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Sammendrag 

 

Problemområde og problemstilling  

 

Masteroppgavens tema er kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon. 

Oppgaven søker å belyse de prosesser som setter kunnskapen i bevegelse og hvordan 

kunnskapen klassifiseres, produseres, organiseres, deles, innrammes, medieres og anvendes. 

Det er kunnskapssamhandlingens prosesser og konsekvenser som er i fokus. Oppgavens 

empiriske kontekst er Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) – et fagdirektorat under 

Utenriksdepartementet. Det er på denne teoretiske og empiriske bakgrunn at 

problemstillingen søker å belyse kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv 

organisasjon og adressere følgende forskningsspørsmål:  

 

1) Hvilke teoretiske perspektiver og faktorer synes viktige for å belyse og forstå 

kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon? 

2) Gjennom hvilke prosesser og med hvilke konsekvenser organiseres 

kunnskapssamhandlingen i Norad?  

 

Metoder Data /kilder  

 

Oppgavens teoretiske og empiriske utgangspunkt knytter seg til en interesse for 

kunnskapssamhandlingens betydning, prosess og konsekvens i en kunnskapsintensiv 

organisasjon. For en forståelsesramme av hvordan kunnskapssamhandlingen i en 

kunnskapsintensiv organisasjon kan undersøkes og redegjøres for, presenteres tre sentrale 

teoriperspektiver. Om kunnskap i organisasjonen, om epistemic community og om aktør-

nettverkteorien. Deretter benyttes fem semistrukturerte intervjuer for å belyse 

kunnskapssamhandlingen i Norad og hvordan de teoretiske perspektivene gjør seg gjeldende i 

praksis, og hvordan de komplimenterer hverandre. 
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Resultater og hovedkonklusjoner  

 

Min ambisjon med denne oppgaven er knyttet til ønsket om å oppnå en mer inngående 

forståelse av kunnskapssamhandlingens prosesser og konsekvenser i en kunnskapsintensiv 

organisasjon. Prosesser og konsekvenser belyses gjennom tre teoretiske perspektiver som var 

komplimenterende og bidro med relevante innfalsvinkler for å forstå 

kunnskapssamhandlingens betydning i en kunnskapsintensiv organisasjon.  

 

Gjennom å anvende de valgte teoretiske perspektivene mot et emirisk materiale og funn, fant 

jeg at kunnskapssamhandlingen er av utslagsgivende betydning for å sette kunnskapen i 

bevegelse i en kunnskapsintensiv organisasjon. Det er gjennom kunnskapssamhandlingen at 

en kunnskapsintensiv organisasjon kan sikre tilgang og anvendelse av kunnskapen som er 

applikert i systemer og prosesser, forankret i individets evner og erfaringer, eller kulturelt 

bundet i organisasjonens sosiale normer. Kunnskapen inntar gjerne flere ”roller” i en 

kunnskapsintensiv organisasjon, som både prosess, produkt og verktøy og bidrar derigjennom 

til å fasilitere kunnskapssamhandlingen på tvers av grenser organisatoriske skiller i en 

kunnskapsintensiv organisasjon. Det er gjennom kunnskapssamhandlingen at den 

kunnskapsintensive organisasjon binnes sammen og kunnskapssamhandlingen fremstår 

dermed som et effektfullt alternativ for å imøtekomme kompleksiteten og dynamikken i en 

kunnskapsintensiv organisasjon.  

 

Oppgaven har vist at å kombinere ulike teoretiske perspektiver bidrar til en mer 

komplimenterende forståelse av kunnskapssamhandlingens kompleksitet og derigjennom en 

bedre forståelse og mulighet for å kunne legge til rette for kunnskapssamhandlingen i praksis. 
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1 Bakgrunn, problemstilling og perspektiv  

 

Denne oppgaven har som ambisjon å belyse kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv 

organisasjon. Kunnskapssamhandling henspeiler prosesser for praksis som setter kunnskapen 

i bevegelse og hvordan kunnskapen ”styres” i ulike aktiviteter og handlinger. Mitt perspektiv 

er på hvordan kunnskapen klassifiseres, produseres, organiseres, deles, innrammes, medieres 

og anvendes. Oppgaven har et kunnskapsperspektiv hvor en nærmere undersøkelse av 

kunnskapssamhandlingens prosesser og konsekvenser prioriteres.  

 

Oppgavens empiriske kontekst er Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) – et 

fagdirektorat under Utenriksdepartementet. Norad er et fagmiljø for bistand som skal gi 

bistandsfaglige råd til hele utenrikstjenesten på alle utviklingspolitiske satsingsområder 

(Norad 2011). Norad som kunnskapsintensiv organisasjon er avhengig av 

kunnskapssamhandlingen innen organisasjonen for å kunne imøtekomme kompleksiteten i 

den bistandsfaglige rådgivningen mot særlig Utenriksdepartementet og ambassader og sikre 

høy kvalitet på rådgivningen (Norad 2006). Norad vil i denne oppgaven eksemplifisere 

kunnskapssamhandlingens relevans, så vel som kompleksitet, i en kunnskapsintensiv 

organisasjon.  

 

Det er på denne bakgrunn at problemstillingen søker å belyse kunnskapssamhandlingen i en 

kunnskapsintensiv organisasjon og adressere følgende forskningsspørsmål:  

1) Hvilke teoretiske perspektiver og faktorer synes viktige for å belyse og forstå 

kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon? 

2) Gjennom hvilke prosesser og med hvilke konsekvenser organiseres 

kunnskapssamhandlingen i Norad?  

 

Tradisjonelt har særlig fire perspektiver vært anvendt i studiet av organisasjoner i nyere tid. 

Det strukturelle perspektivet som i hovedsak har fokusert på organisasjoners arkitektur og 

selve utformingen av enheter og underenheter, i tillegg til regler, roller og strategier som 

førende for aktiviteter i organisasjonen (Bolman, Deal et al. 2004). Human resource 

perspektivet bygger særlig på tankegods fra psykologien med betraktninger av organisasjonen 
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som en utvidet familie med særlig fokus på forståelsen av individets fornuft, følelser og 

ønsker. Det politiske perspektivet har fokusert på organisasjonen som en konkurransearena 

med rivaliserende interesser, makt og kampen om knappe ressurser mellom ulike grupper i 

organisasjonen. Og avslutningsvis det symbolske perspektivet som har rettet fokuset mot 

ritualer, seremonier, historie og organisasjonens regler, politikk og ledelsesautoritet (Bolman, 

Deal et al. 2004). Mitt perspektiv i denne oppgaven skiller seg fra disse mer tradisjonelle 

perspektivene.  For å belyse kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon 

vender vi oss derfor mot tre, for denne oppgaven, grunnleggende teoretiske perspektiver. 

 

Kunnskap i organisasjonen og særlig kunnskapstypologier fremheves fordi det etter min 

oppfatning er viktig å belyse kunnskap i organisasjon og anvende et differensiert 

kunnskapsperspektiv hvis kunnskapssamhandlingen skal undersøkes tilstrekkelig. Jeg vil 

basere meg på Frank Blackler (1995) sin redegjørelse av kunnskapstypologier i 

organisasjoner (Lam 2000; Carlile 2004). Innsikten utgjør en viktig forståelsesramme for 

hvordan kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon foregår mellom ulike 

kunnskapstyper i praksis. Det som er interessant er kunnskapens fasett som både prosess, 

produkt og verktøy i en kunnskapsintensiv organisasjon. 

 

Epistemic community
1
 er et begrep som særlig knytter seg til internasjonale organisasjoner, 

problemstillinger og politiske beslutningsprosesser i internasjonale sammenhenger. 

Bakgrunnen for anvendelsen av dette teoretiske perspektivet knytter jeg til mitt valg av 

empirisk kontekst - et statlig direktorat (Norad) som beslutningsaktør i en internasjonal 

politisk kontekst (E. Haas 1990; P. Haas 1992; Evans and Newnham 1998). Epistemic 

communities konverterer fakta og kunnskap fra ulike kunnskapsfelt til relevante felles 

konklusjoner i tråd med den kunnskapsintensive organisasjonens, mål, mandat og aktivitet  

(E. Haas 1990). De epistemic communities er dynamiske og dannes på tvers av den 

kunnskapsintensive organisasjonen som konstellasjoner av aktører. Aktører på tvers av en 

kunnskapsintensiv organisasjon kommer sammen, jobber sammen om en gitt problemstilling 

eller utfordring og når oppgaven er ”løst” oppløses de, og nye epistemic communities vil 

dannes for å imøtekommer nye utfordringer. De epistemic communities er dermed en sentral 

arena for å sette kunnskapen i bevegelse og for kunnskapssamhandlingen i en 

                                                 
1 Det er det engelsk begrepet epistemic community/ epistemic communities som vil bli brukt gjennom oppgaven, da en oversettelse etter mitt 

skjønn vil være problematisk og upresis. Begrepet kan direkte oversettes til ”kunnskapssnettverk, kunnskapsssamfunn eller epistemisk 

samfunn”. Det engelske begrepet settes i kursiv gjennom oppgaven. 
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kunnskapsintensiv organisasjon (Akrich 2010).  I tillegg vil de være dynamiske 

konstruksjoner som ofte vil skjære ut over organisasjonenes grenser og danne transnasjonale 

og inter-organisatoriske nettverk (McNeely and Schintler 2010). I denne oppgaven har jeg 

valgt å fokusere på de epistemic communities som dannes innad i organisasjonen, da mitt 

perspektiv er kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon.  

 

Det tredje grunnleggende teoretiske perspektivet i oppgaven er aktør-nettverkteorien innen 

den vitenskapssosiologiske retningen. Aktør-nettverkteori anvendes i denne konteksten for å 

belyse utfordringene knyttet til anvendelsen av kunnskap. Dette perspektivet søker å belyse 

kunnskapen og kunnskapssamhandlingen som både produkt, prosess og artefakt.  Hvordan 

kunnskapen innrammes, medieres og anvendes, vil avhenge av kunnskapssamhandlingens 

prosesser i en kunnskapsintensiv organisasjon. 

 

 

 

1.1 Oppgavens oppbygning  

 

Min oppgave er sammensatt av seks kapitler. Videre i kapittel 1 vil jeg foreta en redegjørelse 

av oppgavens overordnede sentrale begreper. Innledningsvis vil den kunnskapsintensive 

organisasjon og kunnskapssamhandling bli redegjort for ytterligere, og sentrale perspektiver 

bli løftet frem. 

 

I kapitel 2 redegjør jeg for oppgavens empiriske bakgrunn og kontekst.  Avsnittet presenterer 

organisasjonen Norad i korte trekk for et grunnleggende overblikk over oppgavens empiriske 

og kontekstuelle grunnlag. En generell organisasjonspresentasjon, inkludert historikk, strategi 

og mandat vil bli prioritert i dette kapittelet.    

 

Kapittel 3 presenterer oppgavens sentrale teoretiske perspektiver. For en teoretisk 

innramming av kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon, anvender jeg 

tre teoretiske perspektiver. Kunnskap i organisasjonen presenteres og utdypes med en 

redegjørelse av kunnskapstypologier. Videre redegjøres det for teorien om epistemic 

community og avslutningsvis presenteres aktør-nettverkteorien. Sentrale elementer i aktør-
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nettverkteorien vil bli trukket frem for å belyse perspektiver av kunnskapssamhandlingens 

dynamiske konstruksjons- og produksjonsprosess i en kunnskapsintensiv organisasjon. 

 

I kapitel 4 redegjør jeg for oppgavens metodologiske forankring og det forskningstekniske 

arbeidet som er lagt til grunn for innsamling av datamaterialet, dataanalysen og 

analysestrategien. Oppgavens kvalitative utvalg og gjennomføringen av intervjuene 

presenteres og utdypes nærmere. I tillegg vil validitet, reliabilitet og oppgavens etiske 

betraktinger bli redegjort for. 

 

Kapitel 5 presenterer min innsamlede data fra de kvalitative forskningsintervjuerne. Jeg 

foretar en empirisk analyse av materialet og knytter dette til oppgavens teoretiske 

perspektiver, og sentrale funn løftes frem.  

 

Kapittel 6 er oppgavens avslutningskapitel. Kapitelet diskuterer kunnskapssamhandlingen ut 

fra de teoretiske perspektivene og oppgavens empiriske funn og indikasjoner. 

Kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon vil bli belyst med 

utgangspunkt i teoriene. I tillegg vil kunnskapssamhandlingens prosesser og konsekvenser i 

Norad, avslutningsvis bli adressert. 

 

 

1.2 Kunnskap og den kunnskapsintensive organisasjonen  

 

Konvensjonelle perspektiver på kunnskap i organisasjoner har i hovedsak vært preget av en 

diskurs om ”lokaliteten” av kunnskap i organisasjonen - hos individer, i rutiner, i systemer, i 

dialoger eller ”mellom” veggene i organisasjonen (Blackler 1995). En slik diskurs har kunnet 

foregå på bakgrunn av premisset om kunnskap som en iboende kvalitet eller disposisjon. 

Kunnskapen har stått som en normativ og statisk størrelse innenfor organisasjonens grenser. 

Jeg vil også påstå at kunnskapen har hatt en sekundær rolle i studiet av organisasjoner jamført 

med det strukturelle, human resource, politiske og symbolske perspektivet på studiet av 

organisasjoner.  

 



5 

 

I senere tid har diskursen beveget seg mot et større fokus på kunnskap og viten som 

manifesterer og uttrykker seg gjennom aktivitet – gjennom handlinger og 

kunnskapssamhandlingen (Blackler 1995; Dierkes 2001). En slik tilnærming setter derfor 

fokus på prosesser og praksis som beveger kunnskap i en gitt kontekst.  

 

Fokuset på kunnskapssamhandlingens betydning i moderne kunnskapsintensive 

organisasjoner henspiller på en organisering innen organisasjonens rammer som involverer 

post-byråkratiske trekk. Tidligere modernistiske organisasjonsprinsipper, som 

divisjonalisert arbeidsstruktur (division of labour), et rigid hierarki og masseproduksjon, 

må i stadig større omfang vike for et fokus på organisasjonens evne til tilpassning til 

teknologisk endringer, fleksibilitet og et dynamisk miljø (Alvesson 2004). 

 

Kunnskapsintensive organisasjoner tvinger frem endringer ved den tradisjonelle industri- 

og produksjonsorganisasjonen, mot fleksibilitet og hva som løst kan betegnes som et 

adhockrati. Et adhockrati er en løsere organisert, fleksibel og ofte selvfornyende ”struktur” 

som hovedsakelig er knyttet sammen gjennom horisontale samordninger i organisasjonen 

(Bastøe and Dahl 1995). Dette inkluderer kunnskapssamhandlingen horisontalt i en 

kunnskapsintensiv organisasjon. Slike ”strukturer” reduserer hierarkiet og tillater 

handlingsrom og fleksibilitet (Alvesson 2004). Den kunnskapsintensive organisasjonen er i 

stor grad bemannet av kompetente kunnskapsarbeidere som samhandler om, og gjennom 

kunnskap (Blackler 1995). Dette har medført en utvikling fra en ”enklere” og kontrollert 

arbeidspraksis til kompleks kunnskapspraksis, som resultat av kunnskapens desentralisert 

lokalitet hos den individuelle og kompetente kunnskapsarbeider, men også i 

organisasjonens forskjellige artefakter. Handlinger og kunnskapspraksis i en 

kunnskapsintensiv organisasjon lar seg vanskelig standardisere fordi organisasjonen i stor 

utstrekning må tilpasse seg et dynamisk felt og en kompleks kontekst (Alvesson 2004). På 

bakgrunn av et slikt perspektiv argumenteres det for at utfordringene for 

kunnskapsintensive organisasjoner i mindre grad knytter seg til overordnet struktur, men 

snarere til kunnskapens organisering, bevegelse og kunnskapssamhandlingen i 

organisasjonen (Nonaka, Krogh et al. 2006).  

 

Kunnskapspraksis ligger i arbeidets natur i en kunnskapsintensiv organisasjon og er ikke 

sentralisert på en ledergruppe eller teknokratisk elite. Det er liten mulighet for ledelsen å 
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opprette et monopol på kunnskapspraksis i kontrast til mer klassiske organisatoriske former 

som bygger på omfattende hierarkisk arbeidsdeling (Alvesson 2004). Forventningene til 

fagmiljøene i kunnskapsintensive organisasjoner vil også inkludere en høy grad av 

selvbestemmelse og relasjoner på tvers av hierarkiske posisjoner og avdelinger (Alvesson 

2004).  

 

 

 

1.3 Om kunnskapssamhandling  

 

Kunnskapssamhandling kan benyttes til å beskrive bevegelse av kunnskap, koordinasjon og 

gjennomføring av kunnskapsaktiviteter og praksis der ingen enkelt aktør har et ene-ansvar 

eller styring over prosessene. Kunnskapssamhandlingen vil ikke alene fremstå som et mål, 

men også som et virkemiddel, for å sette kunnskapen i bevegelse i en kunnskapsintensiv 

organisasjon (Alvesson 2004). Kunnskapssamhandlingen skjer mellom og på tvers av ulike 

nivåer, tematiske områder, profesjoner, individer, avdelinger og ikke-menneskelige entiteter i 

en kunnskapsintensiv organisasjon. Dette kan omfatte kommunikasjon, både menneskelig og 

elektronisk, og prosesser og samarbeid mot felles mål. Carl Cato Wadel (2007) peker på at 

samhandlingen mellom individer i organisasjonen står sentralt også i tilknytning til det som 

betegnes som ”individuelt” arbeid, og at kunnskapssamhandlingen ofte er avgjørende for 

organisasjonens evne til å løse sine oppgaver (Alvesson 2004; Wadel 2007).  



7 

 

2 Empirisk kontekst  

 

Oppgavens empiriske kontekst er Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Norads nye 

Strategi – mot 2015 (2011), prioriterer samhandling på tvers av fagområder og avdelinger i 

Norad. Norads rådgivere skal gi råd på komplekse fagområder hvor ulik kunnskap, 

forskjellige perspektiver og tematisk forankring må integreres i en sammensatt rådgivning 

(ibid). Dette vil fordre kunnskapssamhandling mellom rådgivere, tematiske områder og 

avdelinger. En rekke interne rapporter har over tid satt fokus på kunnskapssamhandlingen 

mellom rådgivere og avdelinger i Norad som værende uklar og problematiske.  

 

 Norads Strategi mot 2015 (2011):  

”Norad jobber med sammensatte utviklingsspørsmål der mange forhold må ses i 

sammenheng. For å sikre høy kvalitet og relevante råd kreves kunnskapsdeling, god 

informasjonsflyt og etterspørsel etter kollegers kompetanse på tvers av fagområder og 

avdelinger” (2011:5). 

 

 Intern notat til utenriksdepartementet, desember 2009: Overordnete kommentarer til 

UDs og ambassadenes anmodning om faglige tjenester fra Norad: 

”Mange av bestillingene fra UD er som sagt omfattende og krever et godt tverrfaglig 

samspill” (2009:6).    

 

 Rapport, Om faglig rådgivning i Norad, april 2009: 

”Årlige brukertilfredshetsundersøkelsen om faglige tjenester hvor ambassadene og relevante 

avdelinger i UD deltar. Relevans og anvendbarhet ikke god nok i en del av leveransene. (...) 

Organisasjonen har lagt vekt på økt tverrfaglighet for å høyne kvaliteten i alle 

leveranser”(2009:1).  

 

 Rapport, Sluttrapport fra organisasjonsarbeidsgruppen - Vurdering av Norads 

organisasjon, november 2006: 

”Samarbeidet i Norad både internt i avdelingene, mellom avdelingene, og eksternt med ulike 

kategorier partnere – er ikke noen entydig tematikk for Norad. Samhandlingen mellom 

avdelingene og formålet med samarbeid i den løpende praksis i Norad, oppfattes av mange 

som problematisk og delvis uklart. (...) De ulike typer formalisert organisasjonstiltakk for 
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konstruktiv samhandling på tvers av Norads avdelinger er et område preget av utfordringer 

og uavklarte spørsmål” (2006:4) 

 

 Rapport, Kvalitetssikring av Norads faglige rådgivningstjenester, november 2006: 

”Det er en kvalitetsmessig utfordring å involvere ulike fagkompetanser i en besvarelse, ut fra 

de krav og behov som kan identifiseres i bestillingen, slik at bestillingen får en helhetlig og 

bred faglig behandling”(2006:7). 

