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Sammendrag
Forskningsområdet
Oppgaven tar utgangspunkt i det objektsentrerte samfunn (Knorr Cetina, 2007), hvor objekter
har en økende innflytelse på samfunnet, også i arbeidslivet. Kunnskap om objekters rolle i
arbeidslivet er derfor viktig å inneha for en arbeidslivspedagog. Teoretikere definerer
objektene ut fra hvilken kontekst teoretikernes forskning tar utgangspunkt i. Det har resultert i
inndeling av objekter i forskjellige kategorier (Nicolini, Mengis & Swan, 2012). Oppgaven tar
utgangspunkt i objektkategorien som omhandler epistemiske objekter (Knorr Cetina, 1997),
og objektkategorien som omhandler grenseobjekter (Carlile, 2002; 2004). En
innovasjonsprosess danner oppgavens sosiale kontekst.
Oppgavens forskningsspørsmål er:
Hvilken rolle har epistemiske objekter og grenseobjekter i en innovasjonsprosess?
For å svare på forskningsspørsmålet har oppgaven vært avhengig av å ha objekter med riktige
karakteristiske trekk, vedrørende begge objektkategoriene. Knorr Cetinas (1997), godt
inspirert av Rheinberger (Rheinberger 1992, ref. i Knorr Cetina, 1997), har definisjonsmakt
over epistemiske objekteter. Et produkt i utvikling har blitt vurdert som et objekt med riktige
karakteristiske trekk for å bli kategorisert som et epistemisk objekt. Paul Carliles (2002;
2004), godt inspirert av Star og Griesemer (1989), danner utgangspunktet for oppgavens
definisjon av grenseobjekter. I oppgavens kontekst har brukerhistoriene og en
planningskortstokk blitt vurdert som objekter med riktige karakteristiske trekk for å bli
kategorisert som grenseobjekter.

Metode
Oppgavens forskningsmetodologi er basert på en kvalitativ tilnærming. Oppgavens empiriske
grunnlag hviler på en dagsobservasjon og fire semistrukturerte intervjuer. Observasjonen og
intervjuene er gjennomført i en høyteknologisk bedrift. Formålet med observasjonen var å
observere hvilke objekter som var i spill i innovasjonsprosessen, og ikke minst hvilken rolle
	
  
	
  	
  

V	
  

objekter hadde i oppgavens innovasjonsprosess. Formålet med de fire semistrukturerte
intervjuene, var å få informasjon om objektenes betydning for informantene i informantenes
omgivelser. Datainnsamlingsmaterialet er blitt analysert og kategorisert med utgangspunkt i
oppgavens teoretiske forankring - en abduktiv tilnærming har blitt brukt. Forskerens
forskningsutgangspunkt er basert på den hermeneutiske tradisjonen, hvor fortolkningen av
datainnsamlingens meningsinnhold er av betydning for å forstå delene i oppgavens helhet.
Delene er representert ved det epistemiske objektet og oppgavens to grenseobjekter.
Innovasjonsprosessen representerer helheten.

