjonell.  For i praksis har det 
vist seg at det er flere kriterier som påvirker medievalgene.  Generelt sett  er dette: 

• tidspress, geografisk avstand, antall mottakere,  sosialt press/normer, og relasjonen 
mellom sender og mottaker. 

 
Andre effekter av kommunikasjonsteknologier 
Sætre (2002) stiller også spørsmålet om hvilke effekter nyere IKT vil ha i og på 
organisasjoner.  Han påstår at IKT kan påvirke innholdet i kommunikasjonen, kan påvirke 
kommunikasjonsmønster innad og mellom organisasjoner, kan påvirke mengden av 
kommunikasjon, kan påvirke resultater av kommunikasjonsaktivitetene i organisasjoner, og 
kan påvirke selve strukturen i organisasjoner.  Han understreker også vårt poeng om at 
kommunikasjonsteknologier ikke bestemmer spesielle resultater, og at teknologiene vil 
avhenge av måten teknologien er adoptert og tilpasset av brukerne. 
 
- Effekter på kommunikasjonsinnhold:  
De magrere eller tynnere mediene filtrerer ut signaler som intonasjon, ikke verbale signaler 
etc.  Denne mangelen på signaler kan påvirke innholdet i budskapet.  Flere effekter er mulig, 
men har varierende empirisk dekning.  Først, elektroniske media kan forhindre formidling av 
sosialt og følelsesmessig innhold fordi mange av signalene assosiert med denne type 
kommunikasjon blir borte.  Likevel viser en del forskning at sosioemosjonelt innhold er 
tilstede selv i elektronisk kommunikasjon.  Vi kan her tenke oss bruk av enkle symboler som 
smilefjes for å uttrykke glede, og store bokstaver for å uttrykke sinne osv.  Hvordan 
opplevelsen er for aktørene vil påvirkes av egenskaper ved mediet, og deltakernes erfaringer 
med dette, men også i hvilken grad deltakerne kjenner hverandre gjennom andre media, f.eks 
fra ansikt til ansikt kommunikasjon.  Flere forskningsprosjekter konkluderer med at det er 
mye lettere å kommunisere sosioemosjonelt via e-post eller former for elektronisk 
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sanntidskommunikasjon, med noen du har hatt et langt og personlig forhold til.  Dette følger 
også fra kriteriet i medievalgsteoriene om betydningen av relasjonen mellom avsender og 
mottaker.  Men det er også eksempler på at vennskap utvikles på nettet: I sommer så 
undertegnede oppslag i svenske aviser om at Internett var til stor hjelp for  sjenerte personer 
som lettere fikk nye venner via nettet enn gjennom personlig kontakt.   
 
Det har tidligere vært en del skriving om det som på engelsk kalles ”flaming”.  Dette vil si at 
den avstand og anonymitet som disse mediene gir til deltakerne, fører til at de mindre 
begrensninger på seg selv når de kommuniserer, og bruker oftere skjellsord, obskønt språk og 
sinne i sine budskap.  Sætre sier at ”flaming” kan forekomme i eksperimentelle grupper, men 
det er lite empirisk dekning for å tro at det forekommer i særlig grad i intakte grupper.  
Undertegnedes kommentar er at dette nok varierer avhengig av hva slags gruppe vi snakker 
om: i store åpne men anonyme chatte-grupper kan nok misbruk skje, men i mer lukkede 
virtuelle grupper i arbeidslivet er ”flaming” mindre problematisk. Vi vet imidlertid at 
”flaming” kan oppsto når sinte kunder ringer inn på tjenesteyteres servicetelefoner. 
 
- Effekter på kommunikasjonsmønstre: 
En vanlig antagelse har vært at nye teknologier etter hvert overtar deler av den 
kommunikasjonen som tidligere gikk gjennom mer tradisjonelle kommunikasjonskanaler.  
Dette kan skje for eksempel at e-post nå har overtatt mye av det som før ble sendt via telefaks.  
Og vi kan nok anta at e-post også har erstattet noen telefonsamtaler eller vanlig post.  Men i 
store trekk vil nye kommunikasjonsmedier komme i tillegg til de gamle, dvs supplering mer 
enn erstatning.   Det blir derfor en økning av den totale mengden kommunikasjon ved 
introduksjon av nye medier.  En fare er derfor at det blir for mye informasjon, i hvert fall 
relevant informasjon.  En utfordring blir å prioritere og velge i informasjonsmengdene.  Men 
dette er ikke enkelt, fordi du ikke vet hvor verdifull en melding er før du har lest den.  Sætre 
(2002) hevder at med moderne IKT vil det bli langt flere kommunikasjonslinker enn tidligere 
ved f.eks bruk av epost.  På den annen side er det også mulighet for at en avsender kan 
”bypasse” dvs utelate ledd og gå direkte til en annen mottaker på et annet sted i 
organisasjonshierarkiet.  Men vi vet litt for lite om hvordan de ”elektroniske hierarkiene” 
fungerer.  
 
Når det gjelder andre strukturendringer som Sætre (2002) henviser til, tyder dette på at det 
foreløpig er lite forskning, fordi resultatene spriker og oftest er basert på et lite utvalg: Han 
henviser til at bruken av IKT, spesielt fokus på elektronisk kommunikasjon, har en tendens til 
å øke mengden av kommunikasjon oppover i organisasjonen.  En annen referanse er at IKT 
fører til mer heterogene kommunikasjonskontakter.  Det vil si at organisasjonens medlemmer 
har kontakt med flere og mer ulike personer enn tidligere.  Videre viser forskning at de som 
behersker nye teknologier blir mer sentrale og får større innflytelse i det sosiale nettverket i 
organisasjonen på grunn av deres ekspertise.   
 
En relatert problemstilling har vært om elektronisk kommunikasjon gjør at dominerende 
aktører må dempe seg og at IKT da virker utjevnende på f.eks taletid og dermed på 
statusforskjeller. Det er noen studier som støtter dette. I så fall kan en si at elektronisk 
kommunikasjon er bedre enn personlig kommunikasjon med utgangspunkt i dette kriteriet.  
Dette er også litt i motsetning til medierikhetshierarkiet, som har personlig kommunikasjon 
som det høyeste, rikeste og mest optimale.  Et annet eksempel som også kan støtte argumentet 
om at IKT i visse tilfeller kan være ”bedre” enn personlig kommunikasjon er at i for eksempel 
telekonferanser (enten telefonmøter eller videokonferanser) er disse bedre organisert og 



 21 

planlagt en ansikt til ansikt møter.   IKT kan dermed virke demokratiserende og 
effektiviserende, i enkelte tilfeller.  
 
