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Digitalisering ved NTNU 

NTNU lyser ut 40 stipendiatstillinger, tilsvarende 
150 millioner kroner, under paraplyen «digital 
transformasjon» 
 
- NTNU har en unik mulighet til å bidra til omstilling 
i Norge, sier prorektor for forskning ved NTNU, 
Bjarne Foss. 



Vår fremste pilot 

Dashbordet er oversiktlig og greit. Du 
får et godt faktagrunnlag og kan utøve 
faktabasert ledelse 

Gunnar Bovim 
Rektor 

Ledere	på	alle	nivå	i	NTNU	bruker	BEVISST	
virksomhetsstyringssystem	som	et	lederverktøy,	for	å	få	relevant	og	

standardisert	informasjon	om	sin	virksomhet	
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Digitalisering i undervisning 
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•  Mennesket og teknologi – hvem forandrer hva? 

•  Organisatorisk transformasjon 

•  Hva gjører vi når ting ikke fungerer som vi vill? 
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Workarounds 

Når veien til målet er blokkert bruker folk sin kunnskap for å 
opprette en alternativ vei til målet – kreative løsninger 
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Studien er basert på fire norske 
produksjonsbedrifter 

Fase	 Planlegging	 Tilpassing	 Forbedring	 Brannslukking	

Endring	 Planlagt	innovasjon	 Teknologistyrt	 Situasjonsbasert	 IS-styrt		
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Hvilke typer av workarounds finnes? 

Type	 Workaround	 Lokal	 Global	

Prak2ske	
	

Tilfeldige	individuelle	løsninger	
for	et	lokalt	problem	uten	
langsikFg	perspekFv	

Ikke	akseptert	
	

Ukjent	

Innova2ve	 KreaFve	løsninger	med	
intensjon	for	forbedring	og	
effekFvisering	

Akseptert	 Akseptert	

Nødvendige	 Manglende	funksjonalitet	
overkommes	med	temporære	
eller	langsikFge	løsninger	

Akseptert	 Ukjent	

Fordi	j
eg	kan

	

Fordi
	jeg	v

ill	

Fordi	j
eg	må	
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Eksempler på workarounds 

•  Praktiske workarounds - Vedholde på gamle rutiner 

•  Post-it lapper  

•  Dobbelt og trippel registrering av samme data 

•  Arbeidet offline  
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Exempler på workarounds   

•  Innovative workarounds – Subsystemer 

•  Standardisert løsning for å håndtere rapportering i ERP 
system  
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Eksempler på workarounds   

•  Nødvendige workarounds – forplantende 
workarounds 

•  Én workaround genererer flere workarounds videre i 
prosessen 
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Konsekvenser av workarounds 

Type	 Workarounds	 Beskrivelse	 Konsekvenser	

Prak2ske	 Vedholde	gamle	
ruFner	
	

Det	nye	systemet	blir	ikke	bruk	som	
Fltenkt	og	arbeidsprosesser	og	
ruFner	er	ikke	endret	i	følge	nyt		
(ERP)	system.		

-	Unødvendige	arbeidsprosesser	
-	Økt	mangel	på	kontroll	
	

Innova2ve	 Subsystems	 Workaround	blir	synliggjort,	evaluert	
og	implementert	som	nyt	system	for	
kommunikasjon	med	ERP	system	

+KonFnuerlig	forbedring	
-	Økt	kompleksitet	i	IS	
-	Økt	sårbarhet	i	driT	og	
informasjonssikkerhet	
	

Nødvendige	
	

Forplantende	
workarounds	

Unngår	problem	med	savnet	
funksjonalitet	i	ERP	systemet	
gjennom	å	skape	workarounds	som	i	
sin	tur	skaper	nye	workarounds	i	
neste	trinn	i	arbeidsprosessen	

-	Økt	kompleksitet	i	
arbeidsprosesser	
-	Økt	mengde	workarounds	
-	Økt	mangel	på	kontroll	
-	Redundans	i	arbeidsprosess	
-	Økt	risiko	for	feil	grunnet	
menneskelige	feil	
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Hvilke mekanismer ligger bakom 
skapandet av en workaround? 

Gjemt	
PersepFbel	
Falsk	
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Når skapes hvilke workarounds? 
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Planlagt endring Bevisst Improvisert Fremvoksende Planlagt

Fase 1. Planlegging 2. Tilpassing 3. Forbedring 4. Brannslukking

Endring Planlagt Teknologistyrt Situasjonsbasert IS-styrt

Workarounds   Praktiske Innovative Nødvendige
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Fleksibilitet i organisasjon og teknologi 
O
rg
an
isa

sjo
ne

ns
	

en
dr
in
gs
dy
kF
gh
et
	 Høy	 Fase	2		

Teknologistyrt	endring	
Fase	3	

Situasjonsbasert	endring	

Lav	 Fase	4	
IS-styrt	endring	

Fase	1	
Planlagt	endring	

		 Lav	 Høy	

		 		 		

Teknologisk	
endringsdykFghet	
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Oppsummering 

•  Workarounds trenger ikke nødvendigvis vare dårlige 
løsninger 

•  Å avdekke og vedkjenne workarounds til spesifikt system 
kan indikere aksept og forendringsbarhet i organisasjon 

•  Vi må tenke på hvilken affordance som bygges inn ved 
digitalisering for å unnvike at negative workarounds 
skapes 

•  Vi må prøve å holde oss lenge i forbedringsfasen og 
fremme kreativitet og innovative workarounds 

•  Workarounds kan si noe om endringsdyktighet i 
organisasjon og teknologi som kan hjelpe bedriften å 
forbli agil 
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Takk for meg! 
 

Spørsmål? 