Hovedfunn
Basert på Knorr Cetinas definisjon på et epistemisk objekt (1997) har et sentralt hovedfunn
vært at oppgavens produkt i utvikling har likhetstrekk med et epistemisk objekt. Likhetene
viser seg ved at produktet, på lik linje med et epistemisk objekt, ser ut til å være sentrumet i
sin egen innovasjonsprosess. Produktet med sin åpne og udefinerbare ontologi, ser ut til å
fremsette mangler. Mangler som ser ut til å strukturere ekspertenes motivasjon, vilje og lyst
for å dekke manglene. Produktet ser ut til å styre sin egen innovasjonsprosess helt fra starten
av, siden den betinger hvilke aktører som er skikket til å dekke produkts mangler. På samme
måte som et epistemisk objekt ser det ut som produktet viser seg gjennom andre
installasjoner. Installasjoner som er avgjørende for at ekspertene skal kunne koble det
abstrakte med det konkrete. Forskningsspørsmålet, som spør om hvilken rolle et epistemisk
objekt har i en innovasjonsprosess, er sammensatt. Oppgavens svar er at produktet, definert
som et epistemisk objekt i oppgaven, ser ut til å styre, drive og motivere ekspertene i
innovasjonsprosessen. Og med bakgrunn i det kan det argumenteres for at produktet kan være
hele drivkraften i sin egen vei for å bli materialisert.
Paul Carlile (2002; 2004) hevder i sin forskning at grenseobjektene i hans
produktinnovasjonsprosess spiller avgjørende roller for å få gjennomført en vellykket
innovasjonsprosess. Grenseobjektenes avgjørende rolle blir belyst ved at de har evne til å
overvinne tre sentrale kunnskapsgrenser. Det gjøres ved at kunnskapen blir overført, oversatt
og forvandles i hver av kunnskapsgrensene. Det var forventet at noe liknende skulle skje ved
min forskning også, med tanke på at det i oppgavens innovasjonsprosess deltar forskjellige
aktører med ulik og faglig bakgrunn. Et hovedfunn var at selv om brukerhistoriene og
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planningskortstokken la til rette for at kunnskapsgrenser mellom ekspertene skulle
overvinnes, så skjedde det ikke. En mulig forklaring kan være at kunnskapsgrensene mellom
ekspertene i oppgavens kontekst ikke var sterke nok for at en nødvendig overvinnelse skulle
forekomme (Ewenstein & Whyte, 2009). Derfor ser det ut som at oppgavens grenseobjekter
spiller en avgjørende, koordinerende rolle i oppgavens innovasjonsprosess.
I tillegg til dette argumenterer oppgaven for at den kommer med et forslag til et ”nytt teoretisk
begrep”. Begrepet er utviklet gjennom en argumentasjon for at det finnes et slags samspill
mellom oppgavens objekter. Og at det er gjennom dette samspillet at objektenes rolle i
innovasjonsprosessen fremtrer. Begrepet har jeg kalt for objektinteraksjon.
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Introduksjon
Den dominerende definisjonen på kunnskapssamfunnet er økonomisk anlagt. Kunnskap anses
å være den produktive kraften i samfunnet. I tillegg har teknologiutviklingen medført at
kunnskap flyter og sprer seg gjennom mange flere kanaler nå, enn tidligere (Knorr Cetina,
2007). Kunnskap er ikke lenger kun forbeholdt vitenskapelige forskermiljøer. Kunnskapens
tilgjengelighet har resultert i dannelser av ekspertkunnskap og ekspertsystemer (Jensen, m.fl.
2012). Ekspertsystemer har egne kunnskapskulturer. Kulturer med egne distinkte heuristiske
praksiser og egne kunnskapsrelasjoner, som inkluderer instrumenter av ulike slag. Måten
disse faktorene kommer sammen på, konstituere en spesiell kunnskapsverden i
kunnskapskulturene. Det er et gjensidig konstituerende forhold mellom disse arrangementene
og mekanismene. Disse virker sammen som ”machineries of knowledge construction”, som
”make up how we know what we know”. Med andre ord kjennetegnes slike
kunnskapskulturer ved at de skaper og garanterer kunnskap (Knorr Cetina, 1999).
Ekspansjon av kunnskapskulturer resulterer i økte muligheter til ”spill overs” fra slike
kunnskapskulturer. Det fører til at mennesker i forskjellige arbeidsarenaer, i økende grad, er i
kontakt med kunnskap (Knorr Catina, 1999). Kunnskap som før var forbeholdt vitenskap, er
gjennom teknologien og spill overs fra kunnskapskulturer tilgjengelig for folk flest. Vi er
vitne til epistemefisering av samfunnet. Epistemefiseringen er relatert til utviklingen og
sirkulasjonen av epistemiske objekter, som skapes gjennom mobilisering av ekspertiser for å
håndtere fremvoksende og komplekse problemer i samfunnet (Jensen, Lahn, Nerland, 2012);
Knorr Cetina, 1999; 2007). Epistemiske objekters natur baner vei for nye epistemiske
praksiser, da de oppmuntrer til videre utforskning og samtidig gir retningslinjer for videre
bruk. Objekter av slik karakter er ikke enkeltstående materialistiske objekter, men en blanding
av materielle objekter og symbolske ressurser. Disse utgjør et problemområde, som gjennom
sin iboende kompleksitet tillater flere tolkninger og bruksområder. (Knorr Cetina, 2007).
Epistemiske objekter har en tendens til å være ”doers” i vitenskapelige miljøer - objektene har
makt og produserende effekter. Objektene har egne interne miljøer, former persepsjon og
skaper kursen for et eksperiment (Knorr Cetina, 2007). I forlengelsen av epistemifiseringen av
samfunnet rundt epistemiske objekters, dannes argumentasjonen for at vi beveger oss mot et
objektsentrert samfunn. Konseptet bygger på argumentasjonen om at objekter har blitt kilden
til selvet, relasjonell intimitet, delt subjektivitet og sosial integrasjon (Jensen, m.fl.2012;
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Knorr Cetina, (2007). Et objektsentrert samfunn tar utgangspunkt i objektrelasjoner og
objekters medierende kraft (Knorr Cetina, 2007). Arbeidslivet speiler samfunnet. Og økt
fokus på objekters rolle i arbeidslivet, har resultert i at teoretikere legger ulik verdi og
egenskaper til objekter. Nicolini, Mengis & Swan (2012) kategoriserer objekters rolle for
samarbeidet i en bedrift basert på tre hierarkiske nivåer; tertiær, sekundær og primær.
Tertiære objekter kjennetegnes som tilretteleggere, et eksempel på et slikt objekt kan være emailsystemet. Sekundære objekter betraktes ofte som grenseobjekter, slike objekter legger til
rette for at det kan skje arbeid på tvers av grenser eller ekspertfelt. En prototype eller et
visuelt lysbilde kan fungere som et eksempel. Primære objekter kjennetegnes som
epistemiske objekter som trigger, opprettholder og motiverer arbeid på tvers av grenser. Et
forskningsobjekt kan fungere som et eksempel (Nicolinin m.fl. 2012).
Økt fokus på objekter i arbeidslivet har ført til at ledere blir oppfordret til å tilegne seg
kunnskap om objekters rolle i sin virksomhet. Særlig med tanke på at teknologi - og
kunnskapsutviklingen har forandret måten bedrifter strukturer og organiserer seg på (Newell,
m.fl. 2009; Nicolini m.fl. 2012). Organisasjoners oppdeling i mindre uavhengige
profittnettverksentere, utfordrer den tradisjonelle hierarkiske organisasjonsmodellen (Knorr
Cetina, 1997). Et skifte har gått fra kommando - og kontrollstruktur, til en flatere, mer åpen,
desentralisert, flytende og fleksibel organisasjonsstruktur. Begreper som kunnskapsintensive
bedrifter og kunnskapsarbeidere har fått fotfeste. Kunnskapsbedrifter er på en generell basis
organisert gjennom organiske og fleksible team. Kjennetegnet på dem er at kunnskapen til
arbeiderne er den avgjørende faktoren for bedriftenes økonomiske vekst og utvikling (Newell,
Scarbrough,	
  Swan,	
  2009). For gjennomførelsen av gode innovasjonsprosesser i mange
bedrifter er det avgjørende at kunnskapen medarbeidere innehar blir bevart, og ikke minst blir
delt på tvers av team og avdelinger. Evnen til innovasjon er avgjørende for organisasjoners
økonomisk vekst og velstand (Newell, m.fl. 2009). Objekter spiller en avgjørende rolle for å
få til gode innovasjonsprosesser, i form av å legge til rette for kunnskapsdeling og koordinere
samarbeid. Det danner grunnlaget for oppgavens fokusområde (Nicolini et.al, 2012).
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1.1 Fokusområde
I lys av introduksjonen overfor og med utgangspunkt i et objektsentrert samfunn er
fokusområdet i oppgaven rettet mot objekters rolle i arbeidslivet. Oppgaven retter fokus mot
epistemiske objekter og grenseobjekters rolle i en innovasjonsprosess. Kategorien, epistemisk
objekt, har sitt utspring fra undersøkelser gjennomført i laboratoriske kontekster, hvor fokuset
har vært rettet mot forskningsobjektets rolle i forskningsprosessen (Knorr Cetina, 1997).
Oppgaven ønsker å bruke teorien om epistemiske objekter til å undersøke om et produkt i en
innovasjonsprosess har likheter med et epistemisk objekt. Er innovasjonsprosessen til
produktet veien produktet må gjennom for å bli materialisert? Den andre delen etterspør
hvilken rolle grenseobjekter har i innovasjonsprosessen. Bidrar grenseobjekter, slik Carlile
(2002; 2004) hevder, å legge til rette for at kunnskap kan overføres, oversettes og forvandles i
innovasjonsprosesser eller spiller de ut sin rolle på en annen måte? Og kan det tenkes at
objektkategoriene er i samspill med hverandre?
Med utgangspunkt i overnevnte er oppgavens problemsstilling følgende:
Hvilken rolle har epistemiske objekter og grenseobjekter i en innovasjonsprosess?
Begrepet rolle kan tolkes på flere forskjellige måter. I oppgavens kontekst blir begrepet brukt
som et hjelpemiddel for å frem funksjonalitetene det epistemiske objektet og grenseobjektet
har i en innovasjonsprosess. Felles for begge objektskategorienes funksjonalitet, er at deres
rolle eller funksjon er i oppgaven forstått som drivere for å få til en vellykket
innovasjonsprosess. Argumentasjonen for å bruke rolle fremfor funksjonalitet i
forskningsspørsmålet, hviler på at rollebegrepet har blitt vurdert til å passe bedre med den
vide konteksten en innovasjonsprosess foregår i. Når det er sagt brukes rolle og funksjon om
hverandre i oppgaven. Rolle i en vid kontekst, og funksjon i en mer spesifikk kontekst.
Oppgaven har en kvalitativ tilnærming, basert på datainnsamlingsmetodene; intervju og
observasjon. Intervjuene og observasjonen er foretatt i en mellomstor høyteknologisk bedrift.
Her ble jeg koblet til et prosjektteam, som hadde fått i oppgave å lage et produkt for en kunde.
Prosjektteamet inneholdt seks personer, to teknologiutviklere, en designer, en produkteier, en
”alt-mulig-mann” og en prosjektleder. I henhold til mine avtaler med bedriften ønsker jeg
ikke å utgi mer informasjon om oppgavens studiekontekst.
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1.1.1 Oppgavens målsetting
En selvskreven målsetting med oppgaven er å svare hensiktsmessig og forskerforsvarlig på
oppgavens forskerspørsmål. En generell målsetting med bakgrunn i argumentasjonen om at vi
beveger oss stadig mot et objektsentrert samfunnet, er å gjøre arbeidslivspedagoger
oppmerksomme på hvilke rolle objekter kan inneha i arbeidslivet. I tillegg til det ønsker
oppgaven å belyse at et produkt i en utviklingsprosess har karakteristiske trekk som kan
kategorisere produktet som et epistemisk objekt. For så å se nærmere på hvilken funksjon
produktet har i sin egen innovasjonsprosess. Deretter har oppgaven som målsetting å få frem
hvilken funksjon grenseobjekter kan ha i en innovasjonsprosess. I tillegg til det har oppgaven
som mål å belyse og argumenterer for at det finnes et samspill mellom det epistemiske
objektet og grenseobjektene i oppgavens kontekst. Eksisterende forskning på området har
som regel tatt utgangspunkt i en av objektkategoriene, og av den grunn foreligger det ikke
særlig mye forskning hvor begge kategoriene sees i en sammenheng. Jeg har hvert fall hatt
vanskeligheter med å finne forskning hvor begge kategoriene sees i dypere sammenheng.
Etter hvert som min forskningsprosess pågikk, dannet deg seg et bilde at oppgavens
epistemiske objekt så ut til å være i samspill, særlig med et grenseobjekt. Oppgavens to
grenseobjekter ser også ut til å være i et samspill. Samspill i den forstand at objektene ser ut
til å spille på hverandre. Og det er basert på dette samspillet, at objektene spiller ut sine
funksjonaliteter i en innovasjonsprosess. Oppgaven tar muligens vann over hodet når det
hevdes at oppgaven er forsøk på komme med et teoretisk bidrag innenfor en slikt komplisert
tematikk. For å tone det litt ned så kan man heller si at oppgaven har som mål å komme med
et forslag til et nytt teoretisk begrep innenfor dette kompliserte temaet. Forskningen hadde
ikke dette som mål, men gjennom datainnsamlingen og analysearbeidet tegnet det seg et bilde
av at et slik samspill forekom. Det er opp til meg å argumentere for at samspillet oppstår.
Videre blir det opp til den kritiske leseren å vurdere om begrepet er nytt, og ikke minst om det
er hold nok i forskningen til å komme et slikt forslag.