Avslutning:  
Generelt kan vi si at de formål og fordeler IKT har i kommunikasjonssammenheng er: 

- formidler informasjon raskt 
- gjør store mengder informasjon tilgjengelig 
- samler informasjon fra flere sendere 
- deler informasjon med mange 
- knytter sammen personer i nettverk 
- lagrer informasjon 
- gir og mottar raskt feedback 

 
En av de viktigste endringene med IKT er at det blir flere kommunikasjonskanaler 
tilgjengelig.  Senderen må derfor gjøre et valg mellom ulike kanaler eller medier før han skal 
sende informasjonen.  Tre konsekvenser av dette er: 

- flere kommunikasjonsaktiviteter vil skje via elektroniske medier 
- kompetanse om mediers egenskaper blir viktig  
- kommunikasjonsvolumet og den totale informasjonsformidlingen vil øke. 

 
 
4.4 IKT og kunnskapsspredning 
 
Dette er et nytt tema som det finnes lite forskning om foreløpig.  Derfor har det fått såpass 
beskjeden plass her.  Men i nyere utenlandsk litteratur, f.eks Daft (2001), blir IKT sett på som 
en av drivkreftene bak kunnskapsledelse.  Det nevnes spesielt at Intranett er viktig for å støtte 
delingen av både eksplisitt og taus kunnskap, men for å få dette til er det viktig med en kultur 
som dette virker innenfor.  IKT har også unike egenskaper for å lagre og framskaffe data, og 
det nevnes både ”datavarehus”, elektroniske biblioteker og systemer for å behandle data som 
viktige i blant annet kompetansekartlegging og grunnlag for kompetanseutvikling.  Også 
Internett gir nye muligheter for å innhente ny kunnskap, og e-post og ”chatting” kan gi nye 
muligheter for å inngå i virtuelle grupper med personer som deler de samme faglige 
interessene uavhengig av sted og organisasjon.   
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5. IKT og nye organisasjons- og arbeidsformer 
 
Vi har sett tidligere i notatet at IKT muliggjør endringer i organisasjonens strukturer og 
prosesser, selv om virkningene er avhengige av beslutningstakernes valg.  Her skal vi gi noen 
eksempler på nye organisasjons- og arbeidsformer der IKT er en viktig forutsetning.  
Eksemplene er: virtuelle organisasjoner, virtuelle arbeidsgrupper/team, fleksible 
kontorløsninger, og fjernarbeid,  
 
 
5.1 Virtuelle organisasjoner 
 
Begrepet virtuell  betyr egentlig ”liksom” og brukes i vår sammenheng i begrepene virtuelle 
organisasjoner og virtuelle team, som en betegnelse på organisasjons og arbeidsformer som er 
IKT- eller nettverksbaserte.  Begrepet virtuell defineres ofte som en felles beskrivelse av 
sosiale former hvor mennesker ikke må leve, møte eller arbeide ansikt til ansikt for å utvikle 
eller opprettholde vesentlige sosiale relasjoner.   
 
Virtuelle organisasjoner defineres ofte til å være et midlertidig  nettverk av uavhengige 
virksomheter: leverandører, kunder, tjenesteytere, rivaler som raskt innleder et samarbeid, 
f.eks gjennom deling av kompetanse, kostnader og tilgang til hverandres markeder, i den 
hensikt å utnytte en oppstått mulighet (Christensen m.fl, 1999).  Dette er derfor en midlertidig 
samarbeidskonstellasjon, som vanligvis ikke har et hovedkontor og heller ikke noe formelt 
organisasjonskart.  Poenget med en virtuell organisasjon er raskt å etablere en ”uslåelig 
allianse” av ulike uavhengige virksomheter med sin kjernekompetanse, uavhengig av tid og 
sted.  Organiseringen er basert på tillit, kompetanse og felles interesser.  Når oppgaven er løst, 
kan alliansen oppløses på enklest måte.  Virtuelle organisasjoner er derfor dannet på bakgrunn 
av eksterne markedsmuligheter, og er et interorganisatorisk samarbeid i hele verdikjeden og 
det er lite fokus på organisasjonens grenser.  IKT har en rolle for hurtig 
informasjonsutveksling og for å ”binde deltakerne sammen”.   
 
Når det gjelder eksempler på virtuelle organisasjoner i Norge, finnes det flere eksempler 
innen IKT- og konsulentfirmaer, samt oljeindustrien.  I forbindelse med OL-94 i Lillehammer 
var det også flere eksempler på virtuelle organisasjoner innen møbler, transport, mat og 
trykkeritjenester som gikk sammen for å kunne tilby tjenester og produkter til OL-
organisasjonen ”LOOC”. 
 
Definisjonene og kravene ovenfor er hentet fra forskningslitteraturen med utgangspunkt i 
store ofte multinasjonale bedrifter. Det vil nok også være varianter av virtuelle organisasjoner 
i mindre skala der IKT nyttes for samarbeid med andre bedrifter, hvor man spesialiserer seg 
og out- og insourcer tjenester.  Virtuelle organisasjoner kan derfor ha en god del fellestrekk 
med samarbeidsløsninger mellom organisasjoner der IKT er en viktig faktor i kommunikasjon 
og koordinering.  Det kan også diskuteres om det er virtuell organisering  som skjer innen 
offentlige virksomheter som f.eks Vegkontorene.  Der  skjer en regional spesialisering hvor 
ett sted gjør flere/alle tjenestene for et større geografisk område.  Et slikt prinsipp om regional 
spesialisering har også tidligere blitt innført i for eksempel Telenor og vi kjenner det også fra 
private bedrifter som f.eks Gjensidige Nor.  
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5.2 Virtuelle team eller – grupper 
 
Mens virtuelle organisasjoner er samarbeid på organisasjonsnivå mellom organisasjoner, er 
virtuelle team et geografisk spredt samarbeid mellom et mindre antall personer enten internt 
eller eksternt.  Det kan for eksempel være en geografisk spredt prosjektgruppe i en bedrift. Et 
virtuelt team eller en virtuell gruppe defineres tradisjonelt som en samling personer som 
jobber mot et felles mål, der medlemmene er geografisk atskilt og der IKT-hjelpemidler 
benyttes for å kommunisere og koordinere over geografisk avstand og organisatoriske og/eller 
kulturelle skillelinjer.  En slik arbeidsform benyttes mye innen systemutvikling der det er 
viktigere med personenes kompetanse enn hvor man er lokalisert.  Andre forutsetninger her er 
selvsagt at personene har IKT-kompetanse og at det er arbeidsoppgaver som kan nyttiggjøre 
seg IKT-teknologien.  Arbeidsformen er nok også benyttet i andre kompetanseyrker i 
forbindelse med utviklingsprosjekter og produktutvikling med krav til samarbeid mellom 
spesialister/spesialistmiljøer. Og teamarbeid brukes i økende grad, og virtuelle team øker i 
den forbindelse. 
 
