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Forord 
Dette er en rapport som beskriver forskningsprosjektet "Digital støtte ved oppfølgingen av et 

prosjekt", som jeg har ledet.  

Prosjektet er støttet økonomisk av Prosjekt Norge. Jeg takker for denne støtten. 

Jeg takker tre BI-studenter (Martin Bøygaard, Christian Fuglø Martinsen og Simen Kandola) 

for god gjennomføring og dokumentasjon av intervjuer med brukere av det digitale verktøyet 

Change66. Takk går også til Rune Haugen i WiseHouse for hjelp til å finne fram til 

intervjuobjekter og all positiv støtte under prosjektarbeidet. 

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at jeg ikke har noen økonomiske interesser knyttet 

til bruken av verktøyet Change66, som jo er et kommersielt produkt. 

 

Oslo, 15.8 2019 

Erling S. Andersen 
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1. Problemstillinger 
Digitalisering er et tema som de senere årene har fått stor oppmerksomhet. Vi leser stadig om 

at bedrifter og offentlig virksomhet satser på digitalisering, lager digitaliseringsstrategier og 

ansetter digitaliseringsansvarlige. 

Hva er så digitalisering? Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut et 

rundskriv til alle departementer og statlige forvaltningsorganer om digitalisering (Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet, 2018). Departementet skriver her at digitalisering handler 

om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Man skal tilby tjenester som er enkle 

å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og 

innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.  

I utgangspunktet er digitalisering en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske 

og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. Det 

dreier seg altså om å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller 

effektivisere manuelle elle fysiske oppgaver. 

Digitalisering innebærer å gjøre ting på en annen måte enn før. Digitalisering er omstilling. 

Digitalisering er altså også et verktøy for atferdsendring. Det er en utfordring i seg selv å 

finne fram til gode digitale løsninger. Behovet for atferdsendringer gir ekstra utfordringer. 

Det ville være rart om digitalisering ikke skulle være av interesse for en prosjektledelse. 

Oppfølging er en viktig oppgave for prosjektledelsen. Hvordan er utviklingen i prosjektet? 

Tradisjonelt er det blitt lagt vekt på å følge opp om prosjektets tidsplan og prosjektets 

budsjett blir fulgt.. Men man har også sett at det er behov for et mer helhetlig (holistisk) bilde 

av situasjonen i prosjektet. Vi ønsker å se nærmere på om digitalisering er aktuelt ved 

helhetlig oppfølging av framdriften i prosjektet. 

De sentrale problemstillingene i undersøkelsen vil da være:  

1. Er et digitalt verktøy til hjelp ved beskrivelsen av nåsituasjonen i et prosjekt? 

2. Er et digitalt verktøy til hjelp for å finne fram til tiltak som kan forbedre 

nåsituasjonen? 

3. Er et digitalt verktøy til hjelp ved gjennomføringen av tiltak for å forbedre 

nåsituasjonen? 

4. Er et digitalt verktøy til hjelp i et forbedringsarbeid i et prosjekt? 

For å kunne undersøke disse problemstillingene, må vi bestemme hvordan prosjektledelsen 

kan beskrive situasjonen i prosjektet og angi hva man ønsker å forbedre. Dernest må vi ha et 

digitalt verktøy som støtter denne framgangsmåten. 

Vi velger å bruke X- og Y-modellene som prosjektledelsens verktøy for å beskrive og 

vurdere situasjonen i prosjektet. De er generelle verktøy som gir god støtte til 

prosjektledelsen i dens arbeid med oppfølgingen av et prosjekt. Modellene ble utviklet 

allerede på 1970-tallet av IOL (Instituttet for Individ- og Organisasjonslæring), som ble ledet 

av Åge Sørsveen. Gjennom mer enn 40 år har modellene vist seg svært nyttige.  

