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Spørsmål til utviklere 

Informasjon 

1. Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om prosjektet før det begynte/ ved oppstart 

2. Jeg har fått tilstrekkelig informasjon underveis 

3. Informasjonen jeg fikk har vært lettfattelig 

4. Jeg har ikke opplevd at jeg har manglet informasjon jeg trenger 

5. Jeg vet hvor jeg skal henvende meg for å få informasjonen jeg trenger 

Innflytelse 

6. Jeg har opplevd å bli hørt i diskusjonene i teamet 

7. Jeg har opplevd at teamets mening er blitt hørt av prosjektet 

8. Jeg har opplevd at min fagkompetanse har blitt lyttet til 

9. Jeg har opplevd at jeg har reell innflytelse på de valg som er gjort 

10. Jeg følger at jeg har fått og tatt ansvar for ulike deler av prosjektet 

11. Jeg er stolt av arbeidet jeg har gjort i prosjektet 

 

Ledelse og organisering 

12. Jeg opplever at ledelsen av prosjektet har vært god 

13. Prosjektledelsen har hatt tydelig fokus på levere resultater 

14. Rollefordelingen mellom MUSIT og USIT er tydelig 

15. Jeg vet hva som er ansvaret til USIT i prosjektet 

16. Jeg vet hva som er ansvaret til MUSIT i prosjektet 

17. Jeg vet hvem som er lederen av prosjektet "MUSIT Ny-IT arkitektur" 

18. Det har vært klare forventninger på hva jeg skulle levere 

19. Prosjektet har vært organisert på en hensiktsmessig måte 

20. Jeg er fornøyd med måten prosjektet har vært gjennomført på 

21. Tidsestimat av utviklingsoppgaver har vært så gode som mulig 

Samarbeid og arbeidsmetodikk 

22. Jeg har opplevd at prosjektledelsen har støttet meg i arbeidet 

23. Jeg har opplevd at jeg får hjelp av andre 

24. Jeg har fått den oppfølgingen jeg trenger 

25. Jeg har opplevd at arbeidsmetodene som Scrum og standup fungerte 

Kompetanse 

26. Jeg har den kompetansen som trengs for å utføre mitt arbeid 

27. Jeg har hatt anledning til å utvikle min kompetanse i løpet av prosjektetperioden 

28. Jeg har fått den tiden jeg trenger til å sette meg inn i ny teknologi 

29. Det har vært klare forventninger til meg på hva jeg skulle lære 

30. Jeg er bedre i stand nå til å løse arbeidsoppgavene mine enn da prosjektet startet 
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Utviklere 

Utviklere

Skalaen går fra 1 til 5, der 5 er 
best. Tallene 1 til 30 referer til 
spørsmålene 

Utviklere 



Viktigste tilbakemeldinger fra Utviklere 

Generelt er tilbakemeldingene fra utviklerne kritiske og gir utrykk for en 
misnøye med prosjektet. Spesielt lavt er tilbakemeldingene på ledelse og 
organisering, og kompetanse. Det er gode tilbakemeldinger på at utviklerne 
har hatt innflytelse på avgjørelsene i prosjektet.  

Av enkeltpunkter kan vi merke oss: 

• Det rapporteres om manglende informasjon 

• Utydelig rollefordeling mellom USIT og MUSIT 

• Misnøye rundt måten prosjektet har vært gjennomført 

• Problemer med tidsestimater og Scrum metodikk 

• For liten tid til å sette seg inn i ny metodikk og uklare forventninger til hva 
som skal læres 

 

 

 

 

 



Spørsmål til Referansegruppene 

Informasjon 

1. Jeg fikk tilstrekkelig informasjon før oppstart av arbeidet i referansegruppen 

2. Jeg fikk informasjon før møtene i gruppa slik at jeg kunne forberede meg godt 

3. Informasjonen jeg fikk var lett å forstå 

4. Jeg fikk nok informasjon 

5. Jeg har opplevd at informasjonen ikke har vært for teknisk 

Møtene 

6. Antall møter har vært godt tilpasset oppgavene som skulle løses 

7. Det har ikke vært for mange møter 

8. Det var satt av nok tid i møtene til å få gode diskusjoner 

9. Det var ikke for mange fysiske møter 

10. Videomøter egner seg godt til dette arbeidet 

11. Jeg har opplevd møtene som produktive 

Oppdragets utforming 

12. Det har ikke vært brukt for mye tid på å diskutere detaljer 

13. Jeg har hatt god forståelse av referansegruppens oppdrag 

14. Jeg har ikke savnet et godt mandat i arbeidet 

15. Jeg forstår hvordan denne modulen vil passe inn i mitt daglige arbeid 

16. Arbeidet i Referansegruppen har innfridd mine forventninger 

17. Det har vært meningsfullt å delta i referansegruppa 

Innflytelse 

18. Jeg forstår hvordan min modul vil passe inn med de andre delene av IT-prosjektet 

19. Jeg har opplevd å bli hørt i diskusjonene i gruppa 

20. Jeg har opplevd at gruppas mening er blitt hørt av prosjektet 

21. Jeg har fått tilbakemeldinger på resultatene vi har levert 

22. Jeg har fått en bedre forståelse for bruk av IT i museer ved å delta i referansegruppa 

23. Jeg har fått en bedre forståelse for museumsarbeid og andre faggrupper ved å delta i referansegruppa 

24. Arbeidet i referansegruppa har vært ledet på en god måte 

25. Jeg føler eierskap til resultatet 

Forutsetninger 

26. Jeg vil hjelpe andre ved museet i å ta i bruk modulen 

27. Min erfaring fra museumsarbeid har gitt meg de nødvendige forutsetninger for å delta i referansegruppa 

28. Jeg opplevde  å ha tilstrekkelige IT-kunnskaper i dette arbeidet 

29. Jeg opplevde å ha for lite kjennskap til hva andre gjør på museet til å kunne i et godt bidrag i arbeidet 
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Referanse-
grupper 
Skalaen går fra 1 til 5, der 5 er 
best. Tallene 1 til 29 referer til 
spørsmålene 



Viktigste tilbakemeldinger fra 
Referansegruppene 
Generelt er tilbakemeldingene fra referansegruppene mye mer positive 
enn de fra utviklerne. Også her er opplevelsen av innflytelse på 
prosjektet det som skårer høyest. Det er størst sprik i svarende rundt 
hvordan oppdraget har vært utformet, og for fremtidige grupper kan 
man nok bruke litt mer tid på å spisse mandatet og være tydelige på 
hva som skal gjøres i gruppene. 

Av enkeltpunkter kan vi merke oss: 

• Informasjonen kunne vært litt mindre teknisk og mer utfyllende 

• Mer fokus på det overordnede i diskusjonene i gruppa 

• Deltakerne opplever å ha for lite IT-kompetanse 

 

 

 

 