Det er for liten plass her til å gi en tilfredsstillende beskrivelse av erfaringer og utfordringer 
med virtuelle team.  Vi kan for eksempel henvise til Lipnack & Stamps (1997) for en 
omfattende gjennomgang.  Men et par hovedkonklusjoner er følgende:  kommunikasjon er 
viktig i virtuelle team, og det er vesentlig å bruke flere kommunikasjonskanaler (medievalg) 
for å fremme interaksjon og drive relasjonsbygging mellom gruppemedlemmene.  Det er 
viktig å bruke riktig medievalg i forhold til hvilken fase prosjektet er i og hvilke oppgaver 
som skal løses.  Det må være en blanding av forskjellige medietyper: tale/stemme, video, 
tekstbasert og ansikt til ansikt.  Et viktig stikkord er tillit, dvs å stole på den annen part.  Men 
dette stilles ovenfor utfordringer når du skal samarbeide med andre du ikke kjenner fra 
tidligere og vesentlig via elektroniske kommunikasjonsmedia. Det betones viktigheten av å få 
til en fysisk samling i starten av prosjektet for å få avklart mål/strategier og rammer/regler  for 
samarbeidet, samt å sosialiseres for å bli kjent. Det nevnes også at det underveis er viktig å få 
et minimum av synkron kommunikasjon og toveis-kommunikasjon.  I tillegg er det selvsagt 
viktig med kommunikasjon både asynkront og enveis, som kan gi siste nytt om prosjektet.  
 
 
5.3 Fra organisasjon til elektroniske frilansere (”e-lancere”)? 
 
I pensumlitteraturen hos Busch og Vanebo (2000) beskriver de på side 345 sitater fra MIT-
professor Thomas Malone som hevder at betydningen av organisasjoner vil reduseres i 
framtida.  Personer vil i stedet for å tilhøre en organisasjon være mer lojale mot egen 
profesjon eller egen person og jobbe for flere organisasjoner samtidig.   Da PC, Internett og 
epost er viktige arbeidsverktøy kalles også disse for elektroniske freelancere (forkortet til  
”e- lancere”).  Denne problemstillingen er også en del av det større temaet om IKT vil føre til 
mer transaksjoner internt i organisasjoner eller mer i markedet, og om IKT vil føre til større 
eller mindre organisasjoner.  Et hovedargument for mer markedstransaksjoner, inkludert mer 
”e- lancing” og mindre organisasjonsstørrelse er at IKT reduserer transaksjonskostnadene og 
gjør det enklere å handle i markedet enn å gjøre aktivitetene internt i organisasjonen.  Av 
disse grunner (og flere andre) har fenomenet outsourcing økt de senere årene. 
 
Når det gjelder problemstillingen rundt ”e- lancing” har det gått over fire år siden intervjuet 
med Malone.  Det har også vært gjort studier av utbredelsen av slike 
arbeidsformer/organisasjonsløsninger i mange europeiske land, dog ikke i Norge.  Disse 
studiene viser at ”e- lancing” og andre fleksible arbeidsformer er i vekst, men langsommere 
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enn tidligere antatt, og at fenomenet er lite utbredt ennå.  I Norge har vi også merket oss 
uttalelser fra professor Tom Colbjørnsen ved NHH som i løpet av de siste årene har moderert 
sin entus iasme for ”e-lancing”.  Han hevder at ”e- lancing” henger sammen med 
konjukturutviklingen, og at når økonomien blir svakere, søker personell mer sikkerheten i 
organisasjoner.  Med det siste årets krise i ”dot.com” og konsulent bransjen, ser vi en barriere 
for hurtig vekst av ”e- lancere”.  Når denne skepsis er uttrykt, er det likevel god grunn til å tro 
at veksten i utbredelse av arbeid i nettverk (det som kalles virtuelt arbeid eller ”e-work”) vil 
fortsette sammen med økt mobilt arbeid blant nomadiske arbeidstakere, dog der de fleste har 
et ansettelsesforhold med en organisasjon.  Men interorganisatorisk samarbeid og samarbeid 
mellom ulike deler av en bedrift vil øke.  Mer om mobilt arbeid og nomader i kapitlet om 
fjernarbeid senere. 
 
Om IKT fører til relativt flere markedstransaksjoner og mindre organisasjonsstørrelse er det 
uenighet om, men det er statistikk som viser at både i Norge og USA er det en økning i 
andelen mindre foretak de senere år.  Men årsakene til dette er mer enn IKT alene.  
   
 
5.4 Fleksible kontorløsninger, eksempel på fysiske endringer 
 
Denne løsningen eller konseptet kjenner vi best fra Telenors Fornebu-prosjekt, selv om 
konseptet har vært brukt i konsulentfirmaer i Norge i flere år og flere svenske firmaer har 
praktisert dette siden midten av 90-tallet.  Noen av deres erfaringer skal vi bringe her. 
 
Utgangspunktet for fleksible kontorløsninger er en antagelse om at arbeidslivet ikke er like 
bundet til en fysisk arbeidsplass.  Og det er vanligere at bare en del av de ansatte er på 
kontoret samtidig.  Kontoret vil i større grad bli en trådløs telefon, bærbar PC og et trillbart 
skap.  Men det vil være behov for flere typer arbeidsplasser avhengig av behov: stille rom, 
grupperom, hjemmekontor, kontor andre steder dvs mobilitet, samt bibliotek, kafeteria og 
andre fellesrom (trimrom, seminarrom m.v).   Hva er så egentlig et fleksibelt kontor, er det 
identisk med kontorlandskapene på 70-tallet? 
Det har en del fellestrekk med kontorlandskapet, men det er noen vesentlig forskjeller: 

- mobiltelefoner/trådløse telefoner brukes 
- IKT brukes for lagring og kommunikasjon (dvs det blir mindre papir/permer, sender  

e-post i stedet) 
- Fleksibilitet for forskjellige behov, som betyr at man kan velge arbeidsplass avhengig 

av type arbeidsoppgaver (stille rom, grupperom, åpent landskap etc). Lokalene kan 
også omgrupperes etter behov for eksempel ved hjelp av forskjellige skillevegger. 

 
Grunnidéen med åpne kontorløsninger er å skape mer nærhet mellom folk, forbedre 
kommunikasjon, organisasjonsmessig læring, arbeidsmiljø og effektivitet.  Fleksibelt kontor 
betyr at kontoret må tilpasses enkeltpersoners, gruppers og avdelingers spesielle behov til 
enhver tid.  Fleksibelt kontor kan derfor endres raskt.  Interessen for fleksibelt kontor skyldes 
at de tradisjonelle cellekontorene for et økende antall arbeidstakere ikke oppfyller de krav 
som dagens arbeidsliv stiller: 

- innbyr ikke til spontan tanke og erfaringsutveksling (læring) 
- den låste/faste rominndelingen vanskeliggjør gruppearbeid og prosjektarbeid 
- stadige organisasjonsendringer skjer, men det er dyrt å gjøre fysiske endringer 
- mye tomme kontorer deler av tida fordi personellet er i møter og hos kunder 
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Noen karakteristika ved fleksible kontorer er derfor at det ikke finnes et cellekontor for hver 
ansatt, og kanskje ikke en egen arbeidsplass, men et antall ulike arbeidsplasser avhengig av de 
aktuelle arbeidsoppgavene. Hver ansatt har minimum en bærbar PC, en trådløs telefon, samt 
et flyttbart skap med personlig materiale. Men omfanget av fleksibilitet varierer hva en bedrift 
til en annen.   
 