 

Disse sitatene viser utfordringene som kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere, tematiske 

områder og avdelinger medfører i Norad. Sammen med oppgavens teoretiske perspektiver 

presentert innledningsvis vil dette utvalg av rapporter, interne dokumenter, Norads nye 

Strategi mot 2015 og den tidligere Strategien mot 2011 danne grunnlaget og motivet for 

arbeidet med å belyse kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon generelt, 

og Norad spesielt.  

 

Følgende avsnitt vil presentere organisasjonen Norad i korte trekk for et grunnleggende 

overblikk over oppgavens empiriske og kontekstuelle bakgrunn. En generell 

organisasjonspresentasjon, inkludert historikk, strategi og mandat vil bli prioritert. I tillegg vil 

Norads artikulerte fokus på kunnskap og kunnskapssamhandlingens prosesser, sentrale 

elementer i denne oppgaven, bli presisert.  

   

 

 

2.1 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 

 

I 1968 ble Norad et frittstående direktorat under Utenriksdepartementet. Direktoratet skulle i 

følge instruksen "trekke opp planer for anvendelse av Norges samlede offentlige bistand til 

utviklingslandene og for samordning av denne bistanden
2
”. Frem til 2004 var forvaltningen 

av norsk bistand delt mellom UD og Norad. Direktoratet hadde ansvaret for den langsiktige 

bilaterale bistanden mens UD hadde ansvaret for forvaltningen av bistand via de 

internasjonale organisasjonene som FN, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet - den 

                                                 
2 http://www.norad.no/Om+Norad/Historikk 
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multilaterale bistanden - samt nødhjelp og humanitær bistand. Fra 2004 ble ansvaret for alle 

ambassader med bistandsoppgaver flyttet fra Norad til UD. Etter april 2004 har UD også 

overtatt forvaltningen av stat-til-stat samarbeidet mens Norad som fagetat skal være det 

sentrale fagmiljøet for evaluering, kvalitetssikring og resultatformidling av norsk bistand. 

Dette skjer i nært samarbeid med partnere i Norge og utviklingsland
3
.  

 

Norad skal bidra til effektiv forvalting av norske bistandsmidler og sørge for at norsk 

utviklingssamarbeid kvalitetssikres og evalueres, og skal etter eget utsagn være et nytenkende 

og innovativt fagmiljø i kampen mot fattigdom (Norad 2011). Gjennom faglig rådgivning skal 

Norad blant annet bidra til effektiv oppfølging av Regjeringens handlingsplan for 

bekjempelse av fattigdom og arbeidet med FNs Tusenårsmål
4 

 

I den siste Stortingsmeldingen om norsk utviklingspolitikk, St.meld. nr.13 (2008-2009), 

"Klima, konflikt og kapital", blir norsk utviklingspolitikk koblet tettere sammen med norsk 

utenriks- og innenrikspolitikk. Dette for at utviklingspolitikken skal kunne benytte seg av 

flere verktøy for å møte dagens utfordringer, spesielt globale klimaendringer, voldelige 

konflikter og finanskrisen (Utenriksdepartementet 2008-2009).  

 

Norad som direktorat under Utenriksdepartementet og som kunnskapsintensiv organisasjon er 

bemannet av rådgivere som deltar inn i beslutningsprosesser med råd knyttet til deres 

respektive kunnskapsfelt innen det bistands- og utviklingsfaglige feltet. Direktoratet består av 

rådgivere innen kunnskapsfelt knyttet til Norads kjerneaktivitet – bistandsfaglig rådgivning 

mot departementet og utenriksstasjonene. Det er et mål for Norad å tilby bred faglig 

kvalitetssikring i forhold til hva som er god bistand (Norad 2009).  

 

Norad har flere ulike roller som skal ivaretas. En myndighetsutøvende rolle, hvor forvaltning 

av regelverk, iverksetting av vedtatt politikk, og tilskuddsforvaltning står sentralt. I tillegg har 

også Norad en faglig rolle, som faglig rådgivningsinstans for departementet og som 

kompetanseorgan utad mot bistandssektoren, andre offentlige myndigheter, og allmennheten 

generelt (Norad 2006). Spesielt Norads faglige rolle blir i stigende grad utfordret av 

utviklingstrekk som økt politisering innen Norads tradisjonelle domene, og et stadig økende 

                                                 
3  http://www.norad.no/Om+Norad/Historikk 

4 For nærmere informasjon om FNs Tusenårsmål se: http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosial-utvikling/FNs-tusenaarsmaal 
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antall alternative kilder for fagkunnskap fra andre signifikante fagmiljøer som universiteter, 

forskningsmiljøer, tenketanker og andre departementer (ibid). Denne ”konkurransen” og 

behovet for politisk navigering stiller krav til organisasjonen Norads evne til helhetlig, 

tverrtematisk fagrådgivning innen bistands- og utviklingsfeltet.  

 

 

 

2.2 Norad - kunnskapsintensiv organisasjon  

 

Den for nylig utfaste Norad Strategien mot 2010 (Norad 2006) prioriterte arbeidet med å 

styrke Norad som kunnskapsorganisasjon og spesielt kunnskapsdeling ble nevnt som 

”avgjørende for et effektivt kompetansesenter” (Norad 2006: 11). Videre understrekte 

strategien at Norad ”vil fremme prosjektbasert kunnskapsdeling når dette øker tjenestene og 

er forenlig med et trygt og inspirerende arbeidsmiljø” (Norad 2006:11).  

 

Norads nye Strategi – mot 2015 er nå under implementering. I tilegg er en omfattende 

omstrukturering av organisasjonen under planlegging og skal være effektuert i løpet av våren 

2011. Jeg har under arbeidet med denne oppgaven primært forholdt meg til Norads Strategi 

mot 2010 og følgende organisasjonsstruktur, som har vært gjeldende under mitt opphold i 

Norad. Men også den nye strategien mot 2015 (2011) har vært aktuell å inkludere da den ble 

introduserte avslutningsvis i oppgavens forløp. 
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Norad er en organisasjon sammensatt av en personalgruppe med generell høy faglig 

kompetanse og lengre fartstid i organisasjonen. Ut av 232 ansatte (17. september 2010) er  

51 %, 50 år eller eldre. Kun 3 % er under 30 år (Lillethun 2010). Det er ikke i denne angitt 

konteksten en nødvendig kausalitet mellom alder, ansiennitet og kompetanse, men det er 

likevel verdt å merke seg at Norad er en organisasjon med et stort antall seniormedarbeidere, 

og som aktivt rekrutterer medarbeidere over 62 år som innehar nødvendig kompetanse og 

erfaring (ibid). Samtidig er det relativt stor utskifting av medarbeidere i Norad. Som figuren 

under viser har 46 % av personalgruppen 5 års ansiennitet eller mindre.  
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Figur (Lillethun 2010) 

 

 

Rådgivere i Norad forventes å kunne benytte seg av kunnskap fra flere felt og samarbeide på 

tvers av organisasjonsstrukturen. Norad vektlegger sterkt nødvendigheten av høyt kompetente 

medarbeidere enten de arbeider direkte med bistand eller utfører støttefunksjoner internt i 

Norad (Norad 2006).  

 

Fagrådgivernes kompetanse i Norad forventes å holde tilstrekkelig nivå for å besvare 

bestillinger fra ambassader og UD.  I tillegg prioriteres det at fagrådgiverne innehar 

forvaltningskompetanse for å kunne dekke forvaltningsspesifikke krav og 

utviklingsstrategiske mål og gjennomføringsutfordringer i bistand (Norad 2009). Norads 

utalte mål er en robust og fleksibel hovedstruktur i organisasjon med stabile og 

hensiktsmessige administrative systemer og funksjoner (Norad 2006).  

 

Som nevnt er kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere, tematiske områder og avdelinger i 

Norad prioritert for å sikre høy kvalitet og relevans for organisasjonens rådgivning mot særlig 

Utenriksdepartementet og ambassader. Men kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere, 

tematiske områder og avdelinger er ikke noen entydig tematikk for Norad (Norad 2006). De 

ulike typer formaliserte organisasjonstiltak for konstruktiv kunnskapssamhandling i Norad er 

et område preget av utfordringer og uavklarte spørsmål. Det synes f.eks. å være en økende 

bruk av ”nettverk” for å ivareta et operativt samarbeid om løsningen av konkrete oppgaver, 

(7%)
(5%)

(9%)

(7%)

12%

15%

41%

5%
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samtidig som skiftende politiske prioriteringer påvirker kunnskapssamhandlingen mellom 

forskjellige fagtemaer på tvers av avdelinger i Norad (Norad 2006).  

 

Utgangspunktet for kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere i Norad vil ofte være en 

rådgivningsbestilling, som i prinsippet kan komme fra flere ulike institusjoner, men 

majoriteten vil være fra UD eller ambassader. Bestillingen kan sendes til Norads sentrale 

postmottak og siden fordeles til de ulike avdelingene, eller komme direkte inn til en spesifikk 

avdeling eller rådgiver i Norad. Bestillingen vil som oftest omhandle faglige innspill av ulike 

art relatert til Norads bistandsfaglige kompetanse og kjerneområder. Det vil være en ansvarlig 

avdeling og rådgiver for bestillingen som ved behov vil koordinere samarbeidet mellom ulike 

rådgivere fra flere avdelinger i Norad. Arbeidet kan være koordinert, systematisert eller ad 

hoc preget. Det er disse rådgivningsbestillingene som trigger både behovet og rasjonale for 

kunnskapssamhandlingen i Norad. Bestillingenes kompleksitet vil betinge 

kunnskapssamhandling på tvers av organisasjonen for å møte bestillingenes fordringer for 

faglige innspill fra ulike aktører i Norad. 

 

Dette avsnittet har redegjort kort for Norad og vist utfordringene som 

kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere, tematiske områder og avdelinger kan medføre.  

Det er utfordringene i tillegg til nødvendigheten av kunnskapssamhandlingen, for å 

imøtekomme komplekse rådgivningsbestillinger, som danner grunnlaget og motivet for 

arbeidet med å belyse kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon med 

utgangspunkt i Norad. 
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3 Teoretiske perspektiver  

 

Som vi så i innledningen henspeiler kunnskapssamhandlingen på prosesser for praksis som 

beveger og ”styrer” kunnskapen i ulike aktiviteter og handlinger. Oppgaven har et 

kunnskapsfokus hvor særlig oppmerksomhet rettes mot kunnskapssamhandlingens prosesser 

og konsekvenser. Min tilnærming er som nevnt fokusert på kunnskapssamhandlingen og 

hvordan kunnskapen klassifiseres, produseres, organiseres, deles, innrammes, medieres og 

anvendes. For en teoretisk innramming av kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv 

organisasjon, anvender jeg tre teoretiske perspektiver.  

 

Først presenteres kunnskap i organisasjonen, og utdypes med en nærmere redegjørelse av 

kunnskapstypologier. Etterfølgende for et perspektiv på organiseringen av kunnskap, 

presenteres teorien om epistemic community. Jeg ser her nærmere på de dynamiske 

konstellasjonene av aktører som kommer sammen, jobber sammen om en felles utfordring, 

hvordan konstellasjonene løses opp, og hvordan nye konstrueres for å imøtekomme nye 

utfordringer. Avslutningsvis for et fokus på kunnskapssamhandlingens dynamiske vilkår og 

prosesser presenteres aktør-nettverkteorien. Gjennom å benytte meg av aktør-nettverkteorien 

søkes et perspektiv og en forståelse av den dynamiske kunnskapssamhandlingens 

konstruksjons- og produksjonsprosess i en kunnskapsintensiv organisasjon (Mathiassen 2001; 

Alvesson and Sköldberg 2009).  

 

Disse teoriene er ulike men er etter mitt skjønn komplimenterende perspektiver for å belyse 

kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon. De teoretiske perspektivene 

vil i kombinasjon danne det teoretiske grunnlaget for å belyse kunnskapssamhandlingens 

prosesser og konsekvenser. I følgende avsnitt vil jeg belyse kunnskap i organisasjonen og 

redegjøre nærmere for kunnskapstypologier. 
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3.1 Kunnskap i organisasjonen - Taus, eksplisitt og kollektiv kunnskap 

 

Jeg anser det som sentralt innledningsvis å redegjøre for kunnskap i organisasjonen og 

kunnskapstypologier fordi det etter min oppfatning er viktig med et differensiert 

kunnskapsperspektiv, hvis kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon skal 

belyses. Dette er for å gi en forståelse av kunnskapens kompleksitet og dynamikk (Lam 2000; 

Carlile 2004). Innsikten utgjør en viktig forståelsesramme for kunnskapssamhandlingen i 

praksis mellom aktører i en kunnskapsintensiv organisasjon. Det som er interessant er 

kunnskapens fasett som både prosess, produkt og verktøy i en kunnskapsintensiv 

organisasjon. 

 

Å skille mellom taus og eksplisitt kunnskap har vært en relativt vanlig inndeling av kunnskap 

i organisasjoner (Simonsen 2006).  En viktig presisering av taus og eksplisitt kunnskap er at 

det ikke er snakk om separate men komplimenterende enheter (Simonsen 2006). Dette 

perspektivet er et dynamisk perspektiv som fokuserer på kunnskapskonverteringen som en 

sosial prosess mellom individer i en ofte større kontekst (Nonaka and Takeuchi 1995). Den 

tause kunnskapen inkluderer ofte subjektiv kunnskap som kan være erfaringsbasert og 

personlig og dermed vanskelig å utrykke eller formalisere på en tydelig måte. Ofte kan 

kunnskap av en slik karakter være intuisjonspreget og integrert i individets handlinger og 

følelser (Polanyi 1967; Nonaka and Takeuchi 1995). Den eksplisitte kunnskap omfatter en 

høyere grad av objektiv kunnskap som lettere lar seg identifisere og overføre mellom 

individer. Slik kunnskap finner vi ofte i teorier, formelle systemer, strukturer og prosedyrer, 

som for eksempel en organisasjons intranett, arkivsystem og formelle rutiner for 

saksbehandling (ibid).    

 

Den kollektive kunnskapen kan representeres ved et ”lager” av kunnskap konkretisert 

gjennom rapporter eller rutiner, men også som en kunnskapsprosess frembrakt gjennom 

kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon (Lam 2000).  Kunnskapen kan 

være mer eller mindre enn summen av aktørenes kunnskap, avhengig av mekanismene for 

translation (mediering) av individuell kunnskap til kollektiv kunnskap. I tillegg er 

organisasjonens menneskelige og ikke-menneskelige entiteter utslagsgivende for den 

kollektive kunnskapens betydning og innvirkning på kunnskapssamhandlingen (Callon, Law 

et al. 1986; Law and Hassard 1999; Latour, Borch et al. 2008; Blok and Elgaard Jensen 2009). 
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Hva som er interessant for denne oppgaven og fokuset på kunnskapssamhandling er ikke en 

nærmere analyse av begrepene taus og eksplisitt kunnskap, men snarere en utdypning av 

kunnskapsbegrepets større kompleksitet. Det er på denne bakgrunn at jeg redegjør nærmere 

for kunnskapstypologier i følgende avsnitt. 

 

 

 

3.1.1 Kunnskapstypologier  

 

Jeg vil her baserer meg på Frank Blackler (1995) sin redegjørelse av kunnskapstypologier i 

organisasjoner. Det er de engelske begrepene som vil bli brukt i oppgaven på grunn av den 

begrepsmessige unøyaktighet en oversettelse vil medføre.  

 

Embrained knowledge; embrained kunnskap binder sammen konseptene om kognitiv 

kapasitet og abstrakt kunnskap (Ryles kaller det ”knowledge that” og James ”knowledge 

about” i Blackler 1995). Denne abstrakte kunnskapen har spesielt innenfor vestlig kultur hatt 

en privilegert status (Blackler 1995). Dette individrettete perspektiv på kunnskap, inkluderer 

Chris Argyris og Donald A. Schön (1996) sitt perspektiv på enkel- og dobbelkrets læring, i 

tillegg til Peter M. Senge (1990) som vektlegger personlig innsikt, modeller og 

systemtenkning (Argyris and Schön 1996; Senge 2006).  

 

Embodied knowledge; embodied kunnskap er handlingsorientert og vil hovedsakelig være 

delvis eksplisitt. Begrepet embodied kunnskap kobler sammen empirisk kunnskap utledet fra 

handling og erfaring, og fokuserer på aktøren i kontekst, ansikt til ansikt diskusjoner og 

handlinger (Zuboff 1988). Det blir et karakteristikum for en praktisk prosedyre, knyttet til 

problemløsning avhengig av kontekstkunnskap, i større grad enn abstrakte regler (Blackler 

1995). 

 

Encultured knowledge; encultured kunnskap sammenfatter prosesser knyttet til å oppnå delt 

forståelse gjennom sosialisering i organisasjonen (Blackler 1995). Kulturelle menings- og 

forståelsessystemer er inngående relatert til sosialiserings- og tilpasningsprosessen. En slik 

forståelse vil knytte seg til språk og andre kulturelle koders konstruksjon og vil derfor være 

utsatt for forhandlinger i en kunnskapsintensiv organisasjon (ibid).  
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Embedded knowledge; embedded kunnskap er kunnskapen som er iboende i organisasjonens 

systemer og rutiner (Blackler 1995). Denne kunnskapen er innebygd i organisasjonens 

teknologi og strukturer, og ligger derfor utenfor individet. Embedded kunnskap lar seg 

undersøke i forholdet mellom teknologi, roller, prosedyrer og rutiner i organisasjonen. I dette 

perspektivet berammes organisasjonens kunnskap i en kompleks blanding mellom 

teknologiske og mellommenneskelige faktorer (ibid). 

 

Encoded knowledge; encoded kunnskap er kunnskap som er eksternalisert gjennom tegn og 

symboler. I tradisjonell forstand gjelder dette for eksempel bøker, manualer, 

strategidokumenter m.m.(Blackler 1995). Individets kunnskap blir dermed gjort tilgjengelig 

for organisasjonens medlemmer og medfører en maktfraskrivelse knyttet til den nå eksplisitte 

kunnskapen (ibid). 

 

Peter F. Drucker (1993) hevder at vi ser konturene av et samfunn som i stor grad er avhengig 

av utviklingen og applikasjonen av nye kunnskaper og av spesialiserte kunnskapsarbeidere. 

Videre hevder han at embrained og encultured kunnskap antar i stadig økende grad en 

dominerende posisjon i dagens organisasjoner. Denne redegjørelsen av kunnskapstypologier 

er med henblikk på en større innsikt og forståelsesramme for hvordan 

kunnskapssamhandlingen mellom organisasjonens aktører foregår mellom ulike 

kunnskapstyper i praksis.  

 

I forlengelse av kunnskap i organisasjonen og kunnskapstypologier vil jeg belyse 

organiseringen av kunnskap og fokusere på epistemic communities som en alternativ 

tilnærming til organisering og bevegelse av kunnskap i en kunnskapsintensiv organisasjon. 

 

 

 

3.2  Om organisering av kunnskap - en nettverksteori 

 

For å kunne belyse kunnskapssamhandlingen er det sentralt å redegjøre nærmere for et 

perspektiv på organiseringen av kunnskap i en kunnskapsintensiv organisasjon. Hvordan 

kunnskap organiseres vil være av betydning for kunnskapssamhandlingen i en 

kunnskapsintensiv organisasjon.  
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For å beskrive nye og ofte innovative tilnærminger på organiseringen av kunnskap og 

kunnskapssamhandlingen i kunnskapsintensive organisasjoner ser vi i større grad innslag av 

begrepet community (Callon 2004). Det er dog viktig å presisere at det ikke eksisterer en 

identisk definisjon og oppfatning av community, men at visse likhetstrekk i stor grad er 

tilstede (ibid).  Kjennetegnene for slike communities er flere og viktige (Callon 2004; 

McNeely and Schintler 2010).  

 

1) Deres grenser er flytende, og innenfor organisasjonen skjærer de på tvers av 

avdelinger og enheter.  

2) De kan være svært strukturerte og hierarkiske eller løst sammensatt og ad hoc preget i 

sine aktiviteter. Målet kan variere fra produksjon og rekontekstualisering av kunnskap, 

til et fokus på løsningen av tekniske problemer og utviklingen av ”know-how”.  

3) De er dynamiske; grensene, sammensettingen, og organiseringsformen av arbeidet er i 

konstant endring.  

4) De er sammensatte av eksperter fra forskjellige faglige disipliner og 

kunnskapsposisjoner.  

5) Ikke menneskelig elementer som artefakter har også stor betydning (Callon 2004).  