Disse modellene for forbedringsarbeid blir støttet av det digitale verktøyet Change66, som er 

utviklet av firmaet WiseHouse. Både X- og Y-modellene og Change66 blir presentert i de 

neste kapitlene. 
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2. Y-modellen  
Et oppfølgingsarbeid kan basere seg på Y-modellen (Andersen, Baustad, Sørsveen, 1995; 

2017). Oppfølgingen består da av følgende oppgaver:  

 Beskrive nåsituasjonen i prosjektet 

 Beskrive ønsket situasjon (eventuelt uttrykt gjennom en utarbeidet plan) 

 Analysere avvikene mellom den faktiske og ønskede (planlagte) situasjonen og 

prioritere endringsbehovene  

 Søke ette alternative tiltak 

 Vurdere konsekvensene av de mulige tiltakene, beslutte hvilke tiltak som bør 

gjennomføres og vedta en handlingsplan 

 Implementere handlingsplanen 

 Vurdere effekten av tiltakene (tilbake til utgangspunktet: beskrive den aktuelle 

situasjonen i prosjektet) 

Modellen er vist i figur 1. De små fylte sirklene i modellen viser arbeidsoppgavene. 

Romboidene (de skjev-vinklede boksene) viser den informasjonen vi har etter utførelsen av 

arbeidsoppgavene.  

  

 

Figur 1 Y-modellen 

 

De fire første oppgavene utgjør det vi kaller en evaluering av prosjektet. Evalueringen 

forutsetter at man beskriver faktisk og ønsket situasjon, det vil si at man lager 

situasjonsbilder. Slike situasjonsbilder kan være snevre eller brede. Man kan innskrenke seg 

til å se på progresjonen i prosjektet i forholdet til den vedtatte tidsplanen, eller man kan se på 

den økonomiske situasjonen i forhold til budsjettet. Et langt bredere perspektiv kan for 

eksempel inkludere stemningen blant prosjektdeltakerne. X-modellen, som blir presentert 
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nedenfor, åpner for en bred beskrivelse. Hvis det er forskjell mellom faktisk og ønsket 

situasjon, må vi finne ut hva som er årsaken til at den aktuelle situasjonen ikke er slik vi 

skulle ønske at den var. 

Evalueringen viser prosjektets status og eventuelle behov for korrigerende inngrep. Før 

beslutninger om tiltak blir tatt, må det foretas en konsekvensanalyse. Det er en analyse som 

belyser effektene av de forskjellige mulige tiltakene, og gir råd om hvilke tiltak som er å 

foretrekke. På dette grunnlaget kan man beslutte hva som må gjøres. Så iverksettes de 

besluttede tiltakene. Etter en tid, eller ved en etterfølgende oppfølging, vil man kunne se 

effektene av de iverksatte tiltakene. 

Noen forbinder oppfølging med rapportering. Det er viktig å understreke, og som vi allerede 

har vist, oppfølging er noe mye mer. Oppfølging er evaluering av situasjonen, beslutninger 

om tiltak og gjennomføringen av tiltakene. Oppfølging er en ledelsesoppgave. Oppfølging er 

en av prosjektledelsens funksjoner. 

 

3. X-modellen 
Vi skal presentere X-modellen (se referansene til Y-modellen). Den er et verktøy som er 

nyttig for å gjennomføre stegene i Y-modellen. X-modellen er et hjelpemiddel som støtter 

arbeidet med å beskrive og forstå situasjonen i prosjektet. 

X-modellen er et eksempel på en såkalt IPO-modell (”Inputs-Processes-Outputs”). Slike 

modeller er kjennetegnet ved at de beskriver en virksomhet (f.eks. et prosjekt), som bestående 

av visse ressurser (”Inputs”), som påvirker de arbeidsmåtene eller prosessene (”Processes”) 

som man bruker, og som i sin tur skaper visse resultater (”Outputs”). Ressursene er for 

eksempel de mennesker og verktøy virksomheten har til å utføre sine oppgaver, lederens og 

medarbeidernes kunnskaper, ferdigheter, erfaringer og motivasjon for oppgaven. 

Arbeidsmåten kan fokusere på hvordan man kommuniserer og samarbeider, men også på 

hvordan man angriper de aktuelle oppgavene eller hvordan konfliktløsning skjer. Resultatene 

beskriver hva virksomheten har oppnådd og hvordan de enkelte medarbeidere har utviklet 

seg. Nå bruker vi altså X-modellen til å beskrive situasjonen i et prosjekt. 