Hva er så erfaringene fra bruk av fleksible kontorløsninger?   
I og med at dette er relativt nytt er det ikke mange erfaringer fra Norge, men Telenor 
rapporterer med jevne mellomrom positive erfaringer fra Fornebu.  Mer ”objektiv forskning” 
fra Sverige (eksempelvis Rapp & Rapp, 1999) viser imidlertid et mer nyansert bilde, og noen 
av resultatene er som følger:  Kommunikasjonen mellom medarbeiderne økte i det åpne 
miljøet, og nærheten til kollegene ble hovedsakelig oppfattet som positiv for kommunikasjon 
og arbeidseffektivitet.  Men nærheten ga også opphav til noen paradoksale effekter: 

- enkelte former for kommunikasjon ble vanskeligere, som for eksempel private og 
fortrolige samtaler 

- det ble økt støynivå, med negativ innvirkning på arbeidsprestasjonene for enkelte 
 
Ett år etter innføringen av fleksibelt kontor i en stor svensk bedrift var to tredjedeler fornøyd 
med fleksibelt kontor.  Dette varierte med avdeling, og det var kvinner, unge personer og 
nyansatte som var mest positive til fleksibelt kontor. Men nesten alle syntes at fleksibelt 
kontor var et bra kontormiljø på grunn av bedre kommunikasjon og læring.  Produktiviteten 
på gruppenivå gikk ubetinget opp, men effekten på den individuell produktiviteten varierte.  
Halvparten hadde problemer med lydnivået og kommunikasjon med sjefen var er et problem.    
Det siste skyldte blant annet at sjefene satt i åpne landskap, og da var det et problem å ta opp 
personlige saker under slike åpne fysiske omgivelser.  En konsekvens at dette var at enkelte 
sjefer etter hvert fikk mer tilbaketrukne rom evt fikk egne rom, selv om dette egentlig var mot 
intensjonene i konseptet: Sjefene skulle i utgangspunktet selv smake sin egen medisin og gå 
foran med et godt eksempel.    
 
Hvordan møte utfordringene med for mye forstyrrelser og støy?  Et tiltak er å opprette ”stille 
rom” for konsentrasjonsarbeid.  Hjemmekontor kan også ha samme funksjon.  Enkelte 
avdelinger innførte regler for kommunikasjon, med enkle symboler for når det var tillatt å ta 
kontakt (for eksempel flagg på pulten).  Det ble også gjort spesielle tilpasninger (mer 
skjerming eller enkeltkontorer) for personer/grupper med mye diskusjoner eller som hadde 
høy stemme.  Og det ble gjort mange fysiske endringer knyttet til skillevegger, lyddemping i 
tak/vegger og gulv, type vegger, plassering av kontor i forhold til kaffekrok og korridorer. 
 
Når er fleksible kontor velegnet? 
Fleksibelt kontor passer ikke for alle bedrifter, ikke for alle arbeidsoppgaver og ikke for alle 
personer.  Det er spesielt velegnet ved arbeid i team, og når arbeidsoppgavene er relativt 
komplekse, informasjonskrevende og krever mye kontakt med kolleger.  Det er viktig at 
mobiliteten ikke tar helt overhånd: menneskene har behov for revir og integritet.  Vi har ulike 
personlige og arbeidsmessige krav og behov, som kan være vanskelige å tilfredsstille om alle 
ansatte skal veksle mellom et antall ”funksjons-arbeidsplasser”.  De ergonomiske krav er 
viktige, og det kan bli mangel på personlig utforming og mangel på plass.  Men det var også 
eksempler på at fleksible kontorer ga bedre ergonomi.   
 
 
 
 



 26 

Vi kan avslutte med noen av diskusjonspunktene fra noen svenske prosjekter: 
Skal alle sitte i fleksibelt kontor? 
- hva med sjefene 
- tvang eller frivillighet 
Hva med de som er negative til fleksibelt kontor, hva er reelle og hva er ”innbilte” årsaker 
til negativ holdning, hva med situasjonen når det er negativt for den enkelte, men bra for 
gruppen? 
 

Dette var noen erfaringer fra de første brukerne av slike ordninger.  Vi vil nok få flere 
framover, med ulike konsepter og ulike navn.  Det er nok bedrifter som tar i bruk deler av 
dette konseptet uten å gi det et spesielt navn.  Men uansett, det er i hvert fall interessant at det 
skjer endringer i det fysiske arbeidsmiljøet der IKT er en viktig muliggjører.    
 
 
5.5 Fjernarbeid 
 
Dette delkapitlet baserer seg på Bergum (2000): 
Den kanskje mest omtalte form for ny arbeids- eller organisasjonsform  knyttet til IKT er 
fjernarbeid.  Den vanlige definisjonen er at dette er arbeidsoppgaver som utføres i geografisk 
avstand fra kontoret, og støttet av IKT.  Ofte assosieres dette med hjemmearbeid, men 
begrepet omfatter flere former, som f.eks arbeid i fjernarbeidssentra eller mobilt fjernarbeid 
(dvs å jobbe på andre steder enn kontor eller hjem, f.eks i bilen eller hos kunden). Sistnevnte 
form er den som vokser mest.   En annen betegnelse på mobilt arbeid er nomadisk arbeid, dvs 
at vi får arbeidstakere som jobber på mange steder avhengig av behov.  Dette er blant annet 
beskrevet i oppgitt tilleggslitteratur hos Bakke m.fl (2001) og Karlsen (2002).  Betegnelsen 
nomade, mobilitet, fleksibilitet er for øvrig moteord som har flere fortolkninger.  Det betegner 
også de arbeidstakergrupperinger som er etterspurt i arbeidsmarkedet (”gullsnippene”)  og 
dermed lett kan flytte fra en organisasjon til en annen.  Dette stiller organisasjonen overfor 
utfordringer i personalledelse, blant annet hvordan disse skal motiveres og belønnes.   
 
Fjernarbeid kan også omfatte virtuelt gruppearbeid og  kundekontaktsentre (på avstand fra 
kunden), men dette avhenger av definisjon.  Det er mye forskning om temaet, og vi henviser 
blant annet til www.fjernarbeid.net, som har en mengde informasjon om temaet.   
 
Mye av forskningen om fjernarbeid har vært opptatt av hvilke arbeidsoppgaver og hvilke 
personer som passer for en slik arbeidsform.  Konklusjonene er relativt entydige om at det 
ikke er alle jobber eller personer som passer for dette.  Men det har etter hvert blitt mer fokus 
på arbeidsoppgaver enn jobber, dvs at visse arbeidsoppgaver men ikke hele jobben egner seg 
for fjernarbeid. Men de generelle kravene er at de må være oppgaver som er 
informasjonsorientert og kan støttes av IKT, og personene må være selvstendige, ha 
egenmotivasjon og beherske IKT bedre enn gjennomsnittet.  Forskningen omkring fjernarbeid 
har også vært opptatt av definisjoner, drivkrefter og motivasjon for ordningen, klassifiseringer 
og alternative former, estimering av utbredelse, tekniske løsninger og legale aspekter, 
prognoser/potensialer, samt vurdering av konsekvenser for individ, bedrift og samfunn.  
 