 

Michel Callon (2004) presiserer verdien av communities nærmere når han skriver;”Talking of 

community means giving up the myth of the brilliant individual innovator and inventor. It 

means recognizing that users or consumers who express their preferences are not isolated but 

caught up in social networks” (Callon 2004:4).  

 

Jeg vil i følgende avsnitt se nærmere på de dynamiske konstellasjonene av aktører i epistemic 

communities som kommer sammen, jobber sammen om en felles utfordring, hvordan disse 

konstellasjonene løses opp, og hvordan nye konstrueres. Teoribegrepet vil bli presentert og 

særlig oppmerksomhet vil bli rettet mot en innsikt i kjennetegn som definerer både 

sammensetningen og funksjonen av epistemic communities for kunnskapssamhandlingen i en 

kunnskapsintensiv organisasjon.  

 

 

 

 

 

 



19 

 

3.2.1 Epistemic community 

 

I den følgende presentasjonen vil jeg rette fokuset mot begrepet epistemic community, som 

definert av Peter M. Haas (1990)
5
. Grunnen til dette er at formasjonen av epistemic 

communities står sentralt i organiseringen av kunnskapssamhandlingen mellom aktører i og på 

tvers av en kunnskapsintensiv organisasjon (McNeely and Schintler 2010).  

 

Epistemic community er et anvendt begrep knyttet særlig til internasjonale organisasjoner, 

problemstillinger og politiske beslutningsprosesser i internasjonale sammenhenger. 

Bakgrunnen for anvendelsen av dette teoretiske perspektivet knytter jeg til mitt valg av 

empirisk kontekst - et statlig direktorat (Norad) som beslutningsaktør i en internasjonal 

politisk kontekst (P. Haas 1992; Evans and Newnham 1998) Jeg vil følgende se nærmere på 

det teoretiske begrepet og på betydningen av epistemic communities for 

kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon.  

  

Peter M. Haas definerer epistemic community som “a network of professionals with 

recognized expertise and knowledge in a particular domain and an authorative claim to 

policy-relevant knowledge within that domain or issue-area” (P. Haas 1992: 3). Aktørene i et 

epistemic community må ha et grunnlag for kunnskapssamhandlingen bestående av: 

1) Delte prinsipielle standpunkt, som gir et rasjonale for handling i gruppen av gruppens 

medlemmer. 

2) En kausal oppfatning utledet fra en analyse av praksis som bidrar til en klargjørende 

holdning om koblingene mellom mulige handlinger og ønskede resultater. 

3) En felles grunnoppfatning om validitet - en sammenfattende bruk av internt definerte 

kriterier for anvendbarheten av kunnskap i medlemmenes ekspertisedomene. 

                                                 
5 Definisjonen og begrepsinnholdet hentes fra Peter M. Haas (1990).  Selve begrepet tilskrives Burkhart Holzner og John H. Marx i boken 

Knowledge application fra 1979, men det var tilsynelatende Michel Focault som allerede i 1973 lanserte begrepet i verket The order of 

things. Det er for øvrig viktig å merke seg at Focault´s begrepsbruk differensierer seg markant fra både Holzner og Marx, og spesielt Peter 

M. Haas sin bruk av begrepet, som vil bli lagt til grunn i denne oppgaven.  
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4) Felles praksis knyttet til utfordringer som gruppens faglige kompetanse er rettet mot. 

(P. Haas 1992). 

Et epistemic community er dynamisk og provisorisk i sin karakter og sammensatt av 

forskjellige representanter fra ulike kunnskapsfelt i organisasjonen (P. Haas 1992). Det er en 

sammensetting av profesjonelle deltakere med felles politisk utgangspunkt som søker å 

påvirke beslutningsprosesser med argumentasjon på bakgrunn av deres fagekspertise (Henry, 

Mohan et al. 2004). Sammensetting, legitimering og arbeid kan være ad hoc preget (j.fr 

adhockrati avsnitt 1.3), men retter seg som oftest mot definerte oppgaver (ibid).  

 

Det deles også et felles vokabular og felles målsettinger der funn utveksles, deles og 

bekymring formuleres. Selv om aktørene i et epistemic community kan trekkes fra ulike 

vitenskapelige disipliner og posisjoner vil alle dele noen felles perspektiver. Dette bidrar til å 

danne grunnlaget for kunnskapssamhandlingen mellom aktører i en kunnskapsintensiv 

organisasjon (ibid).  

 

Konstellasjonene i de epistemic communities er sammensatt av eksperter fra flere 

kunnskapsområder på tvers av organisasjonen. P. Haas (1992) hevder at ekspertene er forent i 

en tro på, og begrunnelse for, organisasjonens overordnede mål, berettigelse og aktivitet 

(ibid).”They are united by a belief in a truth in their models and by a commitment to translate 

this truth into public policy, in the conviction that human welfare will be enhanced as a 

result” (E. Haas 1990: 3). Et epistemic community har potensialet til å få signifikant 

innflytelse og bli en aktør i komplekse beslutningsprosesser både i og på tvers av 

organisasjonens domene gjennom kunnskapssamhandlingen. De vil kunne agere som både 

beslutningsaktører og koordineringsmekanismer for avgjørelser på flere nivåer og arenaer i en 

kunnskapsintensiv organisasjon (Akrich 2010). Et epistemic community som profesjonell 

enhet konverterer fakta eller observasjoner fra ulike kunnskapsfelt til relevante felles 

konklusjoner i tråd med organisasjonens, mål, mandat og aktivitet (ibid). Det vil også være en 

gjensidig tilnærming gjennom kunnskapssamhandlingen til bruken av relevant kunnskap. Et 

viktig kjennetegn og også forutsetning for et epistemic community er at de i prinsippet er åpne 

for konstant revurdering av rådende oppfatninger om årsak, virkning, mål og midler (ibid). Et 

epistemic community tildeles et ”mandat” til å kunne definere hvilken kunnskap som ”gjelder” 

og definerer både problemer og alternative løsninger til gitte problemstillinger (Mathiassen 



21 

 

2001). I kraft av dette blir de betydningsfulle for å bevege kunnskapen og for fasiliteringen av 

kunnskapskonsensus (Halfon 2006).  

 

I følgende avsnitt vil jeg presentere oppgavens tredje teoretiske perspektiv, aktør-

nettverkteorien som skissert innledningsvis. Avsnittet vil belyse sentrale elementer i teorien 

og knytte dette til kunnskapssamhandlingens vilkår og prosesser. 

  

 

 

 

3.3 Om kunnskapssamhandlingens vilkår og prosesser – aktør-

nettverkteori  

 

Aktør-nettverkteorien er relevant i konteksten av min oppgave fordi aktør-nettverkteorien 

innehar begreper som kan anvendes for å belyse den dynamiske kunnskapssamhandlingens 

konstruksjons- og produksjonsprosess som er av betydning for denne oppgaven. Aktør-

nettverkteorien er et verktøy for forståelse av denne dynamikken og representerer en 

konstruktiv tilgang til analyse av kunnskapssamhandlingen (Blok and Elgaard Jensen 2009).  

 

I Bruno Latour (2005) sin omfattende redegjørelse for aktør-nettverkteorien argumenterer han 

sterkt for et sosiologisk nedenfra-opp perspektiv hvor aktører, handlinger og prosessuelle 

aspekter (kunnskapssamhandling) spiller en avgjørende rolle for kunnskapen som sosialt 

produkt (Law 1994; Rennemo 2002; Latour 2005; Alvesson and Sköldberg 2009). Latour 

beskriver seg selv som en sosial konstruktivist, men er skeptisk til ordet ”sosial” som han 

oppfatter som et pre-eksiterende makrobegrep. I stedet vektlegger han en konstruksjon av 

”sosial” gjennom nettopp aktører, handlinger og prosessuelle aspekter på mikro nivå (Latour 

and Woolgar 1986; Latour 1999; Latour 2005; Latour, Borch et al. 2008; Alvesson and 

Sköldberg 2009).  Latour skriver følgende ”So what does it mean to talk about “social” 

construction? There is no shame in admitting that the term no longer has any meaning 

(Latour 1986: 281). Og han fortsetter “(...) By demonstrating its pervasive applicability, the 

social study of science has rendered “social” devoid of any meaning (Latour 1986: 281) 

“Society is constructed, but not socially constructed” (Latour 1999:198). I senere 
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publikasjoner har Latour forøvrig modifisert sine opprinelige uttalelser noe knyttet til bruken 

av begrepet ”sosial” (Latour 2008).  

 

Aktør-nettverkteorien er opptatt av et hvilket som helst element og relasjon som bidrar til å 

stabilisere eller destabilisere et nettverk. Begrepet ”aktant” baserer seg på det semiotiske 

begrep om aktør. En semiotisk aktør er en hvilken som helst enhet som spiller en rolle som 

andre aktører anerkjenner, tar høyde for, eller påvirkes av. Dette kan omfatte blant annet 

individer, artefakter, inskripsjoner, dokumenter og prosesser (ibid).  Denne begrepsbruken 

fungerer dermed som en provokasjon overfor de deler av samfunnsvitenskapen som 

fastholder at det kun er mennesker som handler, og at alt annet er artefakter for menneskelig 

handling (Blok and Elgaard Jensen 2009).  

 

Relasjonen mellom menneskelige og ikke-menneskelige elementer er en 

transformasjonsrelasjon mellom jevnbyrdige entiteter (Law and Hassard 1999; Grisot 2008). 

Vi gjør altså ikke noe skarpt skille mellom aktører innen aktør-nettverkteori, men Latour 

artikulerer et utvalg sammenhengende trekk mellom medieringen i forbindelsen mellom 

menneskelige og ikke-menneskelige entiteter (Latour and Myklebust 1996; Latour 1999).  

 

1) Kunnskapssamhandlingen endrer karakter og uttrykk, når vi snakker om 

assosiasjoner ikke bare mellom mennesker, men når også ikke-menneskelige 

entiteter inkluderes.  

2) Handlingsmønsteret er som følge av dette en involvering av alle aktanter, ikke 

 bare de menneskelige.  

3) Samhandlingsmønstrene blir ugjennomsiktige og til tider svært komplekse. 

 Kollektivene av menneskelige og ikke-menneskelige relasjoner og   

 mediering er dynamisk i det som kan beskrives som kontinuerlig 

 konstruerende samhandling (Latour 1999).    

 

Assosiasjonene mellom menneskelige og ikke-mennskelige entiteter handler om interaksjon 

og dermed også om et kollektivs konstante dynamikk og endring (ibid). Aktør-nettverkteorien 

er dermed viktig for en forståelse av kunnskapssamhandlingens dynamikk når, som Latour 

selv formulerer, ” (...) i situationer, hvor opfindelser yngler, hvor grænser mellem grupper er 

usikre, og hvor relevante enheders omfang og rækkevidde fluktuerer, er det sociales sociologi 
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ikke længere i stand til at spore aktørenes nye associationer” (Latour 2008: 32).  Aktør-

nettverkteori oppfatter samfunnet i sin helhet som sammensatt av heterogene kollektive 

elementer bestående av mennesker, teknologi og objekter (ibid). Latour skiver ”Men våre 

arbeid dreier seg ikke om naturen eller kunnskapen, altså om tingene-i-seg-selv, men om 

hvordan disse blir viklet inn i våre kollektiver og i subjektene” (Latour and Myklebust: 

1996:12). I et slikt perspektiv vil kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv 

organisasjon være en ”sammenfletting” av aktører i et gjensidig påvirknings- og 

avhengighetsforhold mellom aktørene.  

 

Jeg vil i følgende avsnitt presenterer tre kjernebegreper og perspektiver fra aktør-

nettverkteorien, som vil stå sentralt videre i oppgaven. Dette dreier seg om, 1) innramming av 

kunnskap og infrastruktur, 2) translation (mediering) og 3) boundary object. Dette er en 

presisering og nærmere redegjørelse av relevant begreper for oppgavens problemstilling og 

for å kunne belyse kunnskapssamhandlingens vilkår og prosesser i en kunnskapsintensiv 

organisasjon.  

 

 

 

3.3.1 Innramming av kunnskap og infrastruktur  

 

Det vil være vanskelig å belyse kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon 

uten å anerkjenne visse strukturelle element. Kunnskapssamhandlingen skjer ikke i et 

vakuum, men bygger på en rekke forutsetninger som belyses her. Den observante leser vil 

kanskje her mene at jeg trekker frem et strukturelt perspektiv når jeg belyser innrammingen 

av kunnskap og infrastruktur. Men fokuset er ikke det infrastrukturelle per se, men snarere en 

anerkjennelse av at det infrastrukturelle vil ha en viss innflytelse på kunnskapssamhandlingen 

i en kunnskapsintensiv organisasjon. Jeg støtter meg her på Latour´s argumentasjon. Latour 

hevder at menneskelig interaksjon ikke er et grunnleggende spørsmål om intersubjektivitet, 

men om ”interobjektivitet” – dette er enda en av Latours neologismer (nyord) som skal 

uttrykke den fundamentale sammenvevingen av mennesker og ting (Blok and Elgaard Jensen 

2009). Latour vektlegger ”innrammingen” av sosial interaksjon og kunnskap (handling og 

kunnskapssamhandling). Latour hevder at dette ikke er noe som utelukkende skal forstås 

symbolsk, men også materielt, i form av bygninger, vegger, datanettverk, fasiliteter m.m. På 
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bakgrunn av dette hevder jeg at kunnskapssamhandlingen mellom aktører vanskelig lar seg 

belyse, uten å ta visse hensyn til innrammingen.  

 

Enhver hensiktsmessig infrastruktur vil måtte ”betjene” og være funksjonell på tvers av den 

kunnskapsintensive organisasjonens avdelinger og tematiske områder (Bowker and Star 

1999).  Det påpekes at infrastruktur er et grunnleggende relasjonelt konsept som virkeliggjør 

seg i forbindelse med handling og kunnskapssamhandling (Lampland and Star 2009). God 

infrastruktur fungerer på tvers av organisasjonens grenser og kan ofte, per definisjon, være 

”usynelig”. Men på tross av denne usyneligheten er infrastruktur en realitet som vil agere som 

premissleverandør for kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon (ibid). 

Gjennom et slikt perspektiv kan vi få en forståelse for hvordan aktører imøtekommer 

infrastruktur (Bowker and Leigh Star 1999). Det er særlig følgende karakteristikker ved 

infrastruktur vi bør være bevist:  

 

1) Forankring; infrastruktur er forankret i sosiale overenskomster og teknologi.  

2) Transparent; infrastruktur skal ikke kontinuerlig konstrueres og rekonstrueres 

avhengig av nye oppgaver.  

3) Omfang; infrastruktur har rekkevidde ut over enkelthendelser.  

4) Som del av et fellesskap; bruken av artefakter i et felleskap.  

5) Koblinger for konvensjoner for praksis; infrastruktur både former og blir formet av 

konvensjoner for praksis i fellesskapet internt i organisasjonen.  

6) Manifestasjonen av standarder; infrastruktur bidrar til forankringen og blir gjerne 

først synlig når systemet bryter sammen. Vi blir for eksempel ofte først 

oppmerksomme på strømnettet, hvis strømforsyningen blir brutt (Star 1995).  

 

Infrastrukturens standardiseringskapasitet er en form for kunnskapsmakt som stabiliserer, 

strekker og koordinerer mellom aktører i en kunnskapsintensiv organisasjon. Standardisering 

kan på bakgrunn av dette anerkjennes som en ”teknisk” praksis som muliggjør og legitimerer 

kunnskapssamhandlingen (Star 1995). Jeg vil i følgende avsnitt redegjøre for translation. 
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3.3.2 Translation 

 

Et sentralt begrep i aktør-nettverkteorien er translation, som henspeiler på en form for 

mediering eller assosiasjon (jeg vil videre i oppgaven anvende mediering som begrep).  

Begrepet indikerer prosessen hvor et aktør-nettverk ”konstruerer” relasjoner og sammenheng, 

gjennom interaksjon og kunnskapssamhandling (Callon, Law et al. 1986; Grisot 2008). 

Kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon vil være avhengig av 

medieringen mellom aktører på tvers av organisasjonens tematiske områder og avdelinger. Vi 

skal belyse begrepet nærmere.  

 

John Law (1994) definerer translation (mediering) som; process by which putative agents 

attempt to characterize and pattern the networks of the social: the process in which they 

attempt to constitute themselves as agents. Thus an agent is a spokesperson, a figurehead, or 

a more or less opaque “black box” which stands for, conceals, defines, holds in place, 

mobilizes and draws on, a set of juxtaposed bits and pieces (Law 1994: 101). 

Medieringsprosessen mellom aktører vil typisk involvere en definisjon av både aktørenes 

rolle, autoritet, og en avgrensning av deres innflytelse i en gitt kontekst (Callon, Law et al. 

1986). Aktørene kan i utgangspunktet ha divergerende interesser og stabiliteten og 

produktiviteten i en kunnskapsintensiv organisasjon vil være svært avhengig av aktørenes 

evne til mediering. Stabiliteten og den sosiale orden vil kontinuerlig forhandles og 

reforhandles som en prosess for samkjøringen av interesser mellom aktører i 

kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon (Monteiro 2005). 

For en forståelse av denne medieringsdynamikken og kunnskapssamhandlingens 

”betingelser” bryter Michel Callon (1986) ned begrepet translation i fire bestanddeler;  

1) Problematisering. Hvilken utfordring skal løses? Problematisering henspeiler på et 

system av assosiasjoner og forbindelser hvor ”identitet”, mål og mandat bestemmes. 

2) Aktørenes rolle og vilkår for involvering knyttet til hvilken utfordring som skal løses. 

3) Aktørenes aksept av gitt rolle og forventninger som er knyttet til deres ”bidrag” i 

forbindelse med en gitt utfordring som skal løses. 

4) Representerer aktørene i tilstrekkelig grad sine kunnskapsfelt og har de legitimitet? 

(Callon 1986). 
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Mediering mellom aktører er først og fremst en prosess og ikke alene et resultat, og begrepets 

fire bestanddeler er i realiteten aldri så adskilte som i den foregående redegjørelsen (ibid). Det 

er en konstruktivistisk mekanisme hvor handlinger og kunnskapssamhandlingen gradvis tar 

form og utvikler seg. Aktør-nettverkteori vektlegger og utforsker hvordan menneskelige og 

ikke-menneskelige aktører konstant relateres og foldes inn i hverandre gjennom 

medieringsprosesser (Blok and Elgaard Jensen 2009). Medieringen tillegges dermed en unik 

betydning, nemlig som en relasjon, som ikke alene ”transporterer” kausalitet, men som får 

aktører til å sameksistere og (kunnskaps) samhandle (Latour, Borch et al. 2008).  Neste 

avsnitt vil redegjøre nærmere for begrepet boundary object. 

 

 

 

3.3.3 Boundary object  

 

Boundary object
6
 er av betydning som en felles konstruksjon som fasiliterer 

kunnskapssamhandlingen mellom ulike aktører, og ofte divergerende perspektiver i en 

kunnskapsintensiv organisasjon. Kunnskapssamhandlingens utgangspunkt blir boundary 

objects som dynamiske konstruksjoner mellom aktører i en kunnskapsintensiv organisasjon i 

større grad enn permanente strukturer (jf det strukturelle perspektivet).  

 

Star og Griesemer, i sitt supplement til den mer klassiske aktør-nettverkteori, introduserte 

begrepet om boundary object, som en betegnelse for felles ”kunnskapsverktøy” i 

interaksjonen og kunnskapssamhandlingen mellom ulike aktører (Bowker 1997). Boundary 

objects bistår og koordinerer kunnskapssamhandlingen mellom aktører i en kunnskapsintensiv 

organisasjon. Vi kan definere forståelsen av boundary object i tre kategorier; 

 

1. Artefakter: verktøy, dokumenter og/eller modeller. 

2. Diskurser  

3. Prosesser: delte prosesser, rutiner, prosedyrer som fasiliteter koordinasjon på tvers 

av grenser i organisasjonen (Bowker 1997). 

                                                 
6 Begrepet boundary object anvendes da en god oversettelse etter mitt skjønn vil være problematisk. Begrepet settes i kursiv gjennom 

oppgaven. 
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Star og Griesemer (1989) skriver ”Boundary objects are both plastic enough to adapt to local 

needs and constraints of the several parties employing them, yet robust enough to maintain a 

common identity across sites”. Like a blackboard, a boundary object “sits in the middle” of a 

group of actors with divergent viewpoints” (Bowker m.fl 1997: 221). Betydningen av 

boundary object i denne oppgaven er den fasiliterende disposisjonen slike objekt kan inneha 

for å belyse kunnskapssamhandlingen mellom aktører i en kunnskapsintensiv organisasjon. 