X-modellen er kjennetegnet ved at den deler ressursene og resultatene inn i to deler, nemlig 

sak og person. Innsatsfaktorene blir kalt henholdsvis saksressurser og personressurser. 

Resultatene er delt inn i saksresultater og personresultater. Modellen er vist som figur 2 

(navnet kommer av formen på den).  
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Figur 2 X-modellen 

 

Selv om vi bruker betegnelsen situasjonsbeskrivelse, bør det være slik at beskrivelsen 

omfatter en angitt periode. Det er lettere å vurdere en periode enn å gi et øyeblikksbilde. Vi 

bør således ved starten av beskrivelsesarbeidet klart uttrykke hvilket tidsrom vi skal se på, for 

eksempel perioden fra prosjektet startet og fram til i dag eller perioden etter en annen markert 

begivenhet (for eksempel starten på en spesiell fase i prosjektets liv),. 

X-modellen legger opp til at følgende fem spørsmål må besvares når vi skal lage en 

nåsituasjonsbeskrivelse: 

• Hvilke personressurser har hatt størst betydning i den aktuelle perioden? 

• Hvilke saksressurser har hatt størst betydning i den aktuelle perioden? 

• Hvordan har arbeidsmåten i hovedsak vært i den aktuelle perioden? 

• Hvilke personresultater har blitt oppnådd (eller ikke oppnådd) i løpet av den aktuelle 

perioden? 

• Hvilke saksresultater har blitt oppnådd (eller ikke oppnådd) i løpet av den aktuelle 

perioden? 

Modellen er dynamisk, det vil si at innsatsfaktorene og resultatene refererer til forskjellige 

tidspunkter eller tidsperioder. Innsatsfaktorene kan være det som gjelder ved starten av 

prosjektet den aktuelle perioden, mens resultatene er det som er oppnådd til og med dagens 

situasjon.  

Det dynamiske aspektet ved X-modellen muliggjør en årsaksanalyse. Hvorfor er situasjonen 

slik vi nå har fått den beskrevet? Årsaksanalysen tar utgangspunkt i at resultatene må avhenge 

av arbeidsmåten, som igjen er avhengig av ressursene. Dette er vist i figur 3. Resultatene fra 

årsaksanalysen er et viktig materiale når vi skal gjøre et forbedringsarbeid. 
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Figur 3 Eksempel på en årsaksanalyse. 

 

X- og Y-modellene har vist seg å være nyttige verktøy i praktisk forbedringsarbeid. 

Utviklingen av disse modellene er basert på erfaringer vunnet gjennom konsulentarbeid. 

Modellene kan være god støtte i arbeidet med oppfølgingen av et prosjekt. Det neste 

spørsmålet er da om verktøyene er hensiktsmessige som digitale verktøy. 

 

4. Change66 
Change66 er et digitalt verktøy, tilgjengelig som en app (en applikasjon som kan lastes ned 

brukes på en mobiltelefon og en pc), utviklet av WiseHouse AS. De valgte navnet Change66 

fordi forskning har vist at det i gjennomsnitt tar 66 dager med arbeid å endre vaner og atferd 

hos mennesker (Lally et al, 2010; Grohl, 2019).  

Verktøyet er basert på at man skal bruke X- og Y-modellene i forbedringsarbeidet. X-

modellen og alle arbeidsoppgavene i Y-modellen er digitalisert gjennom Change66. En 

spesiell versjon av Change66, som er den vi ser på, er rettet mot oppfølgingsarbeid i et 

prosjekt (Change66 omtaler dette som en prosjektevaluering). 

Man starter med å lage en beskrivelse av nåsituasjonen i prosjektet. Beskrivelsen er delt opp i 

fem områder i henhold til X-modellen: personressurser, saksressurser, arbeidsprosesser, 

personresultater og saksresultater. Når man har klikket seg inn på et bestemt område, for 

eksempel personressurser, kommer det opp en rekke utsagn, som kan gjelde for dette 

området. Man svarer på de forskjellige utsagn ved å bruke en skyveknapp, som går fra 0 til 5, 

der 0 betyr at dette ikke er situasjonen i det hele tatt (prosjektet er meget dårlig på dette), 

mens 5 gir et fullstendig korrekt bilde av situasjonen (eller prosjektet er veldig god på dette). 