Det er mange myter om fjernarbeid:  For det første har det vist seg at det er vanskelig entydig 
å definere fjernarbeid.  Videre påstås det at fjernarbeid vokser sterkt, evt ikke vokser.  
Sannheten ligger midt i mellom.  Og det har vært antatt at fjernarbeid er hjemmearbeid 5 
dager i uka, men fjernarbeid er like mye mobilt arbeid deler av tida.  Fjernarbeidere trenger å 
møtes av og til.  Videre har det vært antatt at fjernarbeid er mest for kvinner i utkantstrøk som 



 27 

utfører rutinearbeid (som skal passe barn samtidig).  Erfaringene er derimot at fjernarbeid er 
mest for velutdannede menn i daglig pendlingsavstand fra storstedene. 
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Andre viktige forskningsfunn er som følger: 
- ledelse av fjernarbeid må skje gjennom målstyring og å gi tillitt, for detaljkontroll er 

ikke mulig.  Fjernarbeiderne må være mer selvstendig, både på godt og vondt (krever 
selvledelse og egenmotivasjon i større grad) 

- fjernarbeid er vanskeligere enn tradisjonelt arbeid både for ledere og medarbeidere. 
Dette  fordi det brukes mer elektroniske kommunikasjonsmedia og det blir mindre 
spontan kommunikasjon.  Det kreves mer planlegging for å kommunisere og det er 
letter å bli misforstått gjennom magrere media.  God kommunikasjon er viktig i 
fjernarbeid, men også en utfordring: Det er viktig å holde oppe 
kommunikasjonsfrekvensen, gi feedback på e-post, og være tydelig i 
kommunikasjonen for å unngå misforståelser. Fjernarbeid kan lett bli ”out of sight- out 
of mind”, så det er viktig for lederen at han er observant på medarbeidere han ikke 
hører fra så ofte.    

 
Det har vist seg at det er de ”myke sider” som ofte er de største utfordringene i forbindelse 
med fjernarbeid:  hvordan sikre motivasjon over avstand, hvordan kommunisere om sosiale 
forhold på nettverket, og hvordan gi feedback om negative og vanskelig forhold.  Hvordan 
oppfatte om andre har det bra når det brukes magrere media.  Og det er utfordringer i å 
opprettholde samhold og bedriftskultur i en geografisk spredt organisasjon. 
 
Til avslutning kan vi si at et mulig scenario er at framtidens arbeidsliv kan bli en kombinasjon 
av: 

a) fleksible kontorløsninger når du er på kontoret og  
b) fjernarbeid når du samhandler med andre interne og eksterne på andre geografiske 

steder.   
Framtidens organisasjoner og arbeidsliv vil både omfatte ”nærarbeid” og ”fjernarbeid”.  
Hvordan du skal måle omfanget av fjernarbeid eller fleksible arbeidsformer blir da en 
utfordring.  Det er alt en del av en utvikling mot mer nettbaserte og virtuelle arbeids- og 
organisasjonsformer.  Disse arbeidsformene ikke er velegnet for alle personer eller i alle 
stillinger.  Det er selvsagt umulig å ta med seg pleietrengende, kunder eller smelteverk på 
hjemmekontoret. Men for et økende antall sysselsatte er det mulig og nødvendig å jobbe på 
nye steder i nye nettverk, støttet av IKT-hjelpemidler i hvert fall deler av tida.  Dette er del av 
”e-samfunnet” og derfor kalles i utlandet fjernarbeid nå for ”e-work”.   
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6. IKT for to forskjellige organisasjonsutforminger, eksempler 
fra to call center 

 
I dette kapitlet skal vi illustrere hvordan IKT og andre tiltak kan benyttes for å designe et 
arbeidsområde som er veldig avhengig av IKT, nemlig såkalte kundekontaktsentre også kalt 
”call center”  Det vi gjør er å benytte en del av de organisasjonsteoretiske begrepene i teksten 
foran, og så ser vi hvordan ulike verdier på begrepene får utslag.  For å sette ting på spissen 
har vi konstruert to scenarier som er vidt forskjellig.  Det første scenariet har vi kalt ”rutinisert 
slavearbeid” og er det som er best beskrevet av oss.  Her finnes det forskningsmaterialet som 
beskriver et slik design, f.eks Jakobsen, 2000.  Det andre scenariet har vi kalt ”strategisk 
kompetansearbeid” .  Et slikt design har vi foreløpig kun fått beskrevet som en visjon i 
litteraturen, uten at vi har funnet empiri om det fra forskningen.   
 
 
6.1 ”Call center som rutinisert slavearbeid” 
 
Innledning 
Bakgrunnen for denne overskriften er at flere av de relativt få forskningsrapportene om call 
center har en meget kritisk innstilling til slikt arbeid.  I sin hovedfagsoppgave i sosiologi 
bruker Ingvild Jakobsen betegnelsen ”McDonaldisering” eller ”McJobs” for å illustrere at 
dette er meget enkle arbeidsoppgaver som skal utføres å raskt som mulig.  Hun hevder at 
arbeidsorganiseringen på et callcenter kombinerer tradisjonelle organisasjonsprinsipper med 
moderne teknologi.  Ledelsen praktiserer flere grunntanker fra Taylor og Webers periode, 
men anvender også numerisk og funksjonell fleksibilitet. 
 
Lignende kritiske artikler ble blant annet diskutert på en forskerkonferanse i Amsterdam i 
2001 om nye arbeidsformer, der flere forskere påsto at callcentere hadde gjeninnført 
”Bravemans new world” hvor det er nøye kontroll med alt de ansatte gjør og jobbene er meget 
rutiniserte og repetitive.    Det er stort tempo, høyt støyvolum og et dårlig ergonomisk 
arbeidsmiljø uten opprykksmuligheter. 
 
Vi velger å bruke Jakobsen case som et utgangspunkt for vår beskrivelse, men tar også noen 
friheter for å sette scenariet på spissen. Caset heter Inkasso AS. 
 
Beskrivelse av caset Inkasso AS 
”Inkasso AS er et tjenesteytende konsern innen kreditt- og fordringsadministrasjon.  
Konsernets hovedvirksomhet deles inn i informasjon/database, fakturaproduksjon, oppfølging 
og innkreving av fordringer, låneadministrasjon, juridisk bistand og et kurs/kompetansesenter.  
Inkasso AS er i dag en av de klart ledende leverandører av kreditt- og fordringsadministrative 
tjenester i Norge.  InkassoAS har økt sin stab fra 31 til 350 ansatte på 10 år, og overskuddet 
har også økt.  Det ventes vekst framover.  Bedriften ligger langt framme når det gjelder bruk 
av moderne teknologi.  En stor del av kommunikasjonen med skyldnere foregår via datastyrte 
ringesentre, kalt callsenter, i Oslo og Trondheim.  Disse avdelingene er integrert i et operativt 
nettverk av saksbehandlere og avdelinger på landsbasis.   
 