1.2 Avklaringer og avgrensninger
I forbindelse med innovasjonsprosesser er det viktig å gjøre det klart for leseren at en bevisst
avgrensning i undersøkelsen er å ikke gå detaljert inn i kompleksiteten rundt en
innovasjonsprosess. Ettersom det ikke er hensikten med undersøkelsen. Hensikten med
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undersøkelsen er å kaste et lys over hvilke rolle epistemiske objekter og grenseobjekter har i
en innovasjonsprosess. Derfor vil hovedvekten av teori i undersøkelsen omhandle epistemiske
objekter og grenseobjekter, knyttet mot en innovasjonsprosess.
Tematikken i undersøkelsen kan argumenters å være et resultat av samfunnsutviklingen, hvor
andre kulturer og fremveksten av objekter utfordrer den tradisjonelle måten å definere
samfunnet på. I den sammenheng ønsker jeg å legge til at Bruno Latours tanker har vært en
inspirasjon for oppgaven. Særlig hans kritikk mot definisjonen av samfunnet, der samfunnet
kun er definert av menneskelige relasjoner, uten involvering av ikkemenneskelige aktører er
inspirerende. De fleste mennesker har i dag en relasjon til en eller annen ikkemenneskelig
aktør (Latour, 2004). En bevisst avgrensning i oppgaven har vært ikke å trekke inn Bruno
Latours arbeid inn i oppgaven, fordi jeg fant det svært utfordrende å koble hans vide tanker
om samfunnet med oppgavens spesifikke kontekst.
En utfordring for oppgavens tematikk er at det mangler en felles etablert teori, som kan være
med å belyse undersøkelsens tematikk på en ryddig måte. Teoretikerne tillegger objektenes
forskjellige egenskaper og verdier, og definerer objekters rolle ut fra oppgavens kontekst.
Oppgaven bruker teorien til Knorr Cetina (1997; 1999; 2007), godt inspirert av Rheinbergers
(Rheinberger 1992, ref. i Knorr Cetina, 1997) tanker om epistemiske ting til å definere
epistemiske objekter. Teorien har i hovedsak vært brukt til å forklare forskningsobjekter som
epistemiske objekter i laboratoriske kontekster. Rettet særlig mot hvordan forskeren,
muligens yrkesgruppen som eksisterer på toppen av en eksperthierarkiet, arbeider i lag med
det epistemiske objektet, og kanskje til og med hvordan den blir styrt av det. Med andre ord
skiller konteksten i oppgaven seg betraktelig fra eksempelvis Knorr Cetinas (1997) kontekst.
Konteksten i oppgaven er annerledes på mange måter, men jeg finner likevel nok likheter for
at jeg har valgt å satse på at en slik kobling lar seg gjøre. Likhetene kan bli forklart med at en
innovasjonsprosess kan argumenteres å ha likheter med en forskerprosess. Likheten vil i så
fall baserer seg på at begge prosessene opererer med at de arbeider med noe som er ukjent,
åpent og mystisk. Der målet er å pakke det ukjente opp, og få materialisert det. En annen
likhet som jeg mener er legitim å hevde er at mine informanter, på en liknende linje med
forskere, er å beregne som eksperter av høyeste rang innenfor deres arbeidsområdet.
Når det gjelder teori som omhandler grenseobjekter baserer oppgaven seg særlig på Paul
Carliles (2002; 2004) teori om kunnskapsgrenser og grenseobjekters bidrag for å overvinne
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kunnskapsgrensene. En vellykket innovasjonsprosess kjennetegnes ved at kunnskapsgrensene
mellom de ulike faglige ekspertene overvinnes. Det gjøres ved at kunnskapen overføres i den
syntaktiske grensen, oversettes i den semantiske grensen og forvandles i den pragmatiske
grensen. Carlile (2002) er godt inspirert av arbeidet til Star og Griesemer (1989), deres tanker
vil også bli trukket inn i oppgaven. I senere år har grenseobjekters rolle i
innovasjonsprosesser særlig blitt fremhevet for å ha verdi for å koordinere samarbeidet i
innovasjonsprosessen (Ewenstein & Whyte, 2009; Scarbrough et.al 2014). Kunnskapen om
objekters rolle beveger seg hele tiden. Artikkelen til Scarborugh (2014) er en artikkel som
kobler objekters rolle direkte med innovasjonsprosesser. I tillegg kommer artikkelen til
Scarbrough (2014) med et spennende teoretisk perspektiv, når de setter søkelyset mot
objekters relasjoner med hverandre som avgjørende faktor for koordineringen av en
innovasjonsprosess.