Boundary objects fungerer som en forbindelse eller ”bro” mellom kunnskap og konseptuelle 

forskjeller mellom ulike aktører i en kunnskapsintensiv organisasjon. Målet vil være felles 

forståelse, interaksjon, effektiv kunnskapssamhandling og bevegelse av kunnskap på tvers av 

interne organisatoriske grenser (Gal 2004).  

 

Boundary objects er viktig for å bevege kunnskap og fasilitere kunnskapssamhandlingen i en 

kunnskapsintensiv organisasjon. Samtidig vil det være en divergerende forståelse av 

boundary objects mellom aktørene som er en viktig del av disse ressursers dynamikk.  

Boundary objects innehar en koordinerings- og justeringsmekanisme mellom kunnskap og i 

kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon (Carlile 2004). Det å etablere, 

administrere og anvende boundary objects i kunnskapssamhandlingen mellom aktører i en 

kunnskapsintensiv organisasjon er viktig for opprettholde koherens mellom aktørene (Bowker 

and Star 1999). Boundary object representerer og refererer til kjente forhold samtidig som det 

uttrykker en unik betydning og ofte tas for gitt i en kunnskapsintensiv organisasjon (ibid). 

Ofte er det maktdiskurser som vanskeliggjør kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv 

organisasjon (Bowker 1997; Law and Hassard 1999). Et viktig aspekt ved boundary objects er 

evnen disse kan inneha til å sette parentes rundt makt- og verdidiskurser og unngå at dette 

flytter fokus og vanskeliggjør kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon.  

 

 

 

3.4 Sammenfatning  

 

Jeg har i dette kapitelet, for en teoretisk innramming av kunnskapssamhandlingen, anvendt tre 

teoretiske perspektiver. Kunnskap i organisasjonen ble presentert og utdypet nærmere med en 

redegjørelse av kunnskapstypologier. For et perspektiv på organiseringen av kunnskap 



28 

 

anvendte jeg teorien om epistemic communities. Jeg belyste de dynamiske konstellasjonene av 

aktører som kommer sammen, jobber sammen om en felles utfordring, hvordan disse 

konstellasjonene løses opp, og hvordan nye konstrueres i en kunnskapsintensiv organisasjon. 

Avslutningsvis for et fokus på kunnskapssamhandlingens dynamiske vilkår og prosesser 

presenterte jeg aktør-nettverkteorien med fokus på 1) innramming av kunnskap og 

infrastruktur, 2) translation (mediering) og 3) boundary object. Begrunnelsen for dette var 

aktør-nettverkteoriens perspektiv og forståelse av den dynamiske kunnskapssamhandlingens 

konstruksjons- og produksjonsprosess i en kunnskapsintensiv organisasjon. 

 

Disse teorietisk perspektiv vil i kombinasjon danne grunnlaget for å belyse hvilke faktorer 

som synes viktige for å forstå kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon. 

I tillegg vil de teoretiske perspektivene anvendes i oppgavens analysearbeid mot empirien fra 

Norad.  
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4 Metodologisk tilnærming og forskningsdesign  

 

I følgende avsnittet vil jeg belyse oppgavens metodologiske forankring, det 

forskningstekniske arbeidet som er lagt til grunn for innsamling av datamaterialet og 

oppgavens analysetilnærming.  

 

Oppgavens empiriske materiale er hentet fra fem semistrukturerte personlige intervjuer med 

ulike fagrådgivere i Norad. I tillegg er oppgavens empiriske grunnlag resultatet av et over 

seks måneder langt ”studieopphold” i Norad. Jeg oppsøkte Norad på eget initiativ i 

utgangspunktet for å forhøre meg om muligheten for et fem ukers praksisopphold, men endte 

i stedet opp med å skrive en masteroppgave. Jeg har under mitt opphold i Norad hatt tilgang 

til kontorplass og vært en del av arbeidsmiljøet på personal- og administrasjonsavdelingen. 

Jeg har deltatt i uformelle og formelle møter, hatt daglige dialoger med rådgivere og 

avdelingsdirektører i tillegg til utstrakt tilgang til rapporter, interne notater og intranett. Dette 

har bidratt til en betydningsfull innsikt i organisasjonens kultur, dynamikk, arbeid og 

kunnskap, i tillegg til aktuelle og førende diskurser i Norad.   

 

Gjennom mitt opphold i Norad har jeg inntatt en grunnholdning og tilnærming til 

datainnsamlingen med et utpreget etnografisk tilsnitt. Mitt emiriske arbeid har vært i ”felt” 

over et relativt langt tidsrom. I et slikt henseende har jeg vært en del av kulturen jeg har 

studert (Haralambos and Holborn 2004; Johannessen, Tufte et al. 2006). Oppholdet i Norad 

har gitt meg en unik tilgang til informasjon, interne diskurser og diskusjoner som har gitt meg 

en omfattende mengde inntrykk og informasjon om organisasjonen. Jeg har blitt godt kjent 

med rådgivere og miljøets kontekstuelle karakter som ramme for oppgavens empiriske 

grunnlag. Tilgangen til det miljøet jeg har studert har hatt avgjørende betydning for 

oppgavens innhold, form og egenart.  Oppholdet i Norad har vært et verdifullt utgangspunkt 

for konstruksjonen av min intervjuguide, etterfølgende datainnsamling og avsluttende 

analyse.  

 

I denne oppgaven er det kun datamaterialet hentet fra intervjuene som er gjengitt i skriftlig 

form og inkludert i oppgavens formelle analyse. Mine observasjoner, tilstedværelse og den 

deltagende tilnærmingen i Norad over en lengre tidsperiode har givetvis produsert mye 
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informasjon og mange inntrykk som innen for oppgavens rammeverk og klare 

tidsbegrensning, ikke er gjengitt eller analysert. Men det er givetvis slik at mine erfaringer i 

en etnografisk ånd, preger oppgavens innhold og form – bevisst og ubevisst (Judd, Smith et 

al. 1991).  

 

Følgende redegjøres det for oppgavens forskningsdesign, den empiriske kontekst og uvalg, i 

tillegg til analysearbeidet, validitet, reliabilitet og etiske betraktinger for arbeidet med 

datamaterialet. 

 

 

4.1 Forskningsdesign 

 

Aktør-nettverkteori beskrives ofte som mer en metode enn en teori og er en ofte anvendt 

metode for å studere situasjoner i prosess, som i denne oppgaven - kunnskapssamhandlingen i 

en kunnskapsintensiv organisasjon og hvordan kunnskapen som distribuert over forskjellige 

aktører kommer sammen på ulike måter (Latour 1987; Fenwick and Edwards 2010). 

Oppgavens forskningsmetode er av en kvalitativ karakter med semistrukturerte intervjuer som 

redskap for formell datainnsamling. Formålet har vært å få dybdeperspektiver av 

kunnskapssamhandlingen mellom aktører, artefakter som mediere, og prosessene som gjør 

seg gjeldende i Norad. Aktør-nettverkteorien gir mulighet for å undersøke problemstillingen 

ut fra et kvalitativt, undersøkende og beskrivende perspektiv og tilbyr begreper, eller verktøy 

som kan brukes for å studere situasjoner (kunnskapssamhandlingen) i prosess (Latour 1987; 

Fenwick and Edwards 2010; Kvilhaugsvik 2011). 

 

Den kvalitative tilnærmingen er i utpreget grad rettet inn mot en dybdeforståelse, med vekt på 

avklaring av innhold, utvikling av adekvate begreper og karakteriserende typologier (Befring 

1994). Et viktig kjennetegn og begrunnelse for mitt valg av metodologisk tilnærming er også 

den kvalitative metodens utgangspunkt i de studerte aktørers handlinger (Denzin and Lincoln 

2005; Alvesson and Sköldberg 2009). I denne oppgaven er aktør-nettverkteorien anvendt både 

som et av tre teoretiske perspektiver og som en metodetilnærming for å belyse vilkår og 

prosesser knyttet til kunnskapssamhandlingen i Norad (Latour 1987; Fenwick and Edwards 

2010). Denne tilnærmingen har vært relevant for meg og min kontekst da jeg gjennom min 
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kvalitative tilnærming har belyst og “studert” kunnskapssamhandlingen i Norad fra innsiden. 

Dette har eget skjønn bidratt til oppgavens aktualitet, relevans og forankring.  

 

 

 

4.2 Empirisk utvalg  

 

Oppgavens formelle empiriske materiale er fem semistrukturerte intervjuer med fagrådgivere 

fra fem ulike avdelinger i Norad. Intervjuene ble gjennomført mellom 03.11.10 – 15.12.10.  

Bakgrunnen for valg av informanter var basert på en strategisk utvelging på bakgrunn av mine 

egne erfaringer fra Norad gjort i forkant av intervjuene. Flere fagrådgivere var aktuelle som 

informanter under hele prosessen, men det var flere elementer å ta hensyn til i den strategiske 

utvelgelsen. Informantene skulle komme fra ulike avdelinger og tematiske områder i Norad. 

De skulle være representative fagrådgivere for sine felt og avdelinger, og i kraft av deres 

stillinger i Norad (rådgivere og seniorrådgivere) kvalifisere som eksperter innen sine fagfelt. 

Jeg ønsket en spredning i forhold til fartstid i Norad, men med en minimumstid på seks 

måneder for å sikre at de hadde god grunnleggende kjennskap til organisasjonen. 

Informantenes stillinger, fartstid og avdelinger i Norad var som følgende: 

 

Informant 1: Seniorrådgiver ansatt i Norad siden 1999 

Informant 2: Rådgiver ansatt i Norad siden 2009 

Informant 3: Seniorrådgiver ansatt i Norad siden 2005 

Informant 4:Seniorrådgiver ansatt i Norad siden 2005 

Informant 5: Seniorrådgiver ansatt i Norad siden begynnelsen av 2010 

 

Informantene kom fra følgende avdelinger i Norad. Energiavdelingen (ENA). Avdelingen for 

fred likestilling og demokrati (FLID). Avdelingen for utdanning og forskning (UFO). 

Avdelingen for helse og aids (AHHA). Og avdelingen for næringsutvikling og miljø (NUMI).  

 

Jeg hadde flere møter med andre rådgivere, en underdirektør og to avdelingsdirektører fra 

forskjellige avdelinger for å sikre meg at informantene passet inn i min profil, før aktuelle 

informanter ble kontaktet med forespørsel om å la seg intervjue. Det er viktig å understreke at 

ingen ”valgte” ut hvem jeg skulle intervjue, eller på annen måte ”styrte” mitt valg av 
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informanter. Jeg var ikke på noe tidspunkt under noen form for restriksjoner eller 

begrensninger under mitt opphold i Norad.  

 

 

4.3 Intervjudesign og prosess 

 

Mitt fokus på innsamling av kvalitative data gjennom en semistrukturert intervjutilnærming, 

tok utgangspunkt i mitt ønske om å se nærmere på komplekse prosesser 

(kunnskapssamhandlingen) i Norad (Alvesson and Sköldberg 2009; Kvale, Brinkmann et al. 

2009). Den semistrukturerte tilnærmingen tillot meg å sirkle inn mot oppgavens tema på en 

hensiktsmesseig måte (Judd, Smith et al. 1991). Den valgte intervjuformen var dybdeorientert 

og produserte følgelig et omfattende materiale.  

 

Arbeidet med intervjuguiden var omfattende og tidskrevende (Vedlegg 3). Jeg abstraherte 

sentrale begreper fra mine teorier og konstruerte tre ”overordende” temaer i intervjuguiden 

som var utledet og skissert på bakgrunn av min teoretiske innfalsvinkel og de abstraherte 

begreper for å kunne belyse kunnskapssamhandlingen empirisk i Norad. Jeg ville ha 

informasjon om hvordan kunnskapen klassifiseres, produseres, organiseres, deles, innrammes, 

medieres og anvendes i Norad.  På bakgrunn av dette jobbet jeg meg frem til følgende tre 

temaer for å belyse dette. De anvendte temaer var 1) Kunnskapsprosesser og 

kunnskapsressurser i Norad. 2) Rådgivning og kjennetegn ved rådgivningspraksisen i Norad. 

3) Samhandlingsprosesser og tverrtematiske rådgivningen i Norad. Dette var tematiske 

områder, perspektiver og begreper, som var abstrahert på bakgrunn av både mine teoretiske 

perspektiver og forankring, men også fra mine ”etnografiske” erfaringer fra mitt opphold i 

Norad. Samtidig var jeg oppmerksom på at mitt intervjudesign i størst mulig grad skulle gi 

informantene mulighet til med egne ord å beskrive kunnskapspraksis, handling og 

kunnskapssamhandling uten hensyn til mine teoretiske begreper og rammer. Spørsmålenes 

relativt åpne form medførte at intervjusamtalene ikke var strengt avgrenset til mine spørsmål 

fra intervjuguiden, men at det var dialogen som var i fokus. Før intervjuene som danner 

rammen for analysen, gjennomførte jeg to prøveintervjuer (disse intervjuene ble ikke 

transkribert) for å sikre meg en konstruktiv tilbakemelding på intervjuguidens treffsikkerhet 
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og spørsmålenes relevans. At det er gjort endringer i etterkant på bakgrunn av disse 

prøveintervjuene kan ses på innmeldingsskjemaet til NSD, som er innsendt før mitt 

studieopphold i Norad var påbegynt og prøveintervjuene gjennomført (Vedlegg 1). 

Oppgavens problemstilling og fokusområde er behørig endret som følge av mine erfaringer 

fra Norad i etterkant av innmeldingen til NSD og arbeidet med mine teoretiske perspektiver i 

tråd med mine erfaringer. Det er ikke alltid man forstår betydningen av det man ser, før man 

har begynt å beskrive, systematisert sine inntrykk og har holdt på en stund (Fenwick og 

Edwards 2010 i Kvilhaugsvik 2011). 

 

Informantenes anerkjente posisjon og anseelse som eksperter innen sitt fagfelt og min egen 

rolle som student, medførte et asymmetrisk maktforhold mellom informantene og meg 

(Kvale, Brinkmann et al. 2009). Gjennom mine erfaringer fra prøveintervjuene hadde jeg en 

viktig forforståelse for mine spørsmåls relevans og aktualitet. I tillegg hadde jeg da 

intervjuene ble gjennomført, hatt kontorplass hos Norad i over to måneder. Jeg hadde vært 

observatør i formelle og uformelle møter, hatt utstrakt tilgang til interne rapporter og 

dokumenter, og hatt tilnærmet ubegrenset tilgang til andre rådgivere samt veileder i Norad. 

Dette hadde gitt meg et godt fundament og forståelse for rådgiverens rolle i Norad. Dette 

medførte at intervjusitasjonen var preget av en viss grad av symmetri mellom mine 

informanter og meg.  

 

Rådgiverne ble intervjuet én gang og gjennomføringen av hvert intervju tok cirka en time. 

Alle intervjuene ble gjennomført på rådgiverens kontor i Norad. Intervjuene ble tatt opp på en 

mp3-spiller og transkribert i etterkant, umiddelbart etter intervjuene. Transkriberingen ble 

gjennomført med standardformatering på bokmål, hvor muntlige uttrykksformer og dialogens 

detalj ble bevart.  

 

 

 

4.4 Dataanalyse 

 

Aktør-nettverkteorien konsentrerer seg om å studere og beskrive virkeligheten slik den faktisk 

er, noe som innebærer god redegjørelse for handlingsmønstre slik at bevegelsene 

(kunnskapssamhandlingen) i den sosiale kontekst synliggjøres (Latour 2008; Kvilhaugsvik 
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2011). Det som har vært i fokus har vært å undersøke hvordan rådgivere forholder seg til 

kunnskap og kunnskapssamhandlingen i Norad. Ved å forsøke å forstå hvorfor de handler 

som de gjør og hvordan dette virker inn på andre aktører kan man gradvis oppdage større 

deler av aktør-nettverket (Fenwick og Edwards 2010). Målet er å tydeliggjøre sporene i aktør-

nettverket og på den måten produsere kunnskap om hvordan kunnskapen klassifiseres, 

produseres, organiseres, deles, innrammes, medieres og anvendes.  

 

En analyse av dybdeintervjuer presenterer en rekker utfordringer knyttet til både et svært 

omfattende materiale, nytteverdi og validitet. Grunnleggende spørsmål og sentrale 

utfordringer i en kvalitativ tilnærming blir dermed hvordan og hvilke metoder som skal 

anvendes for analysen av intervjutranskripsjonene (Kvale, Brinkmann et al. 2009). Mitt fokus 

i analysen av datamaterialet var informantenes informasjon knyttet til oppgavens sentrale 

temaområde - kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon.  

 

 

 

4.4.1 Analysestrategi 

 

Abduction er en analysemetode som innehar karakteristikker fra både induksjon og deduksjon, 

men det må påpekes at abduction ikke er noen enkel blandning av disse tilnærmingene 

(Alvesson and Sköldberg 2009). Abduction skiller seg fra både induksjon og deduksjon med 

sitt fokus på underliggende relevante strukturer, en forskjell som hovedsakelig ligger i 

underliggende forståelse og mønster (Alvesson and Skjölberg 2009). Ifølge Norwood Russel 

Hanson (1958) er det ”oppdagelsen” av slike forklaringsmønster gjennom undersøkelser som 

var forsknings formål (Hanson 1958). På lik linje med induksjon tar abduction utgangspunkt i 

det empiriske grunnlaget, men avviser ikke en teoretisk forutinntatthet og legger seg i sånn 

måte nærmere deduksjon (ibid). Jeg hadde viktig forkunnskap om teamet og konteksten for 

min undersøkelse, tilegnet gjennom mine to prøveintervjuer og et lengre opphold i Norad i 

forkant av intervjuene. I tillegg hadde jeg jobbet aktivt med oppgavens teorigrunnlag og 

hadde på bakgrunn av dette en grunnleggende forutsetning for å stille teoretiske og 

kontekstualiserte intervjuspørsmål. Kvale og Brinkmann (2009) med henvising til Bella, 
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Bordieu og Sennet, peker på dette som vesentlig for å kunne angripe analysen gjennom 

teoretisk lesning (Kvale, Brinkmann et al. 2009).  

 

Mitt analysearbeid av oppgavens empiri er basert på en teoretisk kvalifisert lesning av 

intervjumaterialet (Kvale, Brinkmann et al. 2009). Jeg leste hvert intervju igjennom fem 

ganger, hver gang med fokus på et av følgende analyseområdene anvendt i oppgaven. 1) 

Kunnskapsdeling som nødvendighet og utfordring, 2) rådgivere som ressurs, 3) innramming 

av kunnskap i Norad, 4) mediering mellom rådgivere og 5) boundary object – artefakt, 

diskurs og prosess.  Disse analyseområdene er abstrahert fra sentrale begreper i de teoretiske 

perspektivene og kontekstualisert med utgangspunkt i de semistrukturerte intervjuene for å 

belyse kunnskapssamhandlingen i Norad. Jeg markerte systematisk hva jeg anså som relevant 

informasjon for besvarelsen av oppgavens problemstilling. Jeg reflekterte over informasjonen 

som mine informanter ga, og koblet dette til mine teoretiske perspektiver. Karakteriserende 

for disse kategoriene og deres relevans er deres ulike innfalsvinkler og perspektiver på 

elementer i kunnskapssamhandlingen. I analysen forflytter jeg meg kontinuerlig mellom min 

teorietisk og empiriske verden. Jeg presenterer transkriberte sitater og analyserer deres 

relevans for forståelsen av kunnskapssamhandlingen i Norad. Grunnlaget for valg av sitater 

har vært å få informasjon fra mine informanter som eksemplifiserer hvordan kunnskapen 

klassifiseres, produseres, organiseres, deles, innrammes, medieres og anvendes i Norad. Disse 

sitatene og aktiviteter på mikronivå blir analysert for et helhetlig perspektiv og detaljert 

forståelse av kunnskapssamhandlingen. Avslutningsvis setter jeg analysen i relasjon til 

kunnskapssamhandling generelt på bakgrunn av det empiriske materialet fra Norad.    