Administrerende direktør hevder at noe av suksessen firmaet har oppnådd skyldes 
opprettelsen av disse callsentrene, og da særlig deres evne til kommunikasjon mellom partene.  
Han sier at : ”Ringesenteret ble opprettet av to grunner, og her spiller ikke rekkefølgen noen 
rolle.  For det første ønsket vi en effektiv og rimelig metode for å få skyldner i tale.  Den 
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andre grunnen var at de som har mottatt inkassokrav skulle få en kanal hvor løsninger og 
forklaringer kunne drøftes med kunnskapsrike saksbehandlere. 
 
Callsenteret er delt inn i to forskjellige avdelinger.  Saksbehandlerne sitter på såkalte 
inngående og utgående telefonlinje, som til sammen består av mellom 20-30 personer.  Den 
førstnevnte gruppen kalles kundeservice og får henvendelser fra bedriftens oppdragsgivere og 
skyldnere.  Inkasso AS har mange forskjellige oppdragsgivere som kan ringe for å høre status 
på deres inkassosaker eller informere om nye momenter som har oppstått.  Men de fleste 
andre henvendelser kommer fra skyldnere som oftest nettopp har mottatt et inkassobrev i 
posten som de ikke skjønner noe av, er uenig i eller trenger mer informasjon om.  Det kan 
f.eks være at en skyldner ringer for å opplyse om at han eller hun snart vil betale, eller at 
vedkommende må dele kravet opp i flere avdrag. 
 
De personene som jobber på den inngående telefonlinjen, er hovedsakelig faste ansatte uten 
noen spesiell yrkesrettet utdannelse.  De jobber mest på dagtid, men det blir også en del 
kveldsskift.  I utgangspunktet stilles det litt større krav til kompetanse til de ansatte i 
kundeserviceavdelingen, enn i den utringende gruppen.  Men de ulike henvendelsene varierer 
mye i vanskelighetsgrad, fra de helt banale til de litt kompliserte.  Blir spørsmålene for 
vanskelige, blir skyldner henvist videre til en hovedsaksbehandler som må ta stilling til saken. 
 
De som sitter på den utgående telefonlinjen, ringer kun ut til skyldnere og purrer på forfalte 
regninger.  Disse personene kalles utringere og er studenter som jobber på kortidsengasjement 
gjennom et vikarbyrå.  De jobber som oftest på kveldstid og i ferier.  For tiden er lønnen lik 
for alle og ikke prestasjonsorientert.  I den videre framstilling konsentrerer vi oss om disse 
ansatte på callsenteret i Oslo. 
 
Nærmere om callsenteret 
Telefoninkasso er en ikke-rettslig innfordringstjenester hvor en setter i gang strakstiltak 
overfor skyldner direkte etter mislighold.  I tillegg til skriftlig betalingsoppfordring vil 
skyldnere bli fulgt opp på telefon.  Telefonoppfølgingen foregår fem dager i uken mellom 
09.00-21.00, og lørdager mellom 10-15. 
 
For noen år siden installerte InkassoAS den automatiske ringeroboten, en såkalt ”predictive 
dialer”, som innebærer at operatørene slipper uvirksom ventetid, både mens nummeret slås og 
i påvente av at den som blir oppringt forhåpentligvis skal ta av røret.  Elektroniske ringelister 
overføres daglig fra saksbehandlingssystemet til callcenteret.  Først ringer roboten opp 
skyldner, og når den får svar kobler den opp samtalen samtidig som saksbehandler får opp et 
tilhørende skjermbilde av saken.  Ved opptattsignal eller ikke svar ringer roboten automatisk 
opp etter kort tid.  Det tar ca fem sekunder fra saksbehandleren er ferdig med en sak til en ny 
samtale er koblet opp.     
 
Tidligere ringte saksbehandlerne manuelt, dvs at de måtte taste telefonnumrene på bakgrunn 
av ringelister som kom ut av et fagsystem.  Ifølge avdelingsleder viste det seg at dette tok 
veldig lang tid å administrere og distribuere.  En rakk ikke over halvparten av sakene.  Nå er 
fagsystemet integrert i den automatiske ringeroboten, noe som gjør det enklere og mer 
effektivt å kontakte skyldneren. 
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Arbeidsoppgaver 
Saksbehandlernes hovedoppgave er å innkreve utestående fordringer hos skyldnere.  
Skyldnere kan være både privatpersoner og firmaer, og beløpet kan variere fra femti kroner til 
flere hundre tusen kroner.  Innkrevingen foregår pr telefon, men i tillegg sendes det ut ulike 
purrebrev.  Målet er å få skyldner til å innfri hele saken så raskt som mulig, slik at kundene og 
InkassoAS får hver sin del av det utestående.  Hvis dette ikke går, er neste skritt å foreslå 
avdragsordninger, med et så stort beløp som skyldneren kan stå inne for pr måned.  Hvis 
skyldneren sier seg uenig i kravet, skal saksbehandleren notere ned innsigelsen på saken og la 
den gå videre til en hovedsaksbehandler.  Denne personen sitter på en annen avdeling og 
besitter større kompetanse på feltet og kan ta stilling til tvisten.  Saksbehandleren på 
callsenteret har ikke myndighet til å avgjøre kompliserte saker eller avgjøre om f.eks 
skyldneren skal få slippe unna med halve inkassoomkostninger eller lignende  Av den grunn 
kan en karakterisere saksbehandlingen på callsenteret som lettere saksbehandling.   De 
inngående telefonene blir ansett som litt mer utfordrende og interessante, og ofte blir de 
utgående telefonene banale i forhold.   
 
Produktivitetsmål 
Med de automatiske rutinene skal hver ansatt ringe minimum 30 telefoner pr time.  En skal ha 
en treffprosent på 18, og en skal inngå i hvert fall 12 betalingsavtaler pr time. En treffprosent 
sier noe om hvor mange ganger saksbehandler oppnår kontakt med skyldner. 
 
Kompetanse: 
Det kreves ingen spesiell utdannelse for å jobbe på callsenteret.  Det er vanlig med to ukers 
opplæring.  Det er en fagansvarlig på avdelingen som står for opplæringen.  Telefonen er det 
aller viktigste verktøyet i det daglige arbeidet, derfor foregår en stor del av opplæringen 
omkring hvordan saksbehandler skal kommunisere med skyldner.  Det er viktig med en god 
muntlig framstillingsevne, riktig tonefall og velvalgte ord, sies det. 
 