1.3 Oppgavens struktur
Oppgavens kapittel 1 har inneholdt en introduksjon som danner bakteppet for oppgavens
rammeverk og aktualitet. I tillegg har oppgavens problemsstilling blitt fremlagt, og teoretiske
avklaringer og avgrensinger har blitt belyst. Kapittel 2 danner oppgavens teorigrunnlag.
Kapittelet innledes kort med en introduksjon til det objektsentrerte samfunnet. Teori om
epistemiske objekter, grenseobjekter og innovasjonsprosesser blir fremlagt. De to
objektkategoriene danner grunnlaget for analysearbeidet av datainnsamlingsmaterialet. I
kapittel 3 gjør jeg rede for de metodiske valgene jeg har tatt og utfordringer jeg har møtt, samt
blir oppgavens analysestrategi fremlagt. I kapittel 4 blir empiri redegjort og analysert.
Analysen er delt i tre deler. I del 1 blir empiri om oppgavens epistemisk objekt, og dets rolle i
en innovasjonsprosess presentert og analysert. I del 2 blir empiri om oppgavens to
grenseobjekters, og deres rolle i en innovasjonsprosess, redegjort og analysert. I del 3 blir
empiri som viser samspillet mellom objektene fremlagt og analysert, og danner grunnlaget for
min argumentasjon for å fremsette et forslag for et nytt teoretisk begrep. I kapittel 5
fremlegges den en diskusjon av sentrale funn i analysen, knyttet mot oppgavens teoretiske
forankring. I kapittel 6 presenteres mitt forslag til et nytt teoretisk begrep, og en selvlaget
modell basert på det nye teoretiske begrepet. Kapittel 7 inneholder en avslutting av oppgaven,
her blir hovedfunn presentert, oppgavens begrensninger og forslag til videre forskning blir
fremlagt.
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Teoridel
2.1 Et objektsentrert samfunn
Objekter er noe mennesker handler mot og sammen med (Star, 2010). Objektrelasjoner er
grunnleggende i sosiale relasjoner, resultatet er utvikling av et objektsentrert samfunn.
Konseptet om objektsentrert samfunn er hentet fra arbeidet til Knorr Cetina (1997; 2007).
Konseptet bygger på argumentasjonen om at objekter har blitt kilden til selvet, relasjonell
intimitet, delt subjektivitet og sosial integrasjon (Knorr Cetina, 2007). Spredningen av
ekspertkontekster og kunnskapskulturer i samfunnet, er drivkraften bak det objektsentrerte
samfunnet. Kunnskapskulturer retter seg mot den objektive verden som forskere og eksperter
er orientert mot. Ekspertene og forskerne konstruerer egne maskinerier av
kunnskapskonstruksjoner for å oppdage den objektive verdenen de er orientert mot. Nærværet
og økningen av kunnskapskulturer i samfunnet impliserer en reordning av sosiale relasjoner
rundt epistemiske objekter (Knorr Ceitna, 1997). Et objektsentrert samfunn tar utgangspunkt i
objektrelasjoner og objekters medierende kraft. Objekter samler og kompletterer
ekspertenheter, og bygger et innebygget miljø for eksperter, med funksjon som et emosjonelt
hjem (Knorr Cetina, 1997:2007).
Teoretikere tillegger objekter forskjellige egenskaper og verdier, basert på hvilken rolle
objektene utspiller fra forskernes konkrete kontekst (Ewenstein & Whyte, 2009). Tabell 1,
inspirert av (Carlile, 2002; Ewenstein & Whyte, 2009) kan fungere som en oversikt over ulike
objekters natur, rolle over tid og dets subjekt – objekt relasjon.
Tabell 1: Oversikt over fire ulike objektkategorier.
Tilretteleggere