Man vil ved Personressurser for eksempel få opp utsagnet "Prosjektmedarbeidernes 

kunnskaper og erfaringer med prosjektarbeid". Svarer man da 0, betyr det at man i prosjektet 
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ved starten av perioden var meget dårlig på dette, mens 5 innebærer at man var særdeles godt 

rustet her. 

Når man har gitt svar på alle utsagnene, vil Change66 komme med en tilbakemelding i form 

av fargekoder. Man bruker fargene rød, lys rød, gul, lys grønn og grønn, der rød er dårligst og 

grønn er best. Man kan også skrive ut en rapport, som viser de forskjellige områdene og 

utsagnene med de forskjellige fargekodene. Rapporten er delt opp i måneder, så man kan 

gjøre denne undersøkelsen hver måned og få et bilde av utviklingen fra måned til måned.  

Til sammen omfatter Change66 126 utsagn som kan karakterisere nåsituasjonen i et prosjekt. 

Ved vanlig bruk av X-modellen må brukeren selv formulere det som karakteriserer 

nåsituasjonen. Her får man altså støtte av det digitale verktøyet til å finne fram til en god 

beskrivelse av nåsituasjonen. 

For å få til forbedring, må det igangsettes tiltak. Men først må man gjøre en årsaksanalyse. 

Change66 gir hjelp i årsaksanalysen. Ved å trykke på det utsagnet der man ønsker forbedring, 

får man opp en oversikt over hva som har ført til den gjeldende situasjon.. Change66 utnytter 

erfaringsbaserte algoritmer for å vise sammenhengen mellom resultater, den faktiske 

arbeidsmåten og de tilgjengelige ressursene.  

Årsaksanalysen viser hvilke forhold som må forbedres og dermed hvilke tiltak som bør 

igangsettes. Det er i tillegg mulig å legge inn egne forslag til tiltak. Tiltakene blir i Change66 

omtalt som "trening". Det er noe man må bli bedre på. Det oppnår man gjennom trening. Når 

brukeren av Change66, velger et tiltak, må man fylle inn hva man skal trene på og hvorfor 

man skal trene på det. Ved å beskrive og reflektere over fordelene med tiltaket, blir man 

antakelig mer motivert for å gjennomføre det. Det kommer så spørsmål om når, hvor ofte og 

hvor lenge man vil bli påminnet om dette. Her kan man legge inn hvilke dager i uken og når 

man skal bli påminnet om tiltaket.  

Change66 har også en funksjon som gjør at prosjektlederen har muligheten til å invitere 

prosjektdeltakere inn i en gruppe. Alle medlemmene av gruppen kan da evaluere prosjektet, 

og resultatene sendes til prosjektlederen.  

Appen har også innebygget muligheten for chat eller videokonferanse mellom en bruker og 

en internkonsullent/superbruker eller en ekstern konsulent. 

 

5. Undersøkelsesmetodikk 
For å få et grunnlag for å vurdere de utformede problemstillingene, valgte vi å gjennomføre 

dybdeintervjuer med brukere av Change66. WiseHouse kontaktet ca. 60 brukere som har vært 

brukere av verktøyet. Av ressursmessige grunner valgte vi å begrense antallet intervjuer til 

10. Utvalget ble gjort ut fra et bekvemmelighetsperspektiv; man valgte de intervjuobjektene 

som det passet best for ut fra tid og sted. Intervjuene varte fra en til to timer. De intervjuede 

var knyttet til 7 forskjellige prosjekter. De hadde forskjellig bakgrunn og forskjellig 

prosjekterfaring.  

Intervjuene ble gjennomført på grunnlag av en utarbeidet intervjuguide (se vedlegg). 