 

Jeg vært særlig oppmerksom på ensidige fortolkninger av datamaterialet (Kvale, Brinkmann 

et al. 2009). En utfordring har vært å unngå en rigid tolkningstilnærming hvor mine teoretiske 

briller har vanskeliggjort en hensiktsmessig og tilstrekkelig åpen tilnærming til mitt 

datamateriale. Denne utfordringen har jeg imøtegått ved å være mine teoretiske perspektiver 

bevist og anvende dem systematisk i analysen. 
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4.4.2 Validitet og reliabilitet 

 

Validitet i denne kontekst omhandler spesielt det grunnleggende spørsmålet om min 

tilnærming til feltet, intervjuer av rådgivere i Norad, er en hensiktsmessig 

undersøkelsesmetode i forhold til min problemstilling (Johannessen, Tufte et al. 2006; Kvale, 

Brinkmann et al. 2009). Det som står sentralt i min oppgave er i hvilken grad min 

undersøkelse og funn på en riktig måte reflekterer formålet med undersøkelsen og 

representerer virkeligheten sannferdig (Johannessen, Tufte et al. 2006). En sentral utfordring 

knyttet til validitet er dermed i hvilken grad det kan festes tillit til eventuelle konklusjoner på 

bakgrunn av min undersøkelse om kunnskapssamhandlingen i Norad. En slik konklusjonstillit 

er viktig som et trygghetsgrunnlag for eventuelle handlinger i etterkant basert på den 

innsamlede kvalitative informasjonen (Lincoln and Guba: i Denzin and Lincoln 2005). 

Validitetsspørsmålet er ikke enkelt definerbart innen kvalitativ forskning, men sammensatt og 

komplekst.  

 

Valideringen av min kvalitative forskningsprosess har aktualisert seg gjennom flere faser 

både, før, under og etter mine intervjuer. Jeg har utledet mine forskningsspørsmål i 

intervjuguiden på bakgrunn av mitt teoretiske fundament og mine erfaringer i Norad. Min 

forskningsprosess har hatt fokus på undersøkelsesoppleggets kvalitet og bruken av en 

hensiktsmessig metode (kvalitative intervjuer) tilpasset oppgavens problemstilling. Min 

tolkningstilnærming har vært åpen og logisk på bakgrunn av gyldige og relevante spørsmål i 

tråd med oppgavens problemstilling (Kvale, Brinkmann et al. 2009). Videre har jeg vært 

oppmerksom på faren ved å overtolke materialet i oppgaven og dermed svekke validiteten. Et 

viktig element for å øke sannsyneligheten har vært hva Guba og Lincoln (1985) kaller 

vedvarende observasjon (Lincoln and Guba 1985). Vedvarende observasjon innebærer å 

investere nok tid til å bli kjent med feltet og organisasjonen hvor forskningen gjennomføres. 

Dette vil øke forskerens evne til å skille mellom relevant og ikke relevant informasjon, bygge 

tillit og tilegne seg grunnleggende kunnskap til konteksten (Johannessen, Tufte et al. 2006). 

Mitt over seks måneder lange opphold i Norad, deltakelsen i uformelle og formelle møter, 

åpne samtaler, og to prøveintervjuer før gjennomføringen av mine intervjuer, var viktige 

elementer som del av den vedvarende observasjon i felt. 

 



37 

 

Forskningen og oppgavens reliabilitet knytter seg spesielt til mine intervjuer og tidspunktet 

for disse, eller som Kleven formulerer det, ”målingen i målingstidspunktet (Kleven i Lund 

2002:124). En åpen og detaljert anskueliggjøring av min fremgangsmåte har vært i fokus for å 

styrke oppgavens reliabilitet. Jeg har tydeliggjort min prosedyre, redegjort for metodevalg, og 

dokumentert oppgavens empiri grundig (Lund 2002). I tillegg er oppgavens teoretiske bredde 

og teorienes forankring i tidligere forskning et element som styrker analysens reliabilitet. 

Bruken av teoriene i analysearbeidet og det å unngå ustabilitet og unøyaktighet i 

innsamlingen av data, har under hele oppgaven vært i fokus for å øke undersøkelsens 

reliabilitet. 

 

 

 

4.5 Etiske betraktninger 

 

I gjennomføringen av de kvalitative intervjuene har grundige etiske overveielser vært av stor 

betydning. Det er viktige etiske overveielser forbundet med å utforske menneskers handlinger  

i en profesjonell kontekst og å legge beskrivelsene ut i det offentlige rom (Kvale, Brinkmann 

et al. 2009). Etiske problemstillinger vil gjerne prege hele forløpet i en intervjuundersøkelse, 

og jeg har gjennom hele prosessen vært bevisst på hvordan oppgavens tema har blitt belyst for 

å unngå etiske uforsvarlige konsekvenser for enkeltmennesker eller grupper i Norad 

(Johannessen, Tufte et al. 2006).    

 

Min egen rolle og integritet har vært helt avgjørende for kvaliteten på de etiske beslutningene 

som er truffet underveis i min kvalitative forskning (Kvale, Brinkmann et al. 2009). Jeg har 

forsøkt å være min egen integritet bevisst i arbeidet med de kvalitative intervjuene. Min 

integritet, kunnskap, erfaring, og ikke minst ærlighet, er avgjørende faktorer i innhentingen av 

kunnskap (ibid). Offentliggjøringen av datamaterialet fra mine informanter stiller store krav 

til den vitenskapelige kvaliteten. Mitt materiale er gjengitt og brukt så nøyaktig som mulig og 

jeg har tilstrebet gjennomsiktighet og validering av mine prosedyrer som grunnlag for 

konklusjonene i oppgaven (ibid). Min aspirasjon gjennom oppgaven og arbeidet med 

empirien har vært å unngå misvisende premisser, mangelfull data, feilaktige analyser, eller 

lite troverdige vurderinger (Befring 1994).  
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Informantene ble i forkant av intervjuene grundig informert om undersøkelsens overordnende 

formål og om oppgavens hovedtrekk. I tillegg presenterte jeg meg selv og informerte om min 

taushetsplikt og hvem som ville ha adgang til de transkriberte intervjuene i etterkant. Jeg 

sikret meg at alle involverte informanter deltok frivillig og opplyste dem om deres rett til når 

som helst å trekke seg fra intervjuene. Alle informantene i undersøkelsen, også informantene 

som stilte til prøveintervju, samtykket til frivillig deltakelse og signerte en samtykkeerklæring 

(Vedlegg 2). Alle informantene leste i etterkant transkriberingen av intervjuene og fikk 

muligheten til å korrigere der de mente seg feilsitert eller misforstått. Dette representerer en 

viktig intersubjektiv kontroll av mitt datamateriale (Kvale, Brinkmann et al. 2009).  

 

Oppgavens problemstilling og forskningsmessige karakter fordret meldeplikt i henhold til 

personopplysningsloven § 31 til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). 

Søknaden ble mottatt av NSD 14.07.10 som formelt godkjente oppgavens behandling av 

personopplysninger den 20.08.10. Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet 

gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i meldeskjemaet den 14.07.10 (Vedlegg 1). 
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5 Empirisk analyse  

 

I oppgavens kapittel 3 – teoretiske perspektiver ble kunnskap i organisasjonen, organisering 

av kunnskap og kunnskapssamhandlingens prosesser løftet frem. I følgende avsnitt vil jeg 

analysere min innsamlede empiri i sammenheng med de presenterte teoretiske perspektivene 

fra kapittel 3, for å kunne belyse kunnskapssamhandlingen i Norad.  

 

Analysen er oppdelt i tre hovedområder i kapittelet for å belyse kunnskapssamhandlingen i 

Norad og hvordan kunnskapen klassifiseres, produseres, organiseres, deles, innrammes, 

medieres og anvendes. I avsnitt 5.1 belyses kunnskap i organisasjonen og 5.1.1 fokuserer på 

kunnskapsdeling som nødvendighet og utfordring.  Avsnitt 5.2 ser på organisering av 

kunnskap og 5.2.1 på rådgivere som ressurs. I avsnitt 5.3 belyses kunnskapssamhandlingens 

vilkår og prosesser. 5.3.1 fokuserer på innramming av kunnskap i Norad. 5.3.2 på mediering 

mellom rådgivere. Og 5.3.3 på boundary object - artefakt, diskurs og prosess. Disse 

kategoriene er valgt ut fra den karakteriserende egenskapen disse kategoriene har for å 

beskrive og belyse kunnskapssamhandlingen og hvordan kunnskapen klassifiseres, 

produseres, organiseres, deles, innrammes, medieres og anvendes i Norad. Kategorienes 

overordnete formål i oppgaven er å bidra med ulike perspektiver som ”viser” 

kunnskapssamhandlingens prosesser og konsekvenser som en dynamiske og flersidig prosess 

i Norad.    

 

 

 

 

5.1 Kunnskap i organisasjonen   

I dette avsnittet presenteres en analyse av kunnskap i organisasjonen som kobles mot 

oppgavens teoretiske fokus på kunnskapssamhandling og hvordan kunnskapen klassifiseres, 

produseres og deles. Fokuset er på kunnskapsdeling som nødvendighet og utfordring i Norad. 

 

 

 

 



40 

 

5.1.1 Kunnskapsdeling som nødvendighet og utfordring 

 

I følgende analyse er fokuset rettet mot kunnskapsdeling mellom rådgivere i Norad. Begreper 

som beskriver ulike former for kunnskap (jf. kunnskapstypologier) vil bli benyttet som 

analytiske verktøy for å belyse nødvendigheten og utfordringene med deling av kunnskap i 

Norad. På bakgrunn av mine observasjoner og intervjuer i Norad har jeg sett at det er 

substansielle utfordringer knyttet til hvordan kunnskap deles. Kunnskapsdeling er en viktig 

del av kunnskapssamhandlingen i Norad, men byr på utfordringer som eksemplifiseres av 

informant 1i følgende sitat.  

 

Informant: For å kunne dele kunnskap så må du vite litt om hvilke arenaer det er naturlig...så 

må du vite hvilken arena hvor det er naturlig at du skal bidra med din kunnskap og det er 

høyst uklart i dagens  organisasjon. Fordi måten man samarbeider på er lite definert og 

strukturert og det er særlig mellom avdelingene (Informant 1: Side 2, linje 23-26).  

 

”Arenaer” for deling av kunnskap påpekes av denne rådgiveren som værende uklart i Norad 

og det fremstår som uklart hvor rådgivere skal bidra med sin kunnskap. Sentralt her er 

kunnskapens ”tilstedeværelse” og kunnskapens ”lokalitet” i Norad. Det er den personifiserte 

kunnskap som vanskelig lar seg dele, både fordi det er uklart hvor rådgivere skal bidra med 

kunnskap og fordi det er begrenset interaksjon mellom rådgivere, spesielt mellom ulike 

avdelinger i Norad. Det er tilgjengeliggjøring av kunnskap i så vel prosesser og produkter 

som ifølge denne informanten fremstår som uklart. Vi ser konturene av en sentral utfordring – 

”kunnskapspolarisering” hos individuelle fagrådgivere innen den kunnskapsintensive 

organisasjonen, Norad. Fagrådgiverens sentrale rolle i Norad vil medføre en akkumulering av 

kunnskap hos rådgiveren, hvor utfordringen ligger i å tilgjengeliggjøre kunnskapenen blant 

annet gjennom kunnskapssamhandlingen. Utfordringen med å lokalisere relevant kunnskap, 

spesielt blant kollegaer påpekes av informant 2.  

 

Informant: I Norad som sådan, og nå vet jeg ikke om jeg forskutterer noen av spørsmålene 

dine, finnes det enormt med kunnskap, det er et vanvittig høyt kunnskapsnivå. Utfordringen er 

å finne de personene som sitter med den kunnskapen du trenger og det er en kjempeutfordring 

(Informant 2: Side 4, linje 11-14).  
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Dette er et eksempel på en utfordring knyttet til den embrained kunnskap i Norad, taus og i all 

hovedsak individforankret. Denne kunnskapen er personifiserte, taus og ”tilhørende” den 

individuelle rådgiver. Samme informant påpeker en aktuell praksis om hvordan dennes 

avdeling tar aktive grep for å dele og gjøre individuelle ervervet kunnskap (embrained) 

tilgjengelig og synliggjort for å øke kunnskapen blant rådgiverne på den aktuelle avdelingen. 

Kunnskapen skal tilgjengliggjøres for andre rådgivere og skal bli encoded gjennom en 

eksternalisering. 

 

Informant: Ja det gjør jeg og kanskje spesielt i forhold til hvis noen har vært på reise, så har 

vi på en måte et helt sånn klart system, at det er ingen som får utbetalt reisegodtgjørelse med 

mindre de har skrevet det vi kaller en ”back-to-office report” - så det betyr i praksis at du 

skal kunne gå inn å se at nå har den og den personen vært i et land, nå kan jeg gå inn hva 

slags møter, og hva de pratet om, og det er en veldig effektiv måte å plukke opp på. 

Intervjuer: Så disse ”back-to-office” rapportene er noe som du benytter deg av regelmessig? 

Informant: Ja, og så blir du jo ansvarliggjort også ikke sant? Du er jo nødt til å skrive dette 

her når du kommer hjem igjen, det er en veldig bevisstgjøring på at du må..hva var det som 

egentlig kom ut av disse møtene, hva er det jeg skal følge opp på osv. (Informant 2: side 3, 

linje 6-18). 

 

Dette er et aktivt grep av en avdeling for å eksponere den ervervede og embrained kunnskap, 

gjennom en praksis som er embedded, eller forankret i Norads systemer og rutiner. Det er et 

grep hvorved den aktuelle avdeling pålegger rådgiverne gjennom et økonomisk 

insentiv/”tvang” som virkemiddel (en potensiell økonomisk sanksjon gjennom tilbakeholdelse 

av godtgjørelse) at kunnskapen som er opparbeidet gjennom reise skal gå fra embrained 

kunnskap til encoded kunnskap. Kunnskapen skal eksternaliseres gjennom skriftlig 

dokumentasjon, tilgjengelig for andre rådgivere ikke bare i avdelingen, men i hele Norad.  

 

Sentralt ser vi også kunnskap utledet fra handlinger og erfaringer (embodied), og et utpreget 

fokus på individet i kontekst med organisasjonens medlemmers tilstedeværelse, ansikt til 

ansikt interaksjon, handlinger og kunnskapssamhandlingen. Informant 2 peker på flere 

utfordringer i relasjon til Norad ansattes mulighet for kunnskapsdeling gjennom 

kunnskapssamhandlingen.  



42 

 

Intervjuer: Så det tverrtematiske samarbeidet er uklart? 

Informant: Ja..ja... 

Intervjuer: Og det skaper da ganske konkrete utfordringer i forhold til hvordan prosessene 

foregår og kunnskapsdeling som følge av dette? 

Informant: Ja..ja, fordi det blir veldig opp til den enkelte, enten den enkelte ansatt eller leder, 

til dels å bestemme hvem som skal trekkes inn for å trekke på ulik kunnskap, så noen ganger 

så gjør man det og andre ganger så gjør man det ikke (Informant 1: Side 2, linje 27-33). 

Dialogen synes å vise til at kunnskapssamhandlingen på tvers av organisasjonen som værende 

uklar, adhoc preget og synes å vise en tendens hvor det er individuelle prioriteringer og 

hensyn som er gjeldende for initiering av kunnskapssamhandlingen i Norad. Det vi ser er at 

kunnskapsdelingen blir begrenset hvis kunnskapssamhandlingen er mangelfull, da det 

tilsynelatende er få andre prosesser eller ”arenaer” som effektivt formidler kunnskapsdelingen 

i Norad. Det er med andre ord primært gjennom kunnskapssamhandlingen at 

kunnskapsdelingen og prosesser knyttet til ”sosialisering” på tvers av avdelinger i Norad 

effektivt gjennomføres. Kunnskapssamhandlingen i Norad vil kunne resultere i en større grad 

av kunnskapsdeling på tvers av organisasjon. 

 

Informant: Men noen ganger er det nyttig å få delt bare dokumenter som kan være av allmenn 

interesse da, men igjen så syns jeg at avdelingen er ganske dyktig på å gjøre det, at vi deler 

informasjon som vi tror er relevant for hverandre med hverandre. Men det kommer ikke så 

ofte på tvers av avdelingen (Informant 5: Side 2, linje 27-30). 

 

Vi så i avsnitt 3.1 at organisasjonens kollektive kunnskap fremkommer gjennom interaksjon 

og kunnskapssamhandlingen mellom aktører. Informant 5, i likhet med både informant 1 og 

informant 3 innledningsvis i dette avsnittet peker på noe sentralt. Kunnskapsdelingen i de 

ulike avdelinger synes å være en realitet, men utfordringen er deling av relevant kunnskap 

mellom rådgivere i de ulike avdelingene i Norad. Gode prosesser i et slikt henseende synes å 

være mangelfulle. ”Kunnskapspolarisering” blant rådgivere og de ulike avdelingene fremstår 

som en utfordring, grunnet uklare føringer og en individualisert arbeidspraksis, noe som 

særlig reduserer kunnskapsdelingen mellom rådgivere fra ulike avdelinger. Det er den 

embrained kunnskap som er dominerende og som i liten grad beveger seg mellom rådgivere 
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fra de ulike avdelingene. Dette er i tråd med Drucker´s argumentasjon nevnt innledningsvis i 

avsnitt 3.1.1 som hevdet at embrained og encultured kunnskap antar i stadig økende grad en 

dominerende posisjon i dagens kunnskapsintensive organisasjoner. 

 

 

 

5.2 Organisering av kunnskap 

 

Vi så i avsnitt 3.2.1 at organiseringen av kunnskap gjennom kunnskapssamhandling vil se sin 

aktualitet når epistemic communities som en formell eller uformell struktur definerer både 

problemer og alternative løsninger til gitte problemstillinger. Igjennom et epistemic 

community konstrueres en arena hvor dynamiske konstellasjoner av rådgivere kommer 

sammen og jobber sammen om en felles utfordring. Konstellasjonene er dynamiske og viktige 

for kunnskapssamhandlingen og bevegelsen av kunnskap i Norad. I følgende analyse 

anvendes begrepet epistemic communities til å belyse hvordan kunnskapen organiseres og 

beveges som del av kunnskapssamhandlingens prosesser i Norad. 

 

 

 

5.2.1 Rådgivere som ressurs  

 

Epistemic communities fremstår som sentralt i kunnskapssamhandlingen mellom aktører i 

Norad, fordi de danner et grunnlag på tvers av de organisatoriske og tematiske skiller i 

organisasjonen. Når du for eksempel jobber med virksomhetsplanene, da forutsetter det at alle 

har med bistand til det landet å gjøre, vi jobber jo i team (Informant 4: Side 4, linje 10-11). 

Informant 4 peker på at det blant annet gjennom arbeidet med Norads virksomhetsplaner er 

nødvendig å sammensette og mobilisere et epistemic community, med forutsetningen om at 

alle jobber med bistand, for å kunne utføre enn slik prosess. Virksomhetsplanene krever ulike 

rådgivere i spill som jobber i team (informantens formulering), for å forankre og kunne levere 

et slikt kunnskapsprodukt som virksomhetsplanene er.  
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Gjennom følgende dialog får vi et innblikk i en av utfordringene som knytter seg til 

kunnskapssamhandlingen i Norad – den koordinerende rådgiverens frie rolle og delegerte 

autoritet til å respondere på en bestilling, bestemme arbeidsfremgang og ”bestemme” hvilke 

andre rådgivere fra de ulike avdelingene i Norad, som inkluderes i større 

rådgivningsprosesser. Noe som tilsynelatende begrenser konstruksjonen av epistemic 

communities og kunnskapssamhandlingen i Norad. 

 

Intervjuer: Så disse rådgiverkonstellasjonene som jeg kaller det når man samarbeider på 

tvers av avdelinger med andre fagrådgivere, hvordan settes de da sammen, for å ivareta en 

bestilling best mulig? 

Informant: Det er en vurdering. For eksempel når jeg får inn en sak til meg så, eller hvis jeg 

tilfeldigvis er kopiert inn på noe som går til en annen, eller en annen avdeling så foreslår vi 

jo hvem som skal bidra ut ifra det som vi synes er det mest..det vi synes er de viktigste 

perspektivene og viktigste fagfeltet å få med… 

Intervjuer: Så det er en vurdering ut fra fagfelt og ikke på personer? 

Informant: Ja, men selvfølgelig innen for de fagfeltene så kan det jo være personer som er 

mye enklere og samarbeid med enn andre, ikke sant… 

Intervjuer: Så vil du da navngi både kompetanseområder som du synes er viktige å få med og 

personer som du da foretrekker å samarbeide med? 

Informant: Ikke når vi oversender formelt… 

Intervjuer: Men uformelt..? 