Grenseobjekter

Eks: Email

Eks: Prototype

Epistemiske
objekter

Teknologiske
objekter
Eks: Hammer

Objekters natur

Konkret

Konkret

Eks:
Forskningsobjekt
Abstrakt

Objekters rolle over

Stabilt

Stabilt

I bevegelse

Statisk

Mangfoldig

Mangfoldig

Dyadisk

Dyadisk

Konkret

tid
Subjekt – objekt
relasjon

Kilde: Forfatterens egne konstruksjon, basert på (Carlile, 2002; Ewenstein & Whyte, 2009)
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Tabellen 1, ovenfor danner en kortfattet oversikt over de fire objektkategoriene. Konteksten i
oppgaven er epistemiske objekter og grenseobjekters rolle i innovasjonsprosessen, derfor vil
de bli beskrevet detaljert under. Objektene; tilretteleggere og teknologiske objekter, vil ikke
oppgaven gå nærmere inn på.

2.2 Epistemiske objekter
Begrepet ”epistemisk objekt” er utviklet av Knorr Cetina, (1997; 2007), og er inspirert fra
arbeidet til Rheinbergers (Rheinberger, 1992, ref i Knorr Cetina, 1997), og hans referanser til
”epistemiske ting”. Særlig hans fokus på vitenskapelige objekters funksjon som sentrumet i
en forskningsprosess, og hans tanker om at objektet er i en prosess for å bli definert materielt,
er inspirerende. Rheinberger skiller vitenskapelige objekter fra teknologiske objekter,
teknologiske objekter er fikset og stabile, mens de vitenskapelige objektene er i en prosess
(Rheinberger 1992 i Knorr Cetina, 1997). Inndeling er en klassisk skille mellom objekter som
er industrielt produserte teknologiske produkter og objekter som ikke er klare til å bli brukt.
Disse fungerer som forskningsobjekter, og er på en reise eller er på vei fra å bli en
materialisert til et teknologisk objekt (Knorr Cetina, 1997). Epistemiske objekters kapasitet til
å utfolde seg i det uendelig er en strak motsetning til teknologiske kommersielle verktøy, som
er klare for hånden og klare for å bli brukt eller bli solgt videre. Disse har en karakter av en
svart boks. Epistemiske objekter derimot er mer som åpne skuffer, fylt med mapper som
strekker seg over ubestemt tid og langt inn i skapets mørke univers (Knorr Cetina, 1997).
Objekter med en slik karakter omtales i litteraturen som kunnskapsobjekt eller epistemiske
objekter (Knorr Cetina,1997:Ewentstein & Whyte, 2009:Nicoloni, m.fl, 2012). Oppgaven
bruker betegnelsen epistemiske objekter. Nedunder går oppgaven mer detaljert inn på
epistemiske objekters kompleksitet og hvilken betydning epistemiske objekter har for
eksperter.