Opplegget ble godkjent av NSD (Norsk senter for forskningsdata) (godkjennelsen fra NSD 

finnes også som vedlegg). 
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Intervjuene ble foretatt av tre Bachelor-studenter fra Handelshøyskolen BI: Martin Bøygaard, 

Christian Fuglø Martinsen og Simen Kandola. Med grunnlag i intervjuene skrev Martin og 

Christian en Bachelor-oppgave sammen, mens Simen leverte en egen oppgave. 

I tillegg til intervjuene ble det gjennomført to fokusgruppemøter, som hver varte i tre-fire 

timer. I den ene fokusgruppen deltok fem personer som allerede var intervjuet, mens i den 

andre var det fem personer som ikke var tidligere intervjuet. Fokusgruppediskusjonene ga 

mulighet til å gå dypere inn på de spørsmålene som var tatt opp i intervjuene og ga ekstra 

muligheter for refleksjoner omkring forskningsprosjektets problemstillinger. 

 

6. Resultater fra undersøkelsen 
Vi skal se nærmere på hva intervjuene og fokusgruppemøtene viser i forhold til våre 

problemstillinger. I undersøkelsen drøfter vi ikke bruken av et digitalt verktøy generelt, men 

ser på verktøyet Change66. 

Vi skal følgelig se på:  

1. Er et digitalt verktøy som Change66 til hjelp ved beskrivelsen av nåsituasjonen i et 

prosjekt? 

2. Er et digitalt verktøy som Change66 til hjelp for å finne fram til tiltak som kan 

forbedre nåsituasjonen? 

3. Er et digitalt verktøy som Change66 til hjelp ved gjennomføringen av tiltak for å 

forbedre nåsituasjonen? 

4. Er et digitalt verktøy som Change66 til hjelp i et forbedringsarbeid i et prosjekt? 

 

6.1 Er et digitalt verktøy som Change66 til hjelp ved beskrivelsen av nåsituasjonen i et prosjekt? 

Det kommer klart fram i intervjuene at verktøyet er svært nyttig ved en beskrivelse av 

nåsituasjonen i prosjektet. Flere ting påpekes. En person sier: X-modellen gir en svært god 

visuell fremstilling av situasjonen. En annen sier: Man får et lett oversiktsbilde som på en god 

måte skildrer det som er bra og det som ikke er fullt så bra. 

En argumentasjon som går igjen i intervjuene er at verktøyet i stor grad peker på utfordringer 

og/eller bekrefter tanker som man har, men det oppleves også at verktøyet avdekker 

problemer som man selv ikke var så bevisst. Ett av intervjuobjektene sier: Det kom frem flere 

røde punkter på ting jeg ikke hadde tenkt på før. En annen peker på at verktøyet er godt egnet 

som et Refleksjonsverktøy, da spørsmålene og strukturen i modellen får en til å tenke godt 

gjennom de elementene som utgjør beskrivelsen av nåsituasjonen. 

X-modellen er, som vi har sett, bygd opp av fem elementer: personressurser, saksressurser, 

arbeidsmåten, personresultater og saksresultater. Intervjuobjektene ble spurt for hvilke av 

disse bruken av verktøyet var mest nyttig. Svarene ikke entydige, både personressurser, 

saksressurser og arbeidsmåten blir nevnt. En sier: Spesielt det menneskelige perspektivet er 

interessant. En annen peker på at arbeidsmåten peker seg ut fordi den gir mest grunnlag for 

refleksjon og relevans. 

En svakhet ved vårt forskningsprosjekt er at nesten ingen av intervjuobjektene hadde benyttet 

X-modellen tidligere. Det hadde vært nyttig for en vurdering av det digitale verktøyet å ha 
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hatt deltakere som tidligere hadde brukt X-modellen uten støtte fra Change66. De av de 

intervjuede som kjente X-modellen fra tidligere, sier at de neppe ville ha brukt-modellen hvis 

den ikke var blitt introdusert gjennom Change66. 

Det er følgelig vanskelig å si om brukernes positive opplevelse er spesielt knyttet til bruken 

av det digitale verktøyet eller om det er X-modellen som gir den gode opplevelse. Det vi kan 

konkludere med er at Change66 gir økt bruk av X-modellen og at kombinasjonen X-modellen 

og Change66 er et godt utgangspunkt for en beskrivelse av nåsituasjonen i et prosjekt. 