På det faglig området lærer de ansatte gangen i en inkassosak, fra den blir registrert hos 
selskapet til den evt ender i forliksrådet for en domsavsigelse.  De ansatte bør kjenne litt til 
inkassoloven og dens forskrifter, men det er ikke et krav.   Det stilles litt større krav til at de 
ansatte vet hva som er neste skritt i saken, for eksempel dato for når ytterligere inkasso-
omkostninger påløper, når saken evt havner i forliksrådet osv.  Dessuten trenger en å vite litt 
om den enkelte kunde, for eksempel hvilken virksomhet det er snakk om, slik at 
saksbehandleren kan informere skyldner om hva han eller hun har kjøpt og er skyldig.  All 
denne informasjonen står som oftest på skjermbildet.  Med andre ord stilles det ikke store 
krav til formalkompetanse for å jobbe på callsenteret.  En viss jobberfaring er selvsagt en 
fordel, men de færreste har utdannelse som er rettet mot inkassovirksomhet. Men det finnes 
visstnok heller ikke skoler eller annen formell utdannelse innen inkassovirksomhet. 
 
Organisering 
InkassoAS flyttet inn i nye lokaler i fjor. Hovedgrunnen var at selskapet har ekspandert og 
trengte mer plass.  Lokalene er moderne og tilfredsstiller krav til sentral beliggenhet og til 
funksjonalitet inne i bygget. I fellesarealene er det laget flere møtepunkt som skal brukes til 
korte effektive møter. 
 
Inkasso AS er organisert etter en linje/stab organisering.  Det er et kompromiss mellom krav 
til enhetlig ledelse og utnyt telse av spesialkompetanse.  Bedriften har en administrerende 
direktør på toppen av organisasjonen, og under han er det ulike avdelingssjefer innen f.eks 
kredittinformasjon, fakturaadministrasjon, låneadministrasjon, kredittsenter, callsenter, 
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oppsøkstjeneste, overvåking, utenlandsinkasso og rettslig innfordring.  Under disse sjefene er 
det flere gruppeledere som har sine bestemte ansvarsområder.  Ved siden av dette har 
bedriften også medarbeidere med spesialkompetanse innenfor IKT, juridiske- og 
personalspørsmål i stabsfunksjoner. 
 
Selve callcenteret er organisert i et åpent landskap med atskilte skillevegger.  Utringerne er 
utstyrt med headset og sitter foran hver sin PC og jobber.  Callsenteret har en avdelingssjef 
som har det overordnede ansvaret for personell og utviklingsstrategier.  I tillegg er det to 
gruppeledere, en for kundeservice og en for callsenteret.  Disse har ansvaret for å føre 
timelister, planlegge ringekampanjer, samt å sørge for at de ansatte gjør jobben sin. 
 
Ledelsen har utarbeidet strenge regler for adferd i miljøet.  Aviser og lignende er strengt 
forbudt å oppbevar på plassen sin, og kan føre til oppsigelse.  Prat med sidemann er ikke tillatt 
med mindre det er korte beskjeder, og en blir oppfordret til å sitte ”pent”.  Dette skyldes i 
følge ledelsen at kunder stadig er på besøk.  Pausetider er slått opp på veggen, og må følges. 
 
Ringeroboten styres gjennom en ringemaskin som ser ut som en vanlig datamaskin bare i 
større format.  Den står midt i avdelingen og er tilgjengelig for alle interesserte.  
Ringemaskinen viser et nøyaktig kakediagram over hva hver enkelt saksbehandler har gjort i 
løpet av en dag eller måned.  Det blir registrert hvor mange telefoner den enkelte foretar, hvor 
lenge en snakker med skyldneren og hvor lang tid en bruker på å saksbehandle saken etter en 
har lagt på røret.  Dessuten blir alle pauser registrert, dvs matpauser, toalettbesøk og 
røykepauser, med andre ord hver gang en forlater plassen sin.  Det blir også registrert hvor 
mange betalingsavtaler en får i stand, hvor mange avtaler som må følges opp senere, tvister og 
innsigelser, opptattsignal, ikke svar, feil nummer, telefonsvarer, faks etc. Etter endt dag 
skrives kakediagrammet av hver enkelt ansatt ut og blir oppbevart av ledelsen. 
 
Et nytt teoretisk begrep: ”McDonaldisering” 
Flere av de teorier og begreper som har blitt brukt i dette notatet tidligere og i pensum for 
øvrig er relevante i diskusjon rundt organiseringen av dette callcenteret.  Men da forfatteren 
Jakobsen også bringer inn annen teori, skal vi referere litt av dette.  Hun hevder at på 
callsenteret ser en tydelige tendenser til ”McDonaldisering” i organisering av arbeidet.  
Begrepet”McDonaldisering” viser til organisasjonsprinsipper  som er tatt i bruk av 
McDonald’s kjeden av hurtigmatrestauranter, som legger stor vekt på effektivitet, 
kvantifiserbarhet, forutsigbarhet, kontroll og bruk av ufaglært arbeidskraft.    Det er et 
moderne uttrykk for Webers rasjonaliseringsbegrep.    
 
Gjennom beskrivelse av caset Inkasso AS har vi eksplisitt og implisitt vært innom flere av de 
begreper og teorier som er behandlet i notatet tidligere, spesielt strukturvariabler.  Det som det 
kanskje er mest grunnlag for å si noe om, foruten om kontroll, er: 

- formalisering 
- sentralisering 
- ledelse 
- kompetanse 
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6.2 ”Call center som strategisk kompetansearbeid” 
 
Selv om mange utenlandske rapporter og også den norske hovedfagsoppgaven tenger et 
dystert bilde av call centre, bør det være mulig å tenke seg alternative utforminger.  
Beskrivelser i populærpressen i Norden og senere utgitte forskningsrapporter i Sverige (for 
eksempel Stoltz, 2004) tegner et noe mer nyansert bilde.  En faktor som nok kan påvirke 
resultatene er at call center ikke er et homogent begrep, men innebærer flere typer tjenester.  
Resultatene vil antagelig varie re avhengig av om du ser på call center/kundekontaktsentra 
som driver med:  inn- eller utgående telefoni; analyse, produktstøtte eller markedsføring; eller 
andre medier som internett og e-post ved siden av telefon.  De utgående telefonselgerne er 
kanskje de som mest typisk er i scenario 1, mens personer som sitter på produktstøtte kan mer 
være i scenario 2.  Tjenestene i kontaktsenteret har derfor betydning.  Men gitt et 
tjenestespekter som i eksempelt InkassoAS, er det ikke også der mulig med alternative 
tilnærminger i organisering og ledelse?   
 
Et svensk forskningsprosjekt brukte tittelen ”call center som strategisk kompetansearbeid” for 
å illustrere at det var mulig å tenke seg at call center hadde en totalt forskjellig rolle i en 
bedrift enn indikert i scenario 1.  Sitatet hadde forskeren tatt fra utsagn hos svenske 
bedriftsledere som hadde som ønsket å øke statusen til call sentrene, både for å bedre 
arbeidsforholdene men også fordi han så at dette kunne være til fordel for bedriften totalt. 
 