2.1.2 Epistemiske objekters karakteristikker
Karakteristikkene for epistemiske objekter er definert ut fra deres foranderlige og utfoldende
karakter. Epistemiske objekter har en manglende objektivitet og kompletthet av å være, og har
derfor ingen definerbar identitet ved seg. Mangelen på kompletthet av å være hele eller
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fullførte, er avgjørende og av stor betydning. De er objekter som kontinuerlig ”eksploderer”
og forårsaker mutasjon inntil noe annet (Knorr Cetina, 1997). Samtidig er de definert ut fra
det de er i akkurat tilstand, og hva de ikke er helt ennå, men hva de kommer til å bli (Nerland
& Jensen 2012). Epistemiske objekter er ikke forstått som enkle frittstående objekter. De er
komplekse amalgam eller bindinger av materielle og symbolske ressurser, som danner
kunnskap (maskinerier) rundt det man forsker eller arbeider med. Gjennom deres iboende
kompleksitet aktiverer epistemiske objekter et sett med muligheter når de blir tilnærmet
(Nerland & Jensen, 2012; Knorr Cetina, 2007).
Epistemiske objekter representeres i mange områder gjennom ulike materialistiske
installasjoner. Materialistiske installasjoner i form av tekster og signaliserende eller visuelle
installasjoner. De fleste epistemiske objekter er produsenter, og er oversatt til alle typer tegn
(Knorr Cetina, 1997; Ewenstein & Whyte, 2009;). Epistemiske objekter innebefatter derfor et
sett med forskjellige artefakter og ressurser, som kan fungerer som tilkobler. De gir anledning
for videreutvikling når de blir tilnærmet eller brukt (Nerland & Jensen, 2012). På den måten
eksisterer de i varierende former, og har en bindende rolle for det kollektive. Epistemiske
objekters spesielle utfoldende natur, framsatt av deres mangler, reiser spørsmål, begeistrer og
gjør dem til mystiske og abstrakte. Det er den tidsmessige forandringsprosessen og utfoldende
ontologien epistemiske objekter inneholder, som fungerer som er den utløsende faktor for
eksperters vilje og lyst til å identifisere manglene, fremsatt av det epistemiske objektet. Det
danner grunnlaget for at eksperter binder seg til det epistemiske objektet (Knorr Cetina,
1997). Under går oppgaven mer detaljert inn på hva det er som gjør at eksperter binder seg til
det epistemiske objektet.

2.1.3 Epistemiske objekters mangelfulle og utfoldende ontologi
Epistemiske objekters natur, som utfoldende og mangelfulle objekter, fremsetter en
tiltrekkende kraft. En kraft som motiverer lysten og viljen til eksperter for å ville løse
manglene objektet representerer (Knorr Cetina, 1997). Epistemiske objekters utfoldende og
mangelfulle karakter utvikler kunnskapsdynamikker mellom ekspertmiljøer og eksperter, ved
at de generer epistemiske praksiser når de blir brukt. De strukturer praksisen ved at de gir
noen direksjoner for hvordan de skal bli brukt, samtidig som de inviterer til dypere
undersøkelser (Nerland & Jensen, 2012). De dypere undersøkelsene er en del av den
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prosessen som et epistemisk objektet må gjennom for å bli materialisert. I løpet av prosessen
utvikles og skapes de ulike formene for representasjoner av det epistemiske objektet (Knorr
Cetina, 1997) Eksempler på slike representasjoner kan være visuelle representasjoner av et
epistemisk objekt (Ewenstein & Whyte, 2009). Representasjonene er ikke bare delvise og
utilstrekkelig, de har en tendens til å spesifisere hva som mangler i bildet. Sagt med andre ord,
de foreslår hvilken vei man skal se etter gjennom utilstrekkeligheten de fremviser (Knorr
Cetina, 1997). De kan òg fungere som representasjoner som kobler det abstrakte med det
konkrete ( Ewenstein & Whyte, 2009).
Derfor kan det argumenteres for at manglene det epistemiske objektet representerer
konstruerer viljen og lysten til ekspertene i prosessen, og frembringer en stadig utforskning og
utvikling av nye objekter. Ekspertene kaprer det livlige og ustoppelige ønsket om å bli
materialisert, fremsatt av det epistemiske objektet (Knorr Cetina, 1997). Fremstillingen av
mangler, utvikler motivasjon, vilje og lyst, resultatet blir skapelse av ny kunnskap som kan
brukes for å dekke manglene objektet fremviser (Scarbrough et al, 2014). Viljen og lysten
bidrar til rekonstruksjon av kunnskap og viten, som riktig nok aldri bli oppfylt som endelig
kunnskap, men som er avgjørende for objektets vei for å bli materialistisk (Knorr Cetina,
1997).