Informant: Ja, noen ganger så har vi personer…det har vi jo (Informant 1: Side 9, linje 1-15). 

 

Informant 1 peker her på det personifiserte og de subjektive vurderinger, som elementer som 

påvirker kunnskapssamhandlingen. Det personavhengige understrekes som et premiss av 

betydning for initiering av konstruksjonen og sammensetningen av et epistemic community og 

kunnskapssamhandlingen i Norad. Det er noen som er mer samarbeidsorienterte enn andre 

og det er jo klart at da har en lavere terskel for å sende ting til noen som en vet er interessert 

i å jobbe sammen, enn noen som jobber mer isolert (Informant 3: Side 12, linje 1-4). 
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Informant 3 sin uttalelse synes å avspeile at prosesser og organiseringen knyttet til 

kunnskapssamhandlingen i større grad vil kunne domineres av individer enn kollektivt 

forankrede prosesser i mobiliseringen og konstruksjonen av rådgiverkonstellasjonene – de 

epistemic communities i Norad. Men samtidig anerkjenner både informant 1 og informant 3 at 

kompetanseområder defineres som viktige inn i et epistemic community for å hensiktsmessige 

adressere en gitt bestilling. Det er interessant å merke seg at det vises til klare ønsker og 

føringer fra Norad sin side (Norad 2006) om en tverrtematisk forankring av rådgivningen, 

men det fremgår her at den tverrtematiske forankringen knyttes til personlige egenskaper og 

attributter i like stor grad som faglige prioriteringer. Hvilken tilnærming til 

kunnskapssamhandlingen rådgivere i Norad betrakter som hensiktsmessige (personlige eller 

faglige hensyn) for å møte arbeidets kompleksitet og krav om tverrtematisk forankring, 

fremstår derfor som varierende. Dette fremheves også av informant 2. 

 

Informant: Jeg forstår det sånn at vi står fritt til på en måte, men at det er klart at det er et 

pålegg at vi skal rådgi tverrfaglig…meg bevisst så står vi fritt til å vite hvilken måte vi jobber 

tverrfaglig på. For å si det sånn, jeg mener at det er ikke noen organisatoriske hindringer i 

dag for å jobbe på tvers, det er min holdning. For det jeg mener..du kan ha et så godt system 

du bare vil, men så lenge ikke folk følger det, det er det det bunner i. En organisasjon er på en 

måte ikke bedre enn sine medarbeidere (Informant 2: Side 9, linje 15-20). 

 

Her løfter informanten frem at det ikke er noen ”hindringer” for kunnskapssamhandlingen på 

tvers av tematiske områder og avdelinger i Norad, i stedet for hva som fremmer 

kunnskapssamhandlingen. Rådgivere i Norad skal gi tverrfaglig råd, men står tilsynelatende 

fritt til selv å vurdere i hvilken grad andre rådgivers involvering er nødvendig for å kunne gi 

tverrfaglige råd, eller om egen subjektive vurdering av kunnskapsnivå innen et annet fagfelt er 

tilstrekkelig. Dette vil etter all sannsynelighet influerer konstruksjonen og kvaliteten av de 

epistemic communities som sammensettes av ulike rådgivere i Norad.  

 

Ut fra dette ser vi et felles prosessuelt perspektiv for kunnskapssamhandlingen gjennom 

epistemic communities som bidrar til en klargjørende holdning om koblingene mellom 

tilnærming, handling og ønskede resultater. Og i tillegg, en felles praksis knyttet til de 

utfordringene som et epistemic community sin faglige kompetanse er rettet mot. Det er vært å 

merke seg, at jeg tolker ikke felles praksis som lik praksis. Men at det er snakk om en integrert 
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praksis og reell kunnskapssamhandling mellom rådgivere. Informant 3 belyser et viktig poeng 

i denne kontekst. 

 

Informant: (...) ofte så er det jo den avdelingen som sitter med koordineringsansvaret som syr 

det sammen og passer på at det blir et helhetlig produkt som går ut fra Norad. Men jeg har jo 

også opplevd, kanskje på grunn av tidsnød, eller kanskje på grunn av at en ikke har vært helt 

enig fra avdeling til avdeling for det kan jo skje, at en da sier at AHHA skriver dette, og dette 

kommer fra NUMI og dette kommer fra UFO. Sånn at en bare limer inn teksten, det blir jo 

veldig mye enklere for den avdelingen med et koordineringsansvar. Men da blir det jo ikke 

så…da kan du få frem spenninger i samarbeidet litt mer (Informant 3: Side 9, linje 17-24). 

 

Det kan stilles spørsmålstegn ved i hvilken grad informanten her beskriver interaksjon og 

kunnskapssamhandling, eller om det i praksis handler om parallelle og separate prosesser 

utført av forskjellige rådgivere fra ulike fagfelt. Kanskje vil kunnskapssamhandlingen i Norad 

ofte være koordinering av parallelle prosesser, fremfor kunnskapssamhandling i et epistemic 

community, noe som i stor grad er grunnet i rådgiverens frie rolle og delegerte autoritet til å 

respondere på en bestilling og ”bestemme” hvilke andre rådgivere fra de ulike avdelingene i 

Norad, som inkluderes i rådgivningsprosessen. Dette vil være et trekk som begrenser 

kunnskapssamhandlingen gjennom epistemic communities i Norad.  

 

 

 

5.3 Kunnskapssamhandlingens vilkår og prosesser 

 

For å belyse kunnskapssamhandlingen videre vil jeg i følgende avsnitt presentere en analyse 

av kunnskapssamhandlingens vilkår og prosesser i Norad. Hvordan kunnskapen og 

kunnskapssamhandlingen innrammes, medieres og anvendes vil stå sentralt i følgende analyse 

avsnitt. Vi vil først se nærmere på innramming av kunnskap i Norad. 
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5.3.1 Innramming av kunnskap i Norad 

 

I hvilken grad og hvordan kunnskapen innrammes og infrastrukturen, synlig eller usynelig, 

legger føringer og premisser for kunnskapssamhandlingen i Norad, er et fokusområde i 

følgende avsnitt. Hvordan kunnskapssamhandlingen forekommer i Norad og med hvilken 

begrunnelse, avhenger tildels av hvordan kunnskapen innrammes i organisasjon gjennom en 

infrastruktur som ”tilrettelegger” og fremmer slike prosesser. Men det er ikke noen insentiver, 

du får ikke høyere lønn hvis du samarbeider, men du får et klapp på ryggen (Informant 3: 

Side 13, linje 15-16). Som belyst i avsnitt 3.3.1 vil infrastruktur fungere på tvers av grenser i 

organisasjonen og ofte være grunnleggende relasjonelt. Infrastrukturen i Norad vil dermed 

kunne fungere som ”premissleverandør” for kunnskapssamhandlingen i organisasjonen.  

 

Informant: Det er ikke noen etablerte strukturer som sier at her skal man innhente råd, og 

eller at man skal samarbeide om en spesiell type oppgave. Og så når man da velger å gjøre 

det så kan det være med en formell henvendelse til en annen avdeling eller ikke (Informant 1: 

Side 7, linje 15-18). 

 

På bakgrunn av denne uttalelsen fra informant 1, ser vi at svake og uklare prosesser for 

kunnskapssamhandlingen, vil kunne føre til en mer fremtredende rolle av rådgiverens 

personlige vurdering og skjønn. Det er tilsynelatende en liten grad av insentiv for å søke råd 

eller å samhandle om kunnskap mellom rådgivere fra ulike avdelinger. 

 

Informant: (...) Det er veldig opp til den enkelte, det er opp til den som sitter som koordinator 

særlig og på en måte å piske opp de ulike avdelingene på å så bringe ting inn til diskusjon. 

Og for å være helt ærlig så er det noe jeg har brukt ekstremt lite tid på i det siste for jeg har 

funnet ut at hvis vi ikke har en organisasjon som mener at det er viktig, så kan ikke de pålegge 

ansvaret på den enkelte (Informant 1: Side 4, linje 3-8). 

 

Denne uttalelsen synes å betone begrensningene for kunnskapssamhandlingen mellom i 

Norad som synes å være preget av en høy grad av personlige vurdering i forhold til situasjon, 

kontekst og handling. Det er sentralt at organisasjonens infrastruktur vil måtte være 

funksjonell på tvers av rådgivere, teamtiske områder og avdelinger i Norad for å fremme 

kunnskapssamhandlingen, noe informant 5 også fremhever.  
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Det blir jo typisk når bestillinger kommer som går på tverrgående tema, så settes det da ned 

en gruppe fra de ulike enhetene som da jobber sammen gjennom det temaet og leverer på det. 

Og det er klart at i den prosessen så kan man diskutere og snakke om at der gjør vi det sånn 

og der gjør vi det sånn, og kanskje man kan dra nytte av den ene eller andre metoden og 

måten å gjøre det på. Og da tar man jo det tilbake til sitt eget arbeid og sin egen avdeling. 

Men det tror jeg ikke blir gjort sånn veldig systematisk, det er nok litt tilfeldig i forhold til hva 

som dukker opp (Informant 5: Side 6, linje 6-12) 

 

Rådgiverens kunnskap trekkes frem som et særtrekk for Norad og av betydning for 

kunnskapssamhandlingen. Fagrådgiveren med sin faglighet, kunnskap og avgjørende 

kompetanse innen komplekse arbeidsområder er et vesentlig forankringspunkt for 

organisasjonen Norad – det kjennetegner Norad. Et slikt syn underbygger rådgiveren med 

sine intellektuelle og symbolske ferdigheter sentralt i det som kan betegnes som 

"kunnskapspraksis”. 

 

Informant 4 peker på den bistandsfaglige kompetansen som grunnleggende, og som en 

kunnskap som ”rammer inn” andre kunnskaper i Norad. Med andre ord er den bistandsfaglige 

kompetansen/kunnskapen også en del av infrastrukturen i Norad
7
. I tillegg identifiseres et 

tilsynelatende dilemma mellom den spisse kunnskapen (tematikk/fag) innen visse fagfelt og 

kunnskapen av en mer generell karakter – etatskompetansen, og den bistandsfaglige 

kompetansen. 

 

Informant: Vi skal være en fagetat og i noen avdelinger er det åpenbart også det, bare se på 

avdelingen for ren energi og miljø, de som jobber med det er veldig heftig faglig. Men så er 

det andre avdelinger hvor folk kommer med en utdanning som kan brukes til så mye. Jeg kan 

for eksempel brukes til mye, men hvorvidt man har noe sånt felles faglig har nok forandret 

seg. For Norad har gjort noen valg for å respondere til den politikken som føres, så må man 

ha inn alle disse heftige fagområdene, som ren energi, den dyre ekspertisen som ligger i det. 

Men det betyr jo ikke at man har en bistandsfaglig kunnskap som er viktig, og det er jo et 

ganske stort dilemma (Informant 4: Side 5, linje 18-25). 

 

                                                 
7
 Ole Hanseth i boken The Social Study of Information and Communication Technology (ed. Avgerou, Ciborra and Land) har betraktninger 

knyttet til “knowledge as infrastructure” i forlengelse av et ANT perspektiv. 
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Høy faglig kompetanse blant rådgiverne i Norad trekkes frem som viktig, som et 

karakteristikum og en styrke. Men samtidig pekes det på utfordringer med den samme 

kompetansen innen organisasjonens rammer.  Det fagspesifikke trekkes frem som sentralt for 

organisasjonen som helhet, og som grunnleggende i Norad, men dette byr tilsynelatende også 

på utfordringer for kunnskapssamhandlingen. Vi ser konturene av en dikotomi mellom det 

fagspisse som felles kunnskapsgrunnlag for Norad utad, samtidig som det samme 

fagspesifikke skaper avstand innad, og dermed påvirker kunnskapssamhandlingen, noe denne 

uttalelsen fra informant 1kan synes å understøtte. 

 

Informant: (...) det tror jeg har noe å gjøre med at vi ikke oppfatter oss som en organisasjon 

og det har på en måte ikke vært sånne gode systemer for å få folk til og knyttet seg sammen til 

å være en organisasjon og vite mer om det som skjer i de ulike avdelingene, så det blir sånn 

at man forholder seg til de man kjenner og ofte ikke er klar over hva andre avdelinger kan 

tilby (Informant 1: Side 12, linje 22-30). 

 

I tillegg blir det sentralt hvilke infrastrukturelle prosser som peker seg ut i 

kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere i Norad og hvordan kunnskapssamhandlingen må 

innrammes i Norads sosiale overenskomster og prosesser. Et viktig poeng er at 

organisasjonens infrastruktur ikke skal kontinuerlig konstrueres og rekonstrueres avhengig av 

nye oppgaver. Organisasjonens kontinuerlige bevegelse og kunnskapsintensive natur trekkes 

frem av denne informanten som utfordrende for gjennomgripende infrastukturelle prosesser. 

 

Informant: Og du kan jo tenke deg, at du kan lage landteam, og du kan lage alle mulige slags 

formelle strukturer for at informasjonen skal flyte på tvers, men jeg tror til syvende og sist at 

dette er en organisasjon som er veldig mye i bevegelse (Informant 2: Side 4, linje 14-16) 

 

Innrammingen av kunnskap og infrastrukturens omfang vil være avgjørende for 

kunnskapssamhandlingens prosesser i Norad. Vi har jo felles virksomhetsplan, sånn at en har 

jo en del målsettinger som alle skal jobbe frem mot. Så har vi felles instruks, felles 

arbeidsinstruks, med at vi skal jobbe med bestillinger, så vi har jo samme arbeidsform, kan du 

si (Informant 3: Side 7, linje 3-6).  

 



50 

 

Infrastrukturen i Norad innehar en koordineringsmulighet for kunnskapssamhandlingen. 

Innramming av kunnskap og en funksjonell infrastruktur vil kunne ”tillate” og legitimere 

kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere, på tvers av tematiske områder og avdelinger i 

Norad.  Vi skal i følgende avsnitt se nærmere på medieringene mellom rådgivere og 

medieringes betydning mellom disse for kunnskapssamhandlingen i Norad 

 

 

 

5.3.2 Mediering mellom rådgivere  

 

Kunnskapssamhandlingen i Norad vil konstrueres og preges av både menneskelige og ikke-

menneskelige entiteter. Som vi så i avsnitt 3.3.2 medfører dette at kunnskapssamhandlingen 

endrer prosess og karakter, og at graden av kompleksitet øker. I Norad vil dette medføre en 

svært høy grad av kompleksitet når kunnskapssamhandlingen går mellom rådgivere, 

avdelinger og tematiske områder. Sånn som jeg opplever det, det som er utfordringen, det er 

at det er så mye, det er så komplekst og veldig mange hensyn å ta (Informant 2: Side 5, linje 

12-13). Kunnskapssamhandlingens prosesser og de heterogene kollektiv i Norad, bestående 

av mennesker, teknologi og artefakter og medieringen mellom disse vil være sentralt. Særlig 

oppmerksomhet i avsnittet vil rettes mot det elektroniske arkivet, intranett og anvendelsen av 

interne arbeidshåndbøker da dette var gjennomgangstemaer i mine intervjuer. 

 

Informant: (...) noen av de tingene jeg har observert, noen av disse nye tingene som er på 

plass, som elektronisk arkiv for eksempel gjør at det er veldig mye som går ut av huset, som 

ingen ser bortsett fra den som godkjenner dokumentet, for det skjer elektronisk. Mens 

tidligere så hadde man jo…sånn mer spesifikt på de ulike avdelinger og enheter, men der var 

det jo sånn at du faktisk fikk kopier av alt som var gått ut på et tidspunkt og så ble det laget 

noen sånne mapper og så gikk de rundt til andre. Det betød jo gjerne at du så det en uke eller 

to etterpå, men du var i hvert fall litt mer klar over ting som skjedde (Informant 1: Side 2, 

linje 15-21). 

 

Dette er et eksempel på hvordan en ikke-menneskelig entitet, det elektroniske arkiv, virker 

inn på kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere i Norad. Informanten peker på at 
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kunnskapssamhandlingen har endret seg som følge av implementeringen av det elektroniske 

arkiv. Det elektroniske arkivet medierer og fungerer som premissleverandør for 

kunnskapssamhandlingen og i like stor grad som en del av kunnskapssamhandlingen i Norad. 

Kunnskap som før ville vært sirkulert (uklart om det er innen eller mellom avdelinger), blir nå 

arkivert sentralt og stiller derfor nye krav til rådgiverens kapasitet og vilje til å oppsøke 

kunnskapen. I tillegg er det elektroniske arkivet et sentralisert verktøy som tilgjengliggjør 

informasjonen sentralt i organisasjonen og muliggjør tilgang til kunnskap for rådgivere fra 

ulike avdelinger i Norad. Samme informant tilkjennegir også at manglende system (en ikke-

menneskelig entitet) for å knytte aktører sammen, vanskeliggjør medieringen og 

kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere og avdelinger i Norad.  

 

Informant: (...) det har på en måte ikke vært sånne gode systemer for å få folk til og knytte seg 

sammen til å være en organisasjon og vite mer om det som skjer i de ulike avdelingene, så det 

blir sånn at man forholder seg til de man kjenner og ofte ikke er klar over hva andre 

avdelinger kan tilby (Informant 1: Side 12, linje 27-30). 

 

Det er verdt å merke seg at et sentralt aspekt ved aktør-nettverkteorien understreker de 

materielle heterogene prosesser og kollektivers betydning for kunnskapssamhandlingen. I 

dette tilfellet eksemplifisert ved systemet. Det manglende ”system”  en ikke-menneskelig 

entitet, reduserer mulighetene for kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere. Den ikke-

menneskelige entitet vil kunne fasilitere og stå sentralt i kunnskapssamhandlingen. 

 

Informant: Alle avdelinger har vært sitt fellesområde og så er det vel en sånn felles som går 

til alle som ikke er intranett…men den er ikke…akkurat bruken av intranettet er god som en 

sånn utveksling av informasjon og så videre, men ikke så godt som et sånn dokumentbibliotek 

(Informant 5: Side 2, linje 23-26).  

 

Her vises det til både avdelingens elektronisk fellesområde og et tverrtematisk elektronisk 

område som vil mediere kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere. Det elektroniske 

verktøyet tilrettelegger og medierer kunnskap både mellom rådgivere innen en avdeling og 

mellom rådgivere fra ulike avdelinger. Dermed vil slike elektroniske fellesområder være av 

signifikant betydning og innehar en viktig rolle for kunnskapssamhandlingen i Norad. Ulike 

aktører vil i utgangspunktet ha divergerende interesser og prioriteringer. Stabiliteten og 
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produktiviteten i Norad vil være svært avhengig av evnen til mediering mellom disse 

elementene. Stabiliteten og den sosiale orden vil kontinuerlig måtte forhandles og 

reforhandles som en prosess for samkjøringen av interesser i den spesifikke situasjon og 

kontekst mellom rådgivere og avdelinger i Norad.  

 

Informant: En type bestilling vi kan få er jo at vi skal inngå et program i land X og så har det 

vært mye frem og tilbake mellom ambassaden og mottakerlandet og kanskje en og annen 

konsulent, på og faktisk å lage et prosjektdokument, før vi går inn og avtaler…og 

prosjektdokument skal liksom, hva er formålet, hva er aktivitetene og så videre og da vil vi 

kunne få en bestilling på å gjøre en vurdering av det. Da vil jeg se igjennom og da bruke 

denne her (peker på håndboken: Assessment of substainability elements: Key risk factors
8
), 

og se har jeg husket på alle disse tingene, det går både på det rent faglige, er det de riktige 

elementene vi har med i den rent faglige biten, er det konsesjonsbehandling vi skal drive 

med… (Informant 2: Side 8, linje 33- side 9, linje 6). 

 

Eksemplifisert her er en medieringsprosess hvor premissene for involvering og en avklaring 

av aktørenes roller, rollenes autoritet, og en avgrensning av innflytelse i en gitt kontekst blir 

fremtredende. Medieringsprosesser handler om fortolkninger, relasjoner og interesser mellom 

andre og ofte heterogene aktører, noe denne uttalelsen viser godt. Oppdragsgivere, ulike 

rådgivere, en ekstern partner, en definert landkontekst og dokument for bestillingens formål 

og aktivitet, i tillegg til en håndbok, viser kompleksiteten i kunnskapssamhandlingen. Dette 

synliggjør medieringens betydning for kunnskapssamhandlingen i Norad. I dette eksemplet er 

kunnskapssamhandlingen kompleks, med ulike entiteter som essensielle og like 

betydningsfulle. På denne bakgrunnen understrekes medieringsprosesser som en 

konstruktivistisk mekanisme hvor kunnskapssamhandlingen gradvis tar form og utvikler seg.  