Utsagnet som også har blitt tittelen på dette delkapitlet og scenario 2, tar utgangspunkt i at call 
center er det kanskje viktigste kontaktpunktet mellom organisasjonen og dens viktigste 
ressurs, kundene.  Det er derfor få andre i bedriften som har nærmere kontakt med kundene og 
markedet.  Call centeret vil derfor sitte på en mengde data eller informasjon som kan være 
nyttig for organisasjonen i dens utforming av markedsføring, produktuvikling og 
strategiarbeidet for øvrig, samt forbedring av operative prosesser.   
 
Forskningen i Sverige konkluderte med at selv om de svenske bedriftene hadde høye 
ambisjoner om å heve callsentrenes status, skjedde ikke dette i praksis.  Forholdene var nok 
bedre enn skissert i scenarie 1 med noe mer variasjon i arbeidet, men likevel langt fra 
målsettingen. Det hører jo til historien at målsettingene i liten grad var konkretisert.  Det var 
kanskje en av grunnene til at man ikke lykkes.  Ellers ble det nevnt at andre grunner til 
fiaskoen var: 

- kompetansen til personene i call centeret var ikke god nok for en endret rolle, det ble 
ikke gitt opplæring 

- datasystemene var ikke samkjørte slik at det var vanskelig å få utnyttet data fra call 
sentrene i andre bedriftssystemer 

- lederne og andre som kunne ha nytte av markedsinformasjon fra call sentrene var ikke 
flinke til å spesifisere sine behov og det var ikke rutiner eller kommunikasjon mellom 
partene 

 
 
Er det mulig å få til scenario to i InkassoAS? 
Overfor sa vi at det er forskjeller i kompetansekrav og organisering avhengig av hva slags 
type call center vi snakker om.  Vi så også i InkassoAS at det var forskjellige krav til de i 
kundeservice og de i utgående call center.  Et spørsmål vi da kan stille er om det er mulig å få 
til en annen organisering med mindre formalisering og mer kompetanseutvikling når vi 
snakker om de oppgaver som utgående telefonselgere gjør. Må vi akseptere at arbeidet i seg 
selv krever en slik ”McDonald” organisering som Jacobsen beskrev, og da bruke studenter 
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som ikke har annen motivasjon enn å skaffe seg jobberfaring og tjene penger.  Er det mulig å 
drive denne virksomheten på en noe annen måte, eller er den eneste løsningen at det bringes 
inn andre tjenester slik at de ansatte kan veksle mellom forskjellige typer jobber? Dette er 
spørsmål for videre forskning. 
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7. Avslutning 
 
Dette notatet tar for seg noen overordnede aspekter med mulige virkninger av IKT på 
organisasjonsstruktur og -prosesser samt nye organisasjons- og arbeidsformer.  Det viktigste 
budskapet er at IKT har fått en stadig viktigere og mer strategisk betydning i organisasjoner, 
og brukes i de fleste funksjoner i organisasjoner. Mens IKT tidligere mest ble brukt for intern 
rasjonalisering i rutinefunksjoner, brukes IKT nå i større grad for å støtte mer ustrukturerte 
oppgaver for ledelsen og i kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere.   
 
IKT kan brukes både for å lagre, behandle, presentere og kommunisere informasjon.  Den 
antagelig største betydningen i påvirkning på organisasjoner er i forhold til kommunikasjon.  
Det blir et større antall medier å forholde seg til, og det blir viktig å velge rett 
kommunikasjonsmedium i forhold til sak.  Flere saker vil tas via elektroniske medier, for å 
erstatte rutinetransaksjoner og støtte kompliserte saker.  Bruk av slike medier gjør at mulighet 
for kommunikasjon over avstand vil øke.  IKT er en viktig drivkraft og muliggjører for nye 
samarbeidsformer mellom organisasjoner i det som kalles nettverk eller virtuelle 
organisasjoner.  Da kan hver organisasjon konsentrere seg om det de er best i, og heller kjøpe 
inn det som ikke er kjerneområdene.  IKT øker mulighetene for å finne partnerne gjennom 
informasjon på nett og gjennom mulighet for fjernkommunikasjon . 
 
Selv om vi vet en del om IKT sine virkninger på organisasjoner, er kanskje det viktigste 
budskapet at IKT ikke har bestemte virkninger, gir nye muligheter, men valgt løsning er 
avhengig av formålet med bruken.  Et eksempel på dette er i forhold til strukturelle trekk ved 
organisasjonen som sentralisering, formalisering og kompleksitet.  IKT kan brukes til å 
sentralisere beslutninger, mer formalisme og styre en mer kompleks organisasjon, men det 
kan også brukes til det motsatte.  Vi viste også i notatet at IKT kunne brukes for å utforme et 
call center på vidt forskjellige måter. 
 
Et av de punktene der en er rimelig sikker på virkninger er i forhold til antall nivåer i 
organisasjonen, dvs vertikal differensiering/kompleksitet; Her tror en at IKT kan medvirke til 
færre nivåer, ved at andelen mellomledere reduseres.  Topplederne kan informere mer 
elektronisk og ansatte kan holde seg mer orientert via Intranett samt gi feedback og ytre seg 
mer via de nye kanalene.  Samtidig er flere ansatte mer selvstyrte slik at ledernes 
kontrollspenn øker. 
 
Notatet inneholder et kapittel om de muligheter IKT gir for utforming av nye organisasjons- 
og arbeidsformer.  Her gjennomgås både virtuelle organisasjoner og – team, nye fysiske 
utforminger som fleksible kontorløsninger, samt fleksibilitet i geografisk rom gjennom 
fjernarbeidsløsninger.  Et hovedbudskap er at disse ordningene øker, men i langsommere 
hastighet enn tidligere antatt.  Det er også viktig at innføringen skjer planmessig og at dette er 
ordninger som ikke passer for alle arbeidsoppgaver og personer.   
 
Til slutt vil vi nevne at IKT ofte ikke er teknologi som erstatter tidligere aktiviteter, men er 
noe som kommer i tillegg til og støtter.  IKT  er  teknologier som er i utvikling, i samspill med 
organisasjon og personal, der kunnskapen fremdeles er begrenset.  
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Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og 
innovasjoner i organisasjonsstrukturer, prosesser og 

nye organisasjonformer 
 
 

Notatet tar for seg noen overordnede aspekter med mulige  
virkninger av IKT på organisasjonsstruktur og –prosesser 

 samt nye organisasjons- og arbeidsformer som fjernarbeid,  
virtuelle organisasjoner og fleksible kontorløsninger.   

Den antagelig største betydningen i påvirkning på organisasjoner er  
i forhold til kommunikasjon.  Det blir et større antall medier å forholde  

seg til, og det blir viktig å velge rett kommunikasjonsmedium  
i forhold til sak.  Det viktigste budskapet er at IKT ikke  

har bestemte virkninger, men gir nye muligheter, der valgt løsning er  
avhengig av formålet med bruken. Vi viser også i notatet at  
IKT kan brukes for å utforme et kundekontaktsenter på vidt  

forskjellige måter: som ”rutinisert slavearbeid”  
eller som ”strategisk kompetansearbeid”. 
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