2.1.4 Manglene fremsatt av det epistemiske objektet, skaper en dynamisk
relasjon til ekspertene
Manglene fremsatt av det epistemiske objektet konstruerer en kjede av vilje og lyst, og det
utløser et sett av serier med bevegelse og underliggende dynamikker i ekspertfellesskaper.
Ikke isolerte forklaringer, som tradisjonelt har blitt brukt for å forklare motiver og
intervensjoner i ekspertfelleskaper (Knorr Cetina, 1997). Epistemiske objekters utfoldelende
karakter gir flere muligheter for tolkning og bruk. Det inviterer ekspertene til videre
undersøkelser og stimulerer med det dynamiske svingninger mellom eksplorerende og
bekrefter handlinger. Resultatet blir dannelse av en kjerne med dynamiske relasjoner mellom
det epistemiske objektet og ekspertene. De dynamiske relasjonene viser seg når eksperter
beveger seg mellom det epistemiske objektet fremviser i øyeblikket, og det som skal bli
utviklet (Nerland & Jensen, 2012). Dynamikken i relasjonen mellom det epistemiske objektet
og eksperter har en libidinøs dimensjon for kunnskapsaktiviteter. Dimensjonen blir ignorert
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eller nektet, når vi forestiller og betrakter forskning og ekspertise som kun kognitiv
bestrebelse. Dimensjonen er født gjennom intensiteten og forventingene dannet av de
objektive relasjoner, erfart av ekspertene (Knorr Cetina, 1997). Eksperter utvikler fortrolige
relasjoner med de epistemiske objektene, og lærer ikke bare å håndtere og følge dem, de
tenker seg dem og forstår dem. De er knyttet til dem gjennom libidinøse sekvenser, av den
viljen og lysten som frembringes av manglene det epistemiske objektet fremlegger. Manglene
er gjenkjennelig gjennom deres utfoldelse, ontologi, og gjennom deres måte med stadig å
posere nye spørsmål og transformasjon av nye objekter og kunnskap. Objektrelasjoner og
kunnskap kan ikke bli definert uten hverandre, objektrelasjoner definerer kunnskapsprosesser,
og kunnskapsprosesser blir definert gjennom objektrelasjoner. Den libidinøse, resiproke, og
på en måte bindende komponenter av ekspertobjekt bånd, gjør det plausibelt å konstruere
disse relasjonene som former for sosialitet og ikke bare som objekter man bruker på jobb eller
kun viser seg gjennom instrumental handlinger (Knorr Cetina, 2007).
Mangelfullheten det epistemiske objektet fremviser gir mulighet for dyp emosjonell
investering, og strukturen for vilje og lyst innebærer at objektrelasjonene bør betraktes som
åpne og dynamiske. Objektrelasjonene er holdt på plass ved en miks av tilknyttinger, og at de
faktisk kan vedvare ved en slik forbindelse (Knorr Cetina, 2007). I ekspertkontekster er
tilknyttingen sterk, ved at epistemiske objekter er det eksperter bekjenner seg med,
interesserer seg i, er tiltrukket av, forført av, det eksperter fester sin lit til. Det gjør at
materialisering av de epistemiske objektene er målet eksperter ønsker å oppnå. Samtidig er
ikke relasjonen ensidig positiv, men har en ambivalens ved seg. Ambivalensen utgjør og
forklarer all tid og krefter eksperter legger ned i sitt engasjement med objektet (Knorr Cetina,
1997). Epistemiske objekters bindende rolle viser seg ved deres mangfoldige installasjoner.
Deres evne til å sirkulerer som tekstmaterialer, visuelle skjermer, kart, og prototyper,
muliggjør skapelse av tankefelleskaper, skapelse av kollektiv forventninger, og emosjonell
tilhørighet, gjennom konsentrasjoner av følelser, bilder og metaforer av sentrale objekter.
Begeistringen av gjennombrudd, og oppdagelser assosierte med ekspertens selv, spiller en
viktig rolle i å genere bånd mellom eksperter og epistemiske objektene (Knorr Cetina, 1997).
Paradokset blir følgende, epistemiske objekter er hele tiden i en prosess for å bli materialistisk
definerte, og det er alltid idealet i en prosess, samtidig er en slik oppnåelse uoppnåelig. Fordi
idet et epistemisk objekt blir materialisert, er den ikke lenger epistemisk. Det har beveget seg
fra å være åpent til å bli lukket, karakteristikker assosiert med tekniske objekter (Ewentstein
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& Whyte, 2009: Knorr Cetina, 1997). Eksempelvis når et produkt er ferdiglaget så mister den
sin tittel som epistemisk objekt, og blir heller et teknisk objekt (Ewentstein & Whyte, 2009).
Paradokset blir at epistemiske objekter aldri blir oppnådd, de er aldri helt seg i sin fulle
utfoldelse, og blir de det er de ikke lenger epistemiske objekter, men teknologiske objekter
(Knorr Cetina, 1997).

2.2 Grenseobjekter
Grenseobjektbegrepet slik vi kjenner det er utviklet av Star & Griesemer (1989), og deres
oppdagelse av enkelte grenseobjekters avgjørende rolle for etablering av en delt kontekst
mellom forskjellige fagaktører, som arbeidet på the Museum Vertebrate på Universitet i
California, Berkeley. Grenseobjektene viste seg å være adeptbare for de forskjellige
fagekspertene, og samtidig robuste nok til å opprettholde identitet på tvers av de faglige
ekspertene. Grenseobjektenes natur er i følge Star & Griesmer, (1989) reflektert gjennom å
være både konkrete og abstrakte, konkrete og generelle, konvensjonelle og
tilpasningsspesifikke (Star & Griesemer, 1989). Objektene som ble indentifisert som
grenseobjekter i Star & Griesemer (1989) var et resultat av at oppgavens kontekst var et
universitetsmuseum en kontekst som skiller seg betraktelig fra denne oppgavens kontekst.
Inspirert av arbeidet til Star & Griesemer (1989) retter Paul Carlile (2002) særlig sin
oppmerksomhet mot grenseobjekters rolle i kunnskapsdelingen mellom ulike eksperter i en
produktutviklingsprosess. I Paul Carliles (2002) studie er kunnskapsgrensene mellom de ulike
faglige ekspertene og grenseobjektene mer konkrete, enn det som er tilfellet hos Star &
Griesmer (1989), og det er i den sammenheng at termen grenseobjekt har blitt brukt i
organisatoriske studier (Ewenstein & Whyte, 2009). Under går oppgaven mer detaljert inn på
grenseobjekters karakteristikker slik de opptrer i organisatoriske settinger.

2.2.1 Grenseobjekters karakteristikker
I de fleste bedrifter er man opptatt av innovasjon, produktutvikling og nyskaping. Det er
prosesser som krever kunnskapsdeling på tvers av ekspertfelt (Carlilie 2002). Utfordringen
med å få til kunnskapsdeling ligger i at ekspertfeltene har utviklet spesialisert kunnskap om
forskjellige objekter og praksiser innenfor sitt spesialiserte område (Newell 2009).
Ekspertfeltene har forskjellige ferdigheter, bakgrunner og erfaringer, og forskjellene viser seg
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både mellom individer og grupper, resultatet blir utvikling av forskjellige ¨tought worlds¨
eller tankeverdener mellom ekspertfeltene. I tillegg har ekspertene ulik tilnærming til
metodebruk, oppgaveløsning og påkrevd resultat (Carlilie 2004). Konsekvensene kan bli
utvikling eller dannelser av kunnskapsgrenser mellom ekspertfelt. Kunnskapsgrensene må
overvinnes for å få til en vellykket produktutviklingsprosess (Carlilie 2002). Redningen kan
være grenseobjekters fortolkende fleksibilitet, fleksibiliteten muliggjør utvikling av en felles
ramme for felles kommunikasjon på tvers av forskjellige kunnskapsgrenser og praksis
(Newell, et.al. 2009). Grenseobjekter fortolkende fleksibilitet gir grenseobjektene en
medierende evne som muliggjør kunnskapsdeling på tvers av grensebarrierer mellom
forskjellige praksiser (Ewenstein & Whyte, 2009). Paul Carlile (2002; 2004) har utviklet et
rammeverk basert på grenseobjekters betydning for kunnskapsdelingen mellom ulike
eksperter. Under går oppgaven mer detaljert innunder Paul Carliles rammeverk, ettersom den
tilbyr en fin oversikt over forskjellige grenseobjekters karakteristikker og roller for
kunnskapsdeling mellom eksperter. Som igjen er en forutsetting for gode
innovasjonsprosesser.