Det som skiller bruken av Change66 fra den manuelle bruken av X-modellen er at man må ta 

stilling til en rekke utsagn for å lage nåsituasjonen. Noen klager over at det for mange 

spørsmål (det er jo 126), mens andre ser det som nyttig. En sier: Får veldig sentrale og 

tydelige spørsmål. Veldig sansen for det. Det faglige er godt. 

Det er få som har utnyttet muligheten i Change66 til flere samtidige brukere for det samme 

prosjektet. Ett av intervjuobjektene påpeker nettopp det nyttige ved flere brukere. Når flere er 

involvert i beskrivelsen, får den en økt verdi: Man kan få et mer nyansert bilde og en 

mulighet til å identifisere forhold som avviker eller oppfattes annerledes av de involverte. 

   

6.2 Er et digitalt verktøy som Change66 til hjelp for å finne fram til tiltak som kan forbedre 

nåsituasjonen? 

Ikke alle de intervjuede har utnyttet mulighetene i verktøyet til å finne fram til aktuelle tiltak 

for å forbedre nåsituasjonen. Men de som har brukt denne delen av verktøyet er svært 

positive.  

En sier: Det er flott med en temperaturmåler som viser hvordan situasjonen er. Er 

personressursene dårlige, må man ta tak i samarbeidsklimaet. Får vite veldig konkret hvor 

det må tas tak. Flere peker på at beskrivelsen av nåsituasjonen med karakteristikker gir et 

solid grunnlag for å finne tiltak. En annen sier: Tilstandsindikatorene (rød, gul, grønn) som 

kommer frem av analysen er essensielle for å prioritere tiltakene for de områdene som er 

mest kritiske. 

Change66 åpner for at en gruppe kan samarbeide om beskrivelsen og analysen av 

nåsituasjonen. Få av brukerne har utnyttet denne muligheten. Tre av de intervjuede sier 

imidlertid at de har kommunisert med andre for å finne fram til tiltak for forbedring. En 

uttaler: Kommunikasjon med andre bidro til ansvarliggjøring og bevissthet rundt tiltakene 

som ble valgt og ved oppfølgingen av tiltakene internt. 

 

6.3 Er et digitalt verktøy som Change66 til hjelp ved gjennomføringen av tiltak for å forbedre 

nåsituasjonen? 

Det er selvfølgelig viktig at de aktuelle tiltakene blir gjennomført. Hvis det ikke skjer, så er jo 

beskrivelse, analyse og valg av tiltak uten verdi. Change66 gir påminnelser om hva som må 

gjøres; verktøyet gir beskjed om hva som må skje i dag. Man blir også minnet om hvorfor, 

det vil si fordelene ved tiltaket. Disse påminnelsene er en av styrkene ved et digitalt verktøy.  
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Alle mener at påminnelsene fra verktøyet er viktige. En sier: Utrolig viktig. Du blir holdt 

ansvarlig. Man blir minnet om gjøremål som ellers kunne ha blitt glemt i en hektisk hverdag. 

En annen sier: Påminnelsene gir en struktur for oppfølging av tiltakene.  

Samtidig kommer det fram at det kan være fornuftig å begrense mengden av tiltak, slik at det 

ikke blir for mange påminnelser. Ved å prioritere de mest kritiske tiltakene, unngår man at 

varslene blir for hyppige og av den grunn også oversett. Svært få mener at de fikk fulgt opp 

alle påminnelsene, men at majoriteten ble fulgt opp. Dette henger igjen sammen med at for 

mange tiltak fører til at påminnelser blir ignorert. 

 

6.4 Er et digitalt verktøy som Change66 til hjelp i et forbedringsarbeid i et prosjekt? 

Når det gjelder spørsmålet om Change66 er nyttig i et forbedringsarbeid i et prosjekt, har alle 

intervjuede en positiv oppfatning. Change66 gir et oversiktsbilde som på en god måte 

visualiserer gode og dårlige sider ved prosjektet. Det gir et godt grunnlag for valg av tiltak. 