 

Informant: Det foregår litt, litt sånn konkret så er det jo ambassadene, hvis bestillingen 

kommer derfra, de bestiller en tjeneste hos oss. Og da er på en måte spørsmålet, avhengig av 

hvem som får bestillingen, så må vedkommende (tar frem en håndbok: Assessment of 

substainability elements: Key risk factors) vi må huske på, har vi tenkt på alle disse 

risikofaktorene inn i den rådgivningen vi gjør. (Informant 2: Side 6, linje 16-20) 

                                                 
8  Intern arbeidshåndbok 
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Problematisering, som utgangspunkt og ramme rundt hvilken utfordring som skal løses, 

henspeiler assosiasjoner, forbindelser og kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere, 

avdelinger og tematiske områder i Norad.  ”Identitet”, mål og mandat bestemmes, i tillegg til 

roller og vilkår for involvering knyttet til hvilken utfordring som skal løses. Gjennom dette 

vektlegges kollektivets konstante dynamikk, endring og prosess for kunnskapssamhandlingen 

i Norad. Vi skal i følgende avsnitt se nærmere på betydningen av boundary objec som 

artefakt, diskurs og prosess, i kunnskapssamhandlingen. 

 

 

 

5.3.3 Boundary object - artefakt, diskurs og prosess 

 

Som vi så i avsnitt 3.3.3 er et boundary object gjerne en felles konstruksjon som fasiliterer 

kunnskapssamhandlingen mellom ulike, og ofte divergerende perspektiver i en 

kunnskapsintensiv organisasjon. Dette er vesentlig for kunnskapens dynamiske rolle mellom 

rådgivere, avdelinger og tematiske områder i Norad.  Vi skal i dette avsnittet se på hvilke 

boundary objcets, både som artefakter, diskurser og prosesser som identifiseres av mine 

informanter, og betydningen av disse for kunnskapssamhandlingen i Norad. Kompleksiteten i 

boundary objects synliggjøres av informant 3.  

 

Informant: Vi har jo felles virksomhetsplan, sånn at en har jo en del målsettinger som alle 

skal jobbe frem mot. Så har vi felles instruks, felles arbeidsinstruks, med at vi skal jobbe med 

bestillinger, så vi har jo samme arbeidsform (Informant 3: Side 7, linje 3-5). 

 

Informant 3 viser til Norads virksomhetsplan som et artefakt. Målsetninger som en diskurs 

eller retning for Norad, og arbeidsinstruks som en delt prosess og rutine. Ut fra denne 

uttalelsen er det mulig å forstå kompleksiteten og den dominerende tilstedeværelsen av 

boundary objects i Norad. Boundary objects gjennomsyrer både handlinger og 

kunnskapssamhandlingen i Norad. Boundary objects som artefakter står frem som et verktøy 

av mer håndfast karakter som i utstrakt grad vil inkludere dokumenter eller andre fysiske 

objekter som bidrar i kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere, avdelinger og tematiske 

områder i Norad. 
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Informant: Vi har jo sånne lister med alle de ulike konkrete oppgavene som ambassadene har 

ønsket at vi skulle gjøre, i løpet av et år. De såkalte bestillingslister, og der prøver vi jo å 

sette inn ansvarlig avdeling og hvilke andre avdelinger som burde trekkes inn (Informant 1: 

Side 4, linje 19-21). 

 

Informant 1 viser i denne uttalelsen til et konkret dokument, bestillingslistene, som i 

utgangspunktet ligger som et boundary object som fasiliterer arbeidsgangen mellom ulike 

rådgivere, avdelinger og tematiske områder i Norad. Det er (i utgangspunktet) ut fra disse 

listene mulig å prioritere å planlegge kunnskapssamhandlingen i Norad. Bestillingslistene er 

et eksempel på et konkret boundary object som, hvis vel anvendt, kan koordinere 

kunnskapssamhandlingen i Norad. Samtidig ser vi også eksempler på boundary objects som 

ikke direkte fasiliterer kunnskapssamhandlingen, men i større grad koordinerer handlinger på 

tvers av avdelinger i Norad. Med andre ord, legger føringer for hvordan rådgivere skal handle 

i tråd med Norads mål og mandat på et mere generelt nivå. 

 

Intervjuer: Bistandshåndboka
9
 er det noe du aktivt bruker? 

Informant: Ja den bruker jeg, den kan jeg nesten utenat. Den synes jeg er fantastisk god, den 

bruker jeg ukentlig. Det kommer an på hva slags oppgaver jeg har, men jeg bruker den hele 

tiden (Informant 3: Side 7, linje 7-9). 

 

Bistandshåndboka som boundary object, fungerer her som en forbindelse eller ”bro” mellom 

kunnskap mellom ulike kontekster, rådgivere, avdelinger, tematiske områder i Norad. 

Bistandshåndboka er for ”alle” i arbeidet med rådgivning i Norad og identifiseres også av 

denne rådgiveren som et redskap for handling. Anvendelsen av bistandshåndboka som et 

artefakt blant rådgivere i Norad vil influere handlinger og tildels være koordinerende for 

kunnskapssamhandlingen. Bistandshåndboka fasiliterer dermed både rådgivernes handlinger 

og kunnskapssamhandlingen mellom dem. Bistandshåndboka blir et verktøy for 

kunnskapssamhandlingen gjennom sin relevans og aktualitet for alle rådgivere i Norad. 

 

Informant: Det finns jo selvfølgelig referansemateriale som er utarbeidet av Norad, 

håndbøker og retningslinjer og sånt som er Norad dokumenter. Og så er det jo en del UD 

                                                 
9 Intern arbeidshåndbok 
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dokumenter som er relevante og Stortingsmeldinger og Proposisjoner og så videre…den 

politiske føringen og de budsjettmessige føringene som ligger der. Men noe mer sånn Norad 

spesifikt det…jeg sitter vel litt med en følelse av at det igjen går litt på dette med 

organisasjonen Norad og hva den står for og hvor tydelig den er som etat eller institusjon, det 

er ikke helt lett å få tak på når man kommer inn som ny (Informant 5: Side 4, linje 8-14). 

 

Informant 5, i likhet med informant 3 angir her anvendelsen av håndbøker som artefakter av 

betydning for kunnskapssamhandlingen i Norad. I tillegg peker informanten på eksternt 

konstruerte boundary objects, både UD dokumenter, Stortingsmeldinger og Proposisjoner 

som viktige for både handlinger og kunnskapssamhandlingen i Norad. Som vi så i avsnitt 

3.3.3 vil boundary objects muliggjøre kunnskapssamhandlingen gjennom en felles 

”plattform” eller felles forståelse for en delt utfordring. Eksternt konstruerte boundary 

objects, vil også kunne influere kunnskapssamhandlingen i Norad i like stor grad som internt 

konstruert. Dette er kanskje særlig aktuelt i det statlige forvaltningsapparatet og i relasjonen 

mellom departement og direktorat.  

  

Betydningen av boundary objects i oppgavens empiriske kontekst er den fasiliterende 

disposisjonen slike objekt kan inneha for å forklare (kunnskaps) samhandlingsgrunnlaget og 

det relasjonelle i Norad. Målet vil være felles forståelse, interaksjon, effektiv 

kunnskapssamhandling på tvers av organisatoriske skiller, både horisontalt og vertikalt i 

Norad. For at et boundary object skal kunne ”fungere” i kunnskapssamhandlingen mellom 

rådgivere bør de representere og referere til kjente forhold samtidig som det uttrykker en unik 

betydning tildelt og tatt for gitt av rådgivere, avdelinger og tematiske områder i Norad.  

 

På bakgrunn av denne analysen ser vi at det er særlig de delte prosesser, rutiner og prosedyrer 

som fasiliteter koordinasjon på tvers av Norad. Men også artefakter anvendes gjennom 

eksempelvis Bistandshåndboka og andre interne håndbøker. I kraft av denne funksjonen er 

boundary objects som både artefakt, diskurs og prosess grunnleggende for den meningsfulle 

kunnskapssamhandlingen i Norad.   
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5.4 Sammenfatning  

 

Det foregående avsnittet analyserte den innsamlede empirien opp imot oppgavens teoretiske 

perspektiver, med fokus på kunnskapssamhandlingen i Norad. Jeg analyserte kunnskap i 

organisasjonen med fokus på kunnskapsdeling som nødvendighet og utfordring. Videre så jeg 

på organiseringen av kunnskap som grunnlag for kunnskapssamhandlingen og analyserte 

nærmere de epistemic communities og rådgiverne i Norad som ressurs. I forlengelse av dette 

analyserte jeg kunnskapssamhandlingens vilkår og prosesser med fokus på 1) innramming av 

kunnskap i Norad, 2) mediering mellom rådgivere, og 3) boundary object som artefakt, 

diskurs og prosess i kunnskapssamhandlingen. 

 

Jeg vil i følgende kapitel, med utgangspunkt i de teoretiske perspektivene presentert i kapittel 

3 og analysen i det forgående kapitel, søke å besvare oppgavens forskningsspørsmål; 1) 

Hvilke teoretiske perspektiver og faktorer synes viktige for å belyse og forstå 

kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon? 2) Og gjennom hvilke 

prosesser og med hvilke konsekvenser organiseres kunnskapssamhandlingen i Norad?  
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6 Diskusjon  

 

Følgende kapittel vil drøfte hvordan de teoretiske perspektivene presentert i kapitel 3 kan 

bidra til en forståelsesramme og et helhetlig syn på sentrale prosesser og konsekvenser for 

kunnskapssamhandlingen teoretisk og empirisk. Vi så innledningsvis at 

kunnskapssamhandlingen fokuserer på prosesser og handlinger som medierer kunnskap 

mellom ulike aktører i en kunnskapsintensiv organisasjon og hvordan kunnskapen 

klassifiseres, produseres, organiseres, deles, innrammes, medieres og anvendes.  På denne 

bakgrunn argumenteres det for at utfordringene for den kunnskapsintensive organisasjonen i 

mindre grad knytter seg til overordnet struktur, men snarere til kunnskapens rolle og 

bevegelse. Det er den dynamiske kunnskapssamhandlingen mellom aktører som trer frem som 

særlig betydningsfull. Kunnskapsintensive organisasjoner både beveger, ivaretar, formidler og 

danner organisasjonens kunnskap gjennom kunnskapssamhandlingen.  

 

I avsnitt 6.1 belyses kunnskapssamhandlingen på bakgrunn av mine teoretiske perspektiver og 

hvilke faktorer som synes viktige for å forstå kunnskapssamhandlingen i en 

kunnskapsintensiv organisasjon, løftes frem.  

 

 

 

6.1  Kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon - 

teoriene som forståelsesramme 

 

Jeg vil i følgende avsnitt belyse og oppsummere kunnskapssamhandlingen teoretisk for en 

besvarelse av forskningsspørsmålet, presentert innledningsvis: Hvilke teoretiske perspektiver 

og faktorer synes viktige for å belyse og forstå kunnskapssamhandlingen i en 

kunnskapsintensiv organisasjon? Mitt utgangspunkt for anvendelsen av tre teoretiske 

perspektiver, er at det etter min oppfatning er en fordel å få flere teoretiske perspektiver i spill 

for å belyse kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon tilstrekkelig. 

 

Kunnskapsintensive organisasjoner vil i stor grad vektlegger kunnskap basert på individers 

kognitive ferdigheter, og særlig embrained og encultured kunnskap antar i stadig økende grad 
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en dominerende posisjon i en kunnskapsintensiv organisasjon og preger 

kunnskapssamhandlingen.  

 

Arbeidet i en kunnskapsintensiv organisasjon krever ofte ulike mengder og forskjellige typer 

av kunnskap avhengig av arbeidets kontekst og natur. Denne kompleksitet øker arbeidet som 

behøves for å vurdere å gjøre bruk av kunnskap i en kunnskapsintensiv organisasjon. Sentralt, 

og for å beskrive en tilnærming til organiseringen av kunnskapssamhandlingen i en 

kunnskapsintensiv organisasjon inntar community en stadig økende betydning. Særlig relevant 

vil kunnskapssamhandlingen gjennom rådgiverkonstellasjoner i epistemic communities være i 

en kunnskapsintensiv organisasjon som særlig knytter seg til problemstillinger og politiske 

beslutningsprosesser i internasjonale sammenhenger. Gjennom et epistemic community vil det 

være en gjensidig tilnærming gjennom kunnskapssamhandlingen, til bevegelse og anvendelse 

av relevant kunnskap i tråd med organisasjonens, mål, mandat og aktivitet. 

 

Aktør-nettverkteoriens innsikt og anvendelse som et verktøy for forståelsen av den dynamiske 

kunnskapssamhandlingens konstruksjons- og produksjonsprosess i en kunnskapsintensiv 

organisasjon ble understrekt. Aktør-nettverkteorien understreker assosiasjonene mellom 

menneskelige og ikke-mennskelige entiteter og betydningen dette har for 

kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon. Følgende begrep og 

perspektiv var viktig i dette henseende - innramming av kunnskap og infrastruktur, 

translation (mediering) og boundary objects.  

 

Kunnskapssamhandlingen skjer ikke i et vakuum, men bygger på en rekke forutsetninger som 

bør være tilstede i en kunnskapsintensiv organisasjon. Jeg anerkjente innrammingen av 

kunnskap og det infrastrukturelle som værende av betydning for kunnskapssamhandlingen i 

en kunnskapsintensiv organisasjon. Innrammingen av kunnskap fordrer infrastrukturen som et 

grunnleggende relasjonelt konsept som virkeliggjør seg i forbindelse med 

kunnskapssamhandlingen fordi det innrammer kunnskap på tvers av den kunnskapsintensive 

organisasjonens grenser.  Infrastruktur gir dermed foranledning for kunnskapssamhandlingen 

gjennom å innramme kunnskapen og påvirke de prosessuelle og praktiske aspekter ved 

kunnskapssamhandlingen i den kunnskapsintensive organisasjon.  

Videre vil kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon være avhengig av 

medieringen mellom aktører ofte på tvers av organisasjonens tematiske områder og 
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avdelinger. Mediering mellom aktører i en kunnskapsintensiv organisasjon er først og fremst 

en prosess og ikke alene et resultat, og fremstår som en konstruktivistisk mekanisme som 

influerer kunnskapssamhandlingens bevegelse, utvikling og utfall.  

 

Også boundary objects er av signifikant betydning for kunnskapssamhandlingen mellom 

aktører i en kunnskapsintensiv organisasjon. Dette skjer særlig gjennom deres egenskaper 

som felles konstruksjoner for fasiliteringen av kunnskapssamhandlingen mellom ulike aktører 

og ofte divergerende perspektiver i en kunnskapsintensiv organisasjon. Boundary objects som 

dynamiske konstruksjoner er av betydning for kunnskapssamhandlingen i en 

kunnskapsintensiv organisasjon i større grad enn permanente strukturer. I kraft av dette er 

boundary objects grunnleggende for kunnskapssamhandlingen mellom aktører i en 

kunnskapsintensiv organisasjon fordi de skaper forbindelse eller ”broer” mellom kunnskap, 

kontekster og kunnskapsposisjoner. Derfor vil etableringen, administreringen og anvendelsen 

av boundary objects være avgjørende for å initierer og opprettholde kunnskapssamhandlingen 

i en kunnskapsintensiv organisasjon.   

 

På bakgrunn av denne argumentasjon vil jeg i følgende avsnitt belyse empirien fra Norad og 

fokusere på: Gjennom hvilke prosesser og med hvilke konsekvenser organiseres 

kunnskapssamhandlingen i Norad?   

 

 

 

6.2 Kunnskapssamhandlingen i Norad – prosesser og konsekvenser 

 

Avslutningsvis med utgangspunkt i oppgavens teoretiske perspektiver og det empiriske 

datamateriale, vil jeg belyse gjennom hvilke prosesser og med hvilke konsekvenser 

kunnskapssamhandlingen i Norad organiseres? Oppgavens tre teoretiske perspektiver søkte å 

legge grunnlaget for en forståelse av kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv 

organisasjon, med fokus på kunnskapssamhandlingens prosesser og konsekvenser i Norad. 

Kunnskapssamhandlingen i Norad vil måtte anskueliggjøres ikke bare som en prosess for 

prosessenes skyld, men som en fremgangsmåte mellom aktører som fremmer et bedre 

kunnskapsprodukt. La meg understreke, kunnskapssamhandlingen mellom aktører i Norad vil 

frembringe et bedre kunnskapsprodukt.  
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Kunnskapssamhandlingen mellom aktører i Norad vil kunne resultere i kunnskapsdeling 

mellom de samme aktører som et tilsiktet utfall eller ikke. Kunnskapssamhandlingen er derfor 

også en tilnærming og metode for deling av kunnskap i Norad. Kunnskapsdeling er avhengig 

av ”arenaer” og konstruktive prosesser som muliggjør deling av kunnskap gjennom handling 

og kunnskapssamhandling. Tilgangen til slike ”arenaer” og anvendelsen av relevante 

prosesser med fokus på deling av kunnskap er av betydning for kunnskapssamhandlingen i 

Norad. Sentralt står derfor arbeidet med å fremme kunnskapssamhandlingen for å 

tilgjengeliggjøre kunnskap i prosesser og etablering/lokalisering av ”arenaer” for 

kunnskapsdeling for å unngå ”kunnskapspolarisering” og kunnskapsisolasjon blant rådgivere i 

Norad. Effektiv kunnskapssamhandling vil gjøre kunnskapsdeling lettere og mer ”naturlig” og 

på sikt tilføre en betydningsfull og nødvendig kvalitetsdimensjon til rådgivningen i Norad. En 

tilgjengeliggjøring av kunnskap gjennom aktive organisatoriske prosesser, vil nødvendigvis 

måtte involvere en prioriteringsprosess. Hvilken kunnskap er relevant for hvem i Norad, og 

hvilken kunnskap kan være relevant for ”alle”?  

 

Organiseringen av kunnskap, så på de epistemic communities som et organiseringsalternativ 

for handling og kunnskapssamhandlingen i Norad. Sentralt for kunnskapssamhandlingen er de 

epistemic communities som dynamiske konstellasjoner av rådgivere som kommer sammen og 

jobber sammen om en felles utfordring.  Epistemic communities fremstår som sentralt i 

organiseringen av kunnskapssamhandlingen i Norad, men utfordringene er flere. 

Organiseringen av kunnskapssamhandlingen gjennom epistemic communities i Norad må 

sammenføye fagrådgiverens frie rolle, delegerte autoritet og fragmenterte kunnskap med 

organisasjonens krav om forankret rådgivning på tvers av rådgivere og avdelinger i Norad 

(Norad 2006). Utfordringene synes her å være, at den faglige autonome rådgiver i noen grad 

vil vektlegge personlige relasjoner i tillegg til tidligere erfaringer, fremfor faglige 

prioriteringer. Dette vil være avgjørende for aktørenes konstruksjon av epistemic communities 

i Norad og vil givetvis prege kunnskapssamhandlingen, fordi dette ser ut til å skape en 

tendens til at det er de samme aktørene, spesielt mellom avdelinger som (kunnskaps) 

samhandler. Det er derfor en rimelig anmerkning om de epistemic communities, i sin 

nåværende løse form og i hovedsak ”styrt” av rådgivere som forvaltere av kunnskap på flere 

nivå i Norad i tilstrekkelig grad garderer seg mot et slikt personifisert mønster i 

kunnskapssamhandlingen? Eller om det kan være andre alternative organiseringstilnærminger 

som ville vært mer hensiktsmessige i den kunnskapsintensive organisasjonen Norad? 
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Innramming av kunnskap belyste infrastrukturen og dens betydning for 

kunnskapssamhandlingen i Norad. Kunnskapssamhandlingen i Norad vil være avhengig av en 

hensiktsmessig og funksjonell innramming av kunnskap hvor de dynamiske 

samhandlingsprosessene forankes. Innrammingen må være funksjonell og infrastrukturen må 

ha anvendelsesverdi mellom aktører på tvers av avdelinger i Norad. Det må være 

hensiktsmessig i en slik grad, at infrastruktur som ramme om kunnskapen i Norad ikke skal 

måtte kontinuerlig konstrueres og rekonstrueres avhengig av nye oppgaver. Hvordan 

kunnskapen innrammes og hvordan kunnskapssamhandlingen forekommer og med hvilken 

begrunnelse de dynamiske prosessene manifesteres, avhenger tildels av en infrastruktur som 

”tilrettelegger” for slike prosesser. Dette vil være prosesser som synliggjøres i forbindelse 

med kunnskapssamhandlingen i Norad. Infrastrukturen må innramme kunnskapen og fremme 

kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere i Norad. Et særlig fokus knyttes derfor til i 

hvilken grad Norads infrastruktur legger føringer og premisser for kunnskapssamhandlingen 

mellom aktører på tvers av organisasjonen. Svak innramming av kunnskap og utydelige 

infrastrukturelle prosesser i et slikt henseende vil påvirke kunnskapssamhandlingen og vil 

kunne føre til en mer fremtredende rolle for rådgiverens personlige vurdering og skjønn. Og 

dermed også rådgiverens personlige vurdering og skjønn til å initiere eller delta i 

kunnskapssamhandlingen med andre rådgivere i Norad. 