Tiltakene følges opp med relevante påminnelser.  

Noen eksempler på utsagn fra deltakerne i fokusgruppene: 

 Vi oppnår et helhetsblikk og fokus. Det viser retning og skaper ro i det ukjente. Hjelp 

til å se helhetsbildet. 

 Det ligger mange gode spørsmål i databasen som danner godt refleksjonsgrunnlag. 

 Verktøyet er ressursbesparende. 

 Det å få påminnelser underveis for å løfte mine personlige egenskaper, er et veldig 

godt tilskudd. Dette har jeg ikke vært borti i forhold til andre arbeidsredskaper. 

 Verktøyet er balansert. Jobber med både sak- og personsiden i situasjonsbeskrivelsen. 

Hjelp til å reflektere er tankeskapende i en hektisk hverdag. 

Selv om det gjennomgående er svært positive tilbakemeldinger på verktøyet, pekes det 

selvfølgelig også på noen problemer med bruken av et digitalt verktøy. Man kan ved bruken 

av nytt verktøy møte usikkerhet blant medarbeiderne kombinert med en følelse av manglende 

mestring. Motstanden mot bruken kan være større blant de "godt voksne" som ikke har 

erfaring med digitale verktøyer (men det pekes også på at de kan bli svært dedikerte når de er 

kommet godt i gang).  

Et digitalt verktøy må også fungere godt (det ble rapportert om få tekniske problemer med 

Change66). 

 

7. Avslutning med konkluderende bemerkninger 
Vi har i dette forskningsprosjektet ønsket å se hvordan digital støtte påvirker arbeidet med 

oppfølgingen i et prosjekt. Istedenfor å se på digital støtte generelt, har vi innskrenket oss til å 

se på bruken av det digitale verktøyet Change66. Vi har heller ikke sett på alle 

oppfølgingsmetoder, men fokusert på bruken av X- og Y-modellene. Forskningsprosjektet 

har således et noe snevrere perspektiv enn det som kunne vært ønskelig. Likevel er det mulig 

å trekke noen konklusjoner, både om det som har vært vårt fokus og om bruken av digital 

støtte generelt.   
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Intervjuene med brukerne av Change66, basert på X- og Y-modellene, viser at brukerne av 

denne typen av digital støtte sitter igjen med positive opplevelser. Brukerne føler at det 

digitale verktøyet med konkrete metoder for oppfølging gir bedre resultater enn et arbeid uten 

denne digitale støtten. 

Den digitale støtten har i dette tilfellet gitt et bredere perspektivet enn det et rent manuelt 

opplegg vil gi. Vi må kunne si at dette gjelder for digitale verktøy generelt. Et slikt verktøy 

vil gi et helhetsperspektiv som ikke alltid vil være tilstede når de involverte arbeider uten slik 

støtte. Vi er i et oppfølgingsarbeid preget av våre egne erfaringer og trenger impulser som 

åpner for et bredere syn. 

Vi har i vårt prosjekt sett nytten av påminnelser – varsler – fra det digitale verktøyet. Vi tror 

at dette også har generell gyldighet. Det kan være vanskelig å prioritere forbedringsarbeid; 

påminnelser er viktige. Det er klart positivt med et digitalt verktøy som gir varsler på pc-en 

og/eller mobilen. 

De fleste av våre intervjuede brukere av Change66 brukte verktøyet alene, men flere påpeker 

betydningen av at flere involveres i bruken av det digitale verktøyet og i oppfølgingsarbeidet. 

Change66 åpner for flere samtidig brukere. Dette er et viktig aspekt ved et digitalt verktøy. 

Samtidig er det viktig at prosjektledelsen er bevisst at mange må involveres for å få et 

vellykket oppfølgingsarbeid. 

Det vil også være av interesse å se om brukerne fortsetter å bruke X- og Y-modellene og/eller 

digital støtte i deres neste prosjekter. Det vil jo i så fall ytterligere bekrefte at modellene og 

verktøyene er av interesse. En slik undersøkelse kunne være en naturlig fortsettelse av det nå 

avsluttede forskningsprosjektet. 
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