 

Rådgiverens faglig autoritet og delegerte ansvar innen organisasjonen sammenfaller med 

Norad som en kunnskapsintensiv organisasjon.  Rådgiverens faglige posisjon i Norad 

reduserer organisasjonens mulighet for en inngående styring av rådgiverens handling – noe 

som givetvis også vil redusere muligheten for å ”styre” kunnskapssamhandlingen mellom 

rådgivere. Organisasjonen Norad som hierarkisk og byråkratisk, står i kontrast til 

organiseringen kunnskapssamhandlingen som vi har sett ofte vil være mer ad hoc preget, 

løsere organisert og fleksibel i Norad. Spørsmålet er om vi her ser konturene av en 

dikotomi mellom organisasjonen Norad og organiseringen i Norad?  

 

Kunnskapssamhandlingens vilkår og prosesser fokuserte på de heterogene kollektiv og 

prosesser i organisasjonen, bestående av mennesker, teknologi og artefakter.  Det er et 

fokus på medieringsprosesser som involverer fortolkninger, relasjoner og interesser mellom 

ulike og ofte heterogene aktører. Dette synliggjør medieringens betydning for relasjoner og 

sammenhenger gjennom kunnskapssamhandlingen. Kunnskapssamhandlingen i Norad vil 
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være avhengig av evnen til mediering mellom mennesker, teknologi og artefakter. 

Premissene for kunnskapssamhandlingen vil kontinuerlig måtte forhandles og reforhandles 

som en prosess for samkjøringen av interesser og ulike perspektiv i Norad. 

Medieringsprosessene mellom mennesker, teknologi og artefakter trer frem som en 

konstruktivistisk mekanisme hvor kunnskapssamhandlingen i Norad gradvis tar form og 

utvikler seg. Kunnskapssamhandlingen i Norad er avhengig av at medieringen mellom 

aktører aksentuerer overganger og setter kunnskapen i bevegelse. Dette vil tilføre mening 

og aktualitet til kunnskapens anvendelse og influere kunnskapssamhandlingen i Norad.  

 

Kunnskapssamhandlingens vilkår og prosesser belyste boundary objects som felles 

konstruksjoner som fasiliterer kunnskap og kunnskapssamhandlingen mellom ulike og ofte 

divergerende perspektiv i Norad. Boundary objects står sentralt som artefakter, diskurser og 

prosesser, alle elementer av betydning for kunnskapssamhandlingen i Norad. Boundary 

objects gjennomsyrer både handling og kunnskapssamhandling i Norad og er særlig aktuelle i 

en kontekst der fasiliteringen av kunnskapssamhandlingen fremmes. Men det er et åpent 

spørsmål, i hvilken grad boundary objects benyttes bevist i Norad som grunnlag for 

kunnskapssamhandlingen.  Som vi har sett vil også eksternt konstruerte boundary objects 

influere kunnskapssamhandlingen i Norad, i like stor grad som internt konstruert. Dette var 

særlig aktuelt i denne empiriske konteksten, i relasjonen mellom departement og direktorat i 

den statlige forvaltningen. Betydningen av boundary object er den fasiliterende disposisjonen 

dette innehar for å forklare samhandlingsgrunnlaget og det relasjonelle i Norad. Anvendelsen 

av boundary objects vil kunne medføre en felles forståelse, interaksjon og et effektivt 

”verktøy” som fremmer kunnskapens bevegelse og kunnskapssamhandlingen mellom aktører 

i Norad. Boundary objects fremstår som et verktøy for kunnskapssamhandlingen, som bevist 

eller ubevist, deles av aktører på tvers av avdelinger i Norad.  For at boundary objects skal 

kunne aktualiseres i kunnskapssamhandlingen bør det representere og referere til kjente 

forhold samtidig som det uttrykker en unik betydning tildelt og tatt for gitt i Norad. I Norad er 

det blant annet de delte prosesser og prosedyrer som fasiliteter kunnskapssamhandlingen på 

tvers av grenser i organisasjonen. I kraft av denne funksjonen er boundary objects i 

særdeleshet grunnleggende for den meningsfulle kunnskapssamhandlingen i Norad.  
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6.3 Avsluttende refleksjoner og kommentarer 

 

I foregående diskusjon og oppgavens tidligere kapitler har kunnskapssamhandlingen blitt 

belyst både teoretisk og empirisk.  Jeg vil avslutningsvis avrunde oppgaven med noen 

aspekter og elementer til refleksjon i relasjon til kunnskapssamhandlingen i en 

kunnskapsintensiv organisasjon generelt med utgangspunkt i Norad spesielt.  

 

Det som er interessant er hva vi på bakgrunn av oppgavens teoretisk og empiriske arbeid kan 

si kjennetegner kunnskapen og kunnskapssamhandlingens prosesser og konsekvenser i en 

kunnskapsintensiv organisasjon generelt og Norad spesielt? Og særlig hvordan kunnskapen 

klassifiseres, produseres, organiseres, deles, innrammes, medieres og anvendes. Kunnskapen 

som applikert i systemer og prosesser, forankret i individets evner og erfaringer, eller kulturelt 

bundet i organisasjonens sosiale normer lar seg ikke tilnærme eller anvende gjennom en 

uniform tilnærming, men det er gjennom kunnskapssamhandlingen at kunnskapen settes i 

bevegelse og gjør seg betydningsfull for en kunnskapsintensiv organisasjons samlede 

kunnskapsproduksjon.  Det som er interessant, er når kunnskapen settes i bevegelse inntar 

kunnskapen flere ”roller” i en kunnskapsintensiv organisasjon, som både prosess, produkt og 

verktøy.  

 

Produksjonen av et rådgivningsprodukt vil ofte kreve ulike mengder og typer av kunnskap 

avhengig av kontekst og kunnskapsproduktets natur. Dette understreker betydningen av 

kunnskapssamhandlingen mellom aktører for å sikre tilgang og anvendelse av relevant 

kunnskap fra ulike aktører. Hvilke erfaringer som benyttes, hvem som involveres, hvilke 

artefakter som er nyttige, hvordan prosessen styres og forankres er eksempler på prosesser 

som vil involvere ulike kunnskaper i anvendelse. Når forskjeller i sammensettingen og typer 

av kunnskap blant aktørene i en organisasjon øker, øker også arbeidet som er nødvendig for å 

vurdere å gjøre bruk av kunnskapen i organisasjonens relasjoner. Det er de delte prosesser, 

som setter kunnskapen i bevegelse, fasiliteter koordinasjon av kunnskap og 

kunnskapssamhandlingen på tvers av grenser i en kunnskapsintensiv organisasjon.  

 

Vi har sett at organiseringen av kunnskap og kunnskapssamhandlingen i Norad søker å 

integrere fagrådgiverens frie rolle, delegerte autoritet og faglige autonomi med Norads krav 

om forankret rådgivning og kunnskapssamhandling på tvers av organisasjonens ulike 
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avdelinger. Utfordringene synes å være at rådgivernes personlige vurderinger og de 

mellommenneskelige relasjoner kan tilsidesette kunnskapssamhandlingen mellom rådgivere 

på bakgrunn av faglige premisser i Norad. Dette synes å avspeile at prosesser og organisering 

knyttet til kunnskapssamhandlingen i større grad vil kunne domineres av individer enn 

kollektivt forankrede prosesser i Norad. Kunnskapen og kunnskapssamhandlingen må 

innrammes i en tilnærming og begrunnelse for praksis, og hvordan kunnskapen klassifiseres, 

produseres, organiseres, deles, innrammes, medieres og anvendes i kunnskapsintensive 

organisasjoner. Verdien av kunnskapssamhandlingen må løftes frem og prioriteres for å unngå 

at Norad fremstår som fragmentert og uten effektive verktøy for å knytte organisasjonen 

sammen gjennom organisering av kunnskapen og kunnskapssamhandlingen. Resultatet vil 

være et fragmentert Norad.  Det er gjennom kunnskapssamhandlingen i Norad at kunnskapen 

settes i bevegelse, og fremstår som et effektfullt alternativ for å imøtekomme rådgivningens 

kompleksitet i Norad. Men det er i stor grad snakk om en uformell og lite systematisert 

praksis som påvirker hvordan kunnskapen klassifiseres, produseres, organiseres, deles, 

innrammes, medieres og anvendes. Sentrale element for å ivareta relevans og kvalitet i Norads 

kunnskapsproduksjon. 

 

Oppgavens ambisjon har vært å vise hvordan ulike teoretiske perspektiver bidrar til 

forståelsen av kunnskapssamhandlingens prosesser og konsekvenser i en kunnskapsintensiv 

organisasjon generelt og Norad spesielt. Innledningsvis pekte jeg på at det tradisjonelt har 

vært anvendt fire perspektiver i studiet av organisasjoner i nyere tid. Det strukturelle, human 

resource, det politiske og det symbolske perspektivet. Jeg vil hevde at for å belyse 

kunnskapsskamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon er det nødvendig å flytte 

fokus mot mere dynamiske perspektiver. En kunnskapsintensiv organisasjon er avhengig av 

kunnskapssamhandlingen for å sette kunnskapen i bevegelse, for å kunne imøtekomme 

kompleksiteten og for å kunne levere kvalitet i sin kunnskapsproduksjon. Det er 

kunnskapssamhandlingens kompleksitet i en kunnskapsintensiv organisasjon som gjør det 

strukturelle, human resource, det politiske og det symbolske - perspektiver av en mer 

normativ og statisk karakter mindre relevant, etter mitt skjønn, for å studere 

kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon. Oppgavens klare 

begrensninger knyttet til tid og omfang har til dels vært førende for både mine teoretiske og 

metodiske valg i oppgaven. Det kan argumenteres for at andre perspektiver kunne ha vært 

anvendt eller andre elementer kunne ha vært inkludert i oppgavens analyse. Likevel har jeg 
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gjort et teoretisk og metodisk valg og argumentert for dette valget, tildels på bakgrunn av 

oppgavens empirisk kontekst. For et mer nyansert perspektiv på kunnskapssamhandlingen i 

kunne en komparativ analyse av flere ulike kunnskapsintensive organisasjoner vært en 

mulighet. Alternativt kunne flere metoder for datainnsamling, som metodetriangulering vært 

anvendt for å belyse flere perspektiver av kunnskapssamhandlingen Norad. Gjennom en 

bredere metodetilnærming og anvendelse av tileksempel spørreundersøkelser, 

gruppeintervjuer eller formalisert observasjon ville kanskje andre dimensjoner enn de jeg har 

pekt på blitt synliggjort, og produsert ytterligere relevant data for å belyse 

kunnskapssamhandlingen i en kunnskapsintensiv organisasjon.  
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Vedlegg 1 Kvittering på melding om behandling av 

personopplysninger (NSD) 
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Vedlegg 2 Samtykkeskjema til 

informantene 

 

Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt i forbindelse med masteroppgave ved 

Pedagogisk forskningsinstitutt – Universitetet i Oslo: Om samhandlingsprosesser i en 

kunnskapsintensiv organisasjon 

 

Som et ledd i min masteroppgave: Om samhandlingsprosesser i en kunnskapsintensiv 

organisasjon, ønsker jeg å intervjue deg om tverrtematisk rådgivning i Norad.  

Min masteroppgave vil spesielt rette seg mot rådgivning som en læringsprosess i en 

kunnskapsorganisasjon, og mot systemene som operasjonaliseres for gjennomføringen av 

”god” rådgivning. Masteroppgaven gjennomføres ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved 

Universitetet i Oslo, med Professor Karen Jensen ved PFI/UiO som faglig ansvarlig veileder 

og stipendiat Hege Hermansen som biveileder. Underdirektør Astrid Lillethun ved Personal- 

og administrasjonsavdelingen, er min kontaktperson i Norad.   

 

Jeg er opptatt av å finne ut mer om hvordan den tverrtematiske rådgivningen i Norad 

praktiseres, forankres, kontekstualiseres og kvalitetssikres.  Jeg vil forsøke å identifisere 

prosesser og felleselementer som er viktig i en slik prosess, og hvordan dette kan relateres til 

læring og potensielt en bedre praksis. Jeg ønsker derfor å innhente informasjon, gjennom 

gruppeintervjuer/individuelle intervjuer, om hvordan rådgivere jobber tverrtematisk med 

kompleks rådgivning.  

 

Det vil bli gjort lydopptak av intervjuene.  Alle opplysninger om deg vil behandles 

konfidensielt, det vil si at ingen personopplysninger som kommer meg i hende i forbindelse 

med prosjektarbeidet vil være tilgjengelig for andre. I forbindelse med publikasjoner av 

masteroppgaven eller lignende vil kun anonymiserte opplysninger bli gitt ut. Når 

masteroppgaven avsluttes i juni 2011 vil alle lydopptak, samt andre opplysninger som kan 

bidra til å identifisere deltakere, bli slettet.  De anonymiserte forskningsresultatene vil bli delt 

med ledelsen i NORAD, som et ledd i deres arbeid med å styrke kvaliteten på NORADs 

tverrfaglige rådgivningspraksis.  
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Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS, og gjennomføres etter bestemmelsene i Personopplysningsloven. Det er 

frivillig å delta, men jeg håper at du har lyst til å være med i undersøkelsen, da jeg er 

avhengig av å få informasjon fra rådgivere for å kunne gjennomføre min masteroppgave. 

Erfaringsvis tar intervjuene cirka en time, men kan variere noe. Det er frivillig å være med og 

dersom du underveis finner at du vil trekke deg fra intervjuet er det greit. Det er ikke 

nødvendig å begrunne hvorfor du trekker deg. 

Jeg setter stor pris på om du vil bidra med å dele noen av dine erfaringer! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Thomas Poulsen 

Masterstudent  - Pedagogisk forskningsinstitutt      

Universitetet i Oslo      

Tel. 468 88 432       

E-post: Thomas.E-Poulsen@norad.no  

 thomaspoulsen@hotmail.com 

 

 

Jeg har lest informasjonen ovenfor og samtykker i å delta i prosjektet i forbindelse med 

masteroppgaven: Om samhandlingsprosesser i en kunnskapsintensiv organisasjon 

 

 

----------------   -------------------  ------------------------------------------ 

Sted      Dato    Underskrift  

 

mailto:Thomas.E-Poulsen@norad.no
mailto:thomaspoulsen@hotmail.com
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Vedlegg 3 Intervjuguide 

 

INTERVJUGUIDE:  

Individuelle intervjuer med informanter i Norad: November/desember 2010 

___________________________________________________________________________ 

Introduksjon: 

Informere innledningsvis om meg selv, oppgavens bakgrunn og fokus. Informer om 

oppgavens teoretiske fundament og hvorfor disse er valgt for denne oppgaven.  

 

Innledende spørsmål: 

- Hva jobber du med i Norad/hvilken avdeling? 

- Hvor lenge har du jobbet i Norad? 

- Hva er din faglige bakgrunn? 

- Hva er ditt fagfelt (kunnskapsbase) i Norad? 

- Hva er typiske arbeidsoppgaver i din nåværende stilling i Norad? 

 

Innledningsvis vil jeg gjerne at vi skal snakke litt om kunnskap og at vi beveger oss inn 

på din og Norads tilnærming, og forhold til kunnskap. Kunnskapsdeling, 

kunnskapsprosesser og kunnskapsressurser er begrep som gradvis har latt seg 

introdusere i organisasjonsteoretiske diskurser, derfor vil jeg gjerne at vi tar 

utgangspunkt i dette til å begynne med. 

 Kunnskapsdeling – hva forbinder du med dette begrepet, og hvordan skjer dette typisk 

i Norad, kan du gi et eksempel? 

Finnes det ressurser (strukturer, systemer) og eller artefakter/verktøy som du 

benytter deg av i en slik prosess og i hvilken grad er disse ressursene 

systematisert? 

 

 Deltar du i prosesser i relasjon til kunnskapsdeling, også utenfor din 

 arbeidsplass, hvordan trekker du denne læringen inn i organisasjonen?  
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 Hvordan oppdaterer du din egen kunnskapsbase/faglig kompetanse? 

 

 Hva er felles kunnskapsgrunnlag i Norad – Finnes det et felles ”Norad kunnskap?” 

Kan du gi et eksempel? 

 

 Hvilke systemer, verktøy, prosesser eller rutiner eksisterer i Norad som bidrar 

 til mediering av kunnskap i samhandlingsprosesser? 

 

 

 Hva vanskeliggjør kunnskapsprosesser/flyt i Norad? 

 

 Opplever du at det er lett å ta i bruk ”ny” kunnskap i Norad? 

 Når du tar i bruk ny kunnskap, deler du da dine erfaringer med dine kolleger 

 eller andre i Norad? 

 

La oss snakke litt om rådgivningen og hva som kjennetegner rådgivningspraksis i 

Norad, både fra et individ- og organisasjonsperspektiv. 

 Hvordan praktiseres en typisk tverrtematisk rådgivningsprosess i Norad – hvordan 

foregår samarbeidet på tvers av avdelinger (arena, verktøy, artefakter, m.m.), kan du gi 

et eksempel? 

 

  Hvordan ”kommer du inn” i en rådgivningsbestilling (fagfelt avgjør, gjennom  

 ledere, kollegaer, eget initiativ)? 

 

 Hva slags kunnskapskilder/ressurser bruker du når du skal yte rådgivning? 

 

 Hvordan settes rådgiverkonstellasjonene sammen: 

 - Tilfeldig? 

 - Naturlig deling avhengig av arbeidsområde? 

 - Oven-fra-ned? 

 - På bakgrunn av område 

 - På bakgrunn av kompetanse? 

 - Andre? 

 

 Hvor mange forskjellige rådgivere (fra forskjellige avdelinger) er typisk 

 involvert i en bestilling?  

 

 Hvilken betydning har sammensettingen (av rådgiverkonstellasjonene) for 

 samarbeidet og produktet? 

 

  Hvordan defineres rådgivningsbestillingen, og de ulike rådgivernes vilkår for 

 involvering og forventninger i forkant av et samarbeid om en bestilling? 

 

  

 

 

 



77 

 

 

Nå vil jeg at vi skal gå litt nærmere inn på den tverrtematiske rådgivningen og 

samhandlingen i Norad. For at slike prosesser skal ivareta organiseringen av hva jeg 

ønsker å betegne som profesjonelt arbeid, med tverrtematiske samhandling som krav og 

nødvendighet, er det mange prosesser som skal forvaltes.  

 

 Hvilke organisatoriske føringer eksisterer for den tverrtematiske samhandlingen i 

Norad, og i hvilken grad er fremgangsmåten systematisk (fellestrekk på tvers av 

konstellasjoner og bestillinger)? 

 

 I hvilken grad brukes formelle systemer, (infra)strukturerer og anerkjente 

 prosedyrer i tverrtematiske samhandlingsprosesser? 

 

 I hvilken grad gjør du bruk av et ”fast” handlingsmønster i tverrtematiske 

 samhandlingsprosesser? 

 

 Hvilke (felles)kunnskaper virker integrerende for samhandlingen i en 

 tverrtematisk rådgivningsprosess? 

 

 Er det enighet om arbeidets metoder og bestillings fellesgrunnlag? 

 

 

 Hva er barrierene for ”godt” samarbeid og samhandling? 

- Den sterke rådgiveren? 

- Kunnskapsområde (”harde” vs. ”myke” fag)? 

- Politiske føringer? 

- Andre? 

 

 Preger makt- og verdi diskurser den tverrtematiske samhandlingen mellom 

 ulike rådgivere fra forskjellige avdelinger? 

 Hvordan håndteres uenighet? 

 

 

 Er det noe vi ikke har snakket om som du ønsker å tilføye 

 
 

 

 

 