2.2.2 Kunnskapsgrenser
Paul Carlilies (2002; 2004) tanker rundt grenseobjekter tar utgangspunkt i hans pragmatiske
syn på hva kunnskap er. Han beskriver kunnskap som noe som er innebygd og investert i de
spesielle praksisene og objektene innenfor et ekspertfelt (Carlilie, 2002; 2004). Spesialisert
kunnskap kan derfor skape kunnskapsgrenser mellom ekspertfelt, og kunnskap kan i den
sammenheng være en kilde innovasjon, men samtidig en barriere (Carlile, 2002). Paul
Carliles (2002) rammeverk tar utgangspunkt i at det finnes tre forskjellige tilnærminger for
hvordan kunnskapen kan bli overvunnet på tvers av kunnskapsgrensene. Overvinnelse av
kunnskapsgrensene vil resultere i revidering av kunnskap mellom de ulike ekspertfeltene, og
integrering av ny kunnskap (Carlilie 2002). Han deler opp kunnskapsgrensene i tre type
grenser, syntaktisk, semantisk og pragmatisk. For at kunnskapsgrensene skal overvinnes er
det nødvendig at kunnskapen blir overført i den syntaktiske grensen, oversatt i den semantiske
grensen og forvandlet i den pragmatiske grensen. En overvinnelse av den syntaktiske
kunnskapsgrensen resulterer i utvikling av en delt syntaks mellom de forskjellige ekspertene i
innovasjonsprosessen. En delt syntaks gir anledning til at kunnskapen til de forskjellige
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ekspertene blir overført. Det skaper forståelse for ekspertenes forskjellige roller i
innovasjonsprosessen, samt blir ekspertenes avhengighetene til hverandre spesifisert.
Kompleksiteten i en innovasjonsprosess vil øke etter hvert i innovasjonsprosessen - nye
problemstillinger og nye utfordringer vil dukke opp. Det skaper nye kunnskapsgrenser
mellom ekspertene, og en delt syntaks er ikke nok for å overvinne de nye kunnskapsgrensene.
Kompleksiteten kan resultere i at ekspertene har forskjellige forståelser, tolkninger og
meninger for hvordan man skal overvinne den økte kompleksiteten i innovasjonsprosessen.
Når dette forekommer har det utviklet seg en semantisk kunnskapsgrense mellom ekspertene.
Overvinnelse av semantiske grenser krever at kunnskapen mellom ekspertene blir oversatt, i
form av at ekspertenes forskjellige forståelse, tolkninger og meninger gis anledning til å bli
fremsatt. Det muliggjør en utvikling og en fellesforståelse mellom ekspertene (Carlile, 2002).
Når kompleksiteten i innovasjonsprosessen blir enda høyere kan det resultere i utvikling av
pragmatiske kunnskapsgrenser mellom ekspertene. Utvikling av de pragmatiske
kunnskapsgrensene er et resultat av at innovasjonsprosessen kan forlange at enkelte
medlemmer må forvandle sin kunnskapsutøvelse i innovasjonsprosessen. Det kan skape
pragmatiske utfordringer for innovasjonsprosessen, ettersom kunnskap er noe som lokalisert,
innebygget og investert i praksis, og enkelte aktører kan motsette seg en forvandling.
Forskjellige typer grenseobjekter er avgjørende midler for at kunnskap kan bli delt på tvers av
kunnskapsgrenser (Carlile, 2002; 2004). Nedunder går oppgaven detaljert gjennom Carliles
(2002) tre forskjellige grenseobjektskategorier.

2.2.3 Grenseobjektskategorier
Inspirert av Star (1989) deler Carlilie (2002) grenseobjektene i tre forskjellige kategorier,
”repositories”, ”standardized forms and methodes” og ”objects, models and maps” (Carlile,
2002). Kategoriene gjør seg synlige i de tre overnevnte kunnskapsgrensene. Egenskapene til
”repositories” gir anledning til dannelse av et felles referansepunkt for innsamling av
forskjellig data og tiltak fremsatt av de forskjellige ekspertene. Eksempelvis kan et felles
datasystem skape et felles kommunikasjonssystem for alle de forskjellige ekspertene, og
danner dermed en delt syntaks for ekspertene. Det muliggjør at ekspertenes forskjellige
kunnskap kan bli overført. Resultatet blir at ekspertenes forskjelligheter og deres avhengighet
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gjør seg synlig i innovasjonsprosessen, og det muliggjør kommunikasjon på tvers av grenser
enklere (Carlile, 2002).
Egenskapene til grenseobjekter som viser seg som ”standardized forms and methodes” er
deres evne til å utvikle et delt format for hvordan man skal løse oppståtte problemene på tvers
av eksperters forskjellige funksjonelle innstillinger. Standardiserte former og metoder tilbyr
etablering av felles struktur og et felles språk som muliggjør definering, identifisering og
kategorisering av forskjelligheter. Resultatet blir skapelse av potensielle positive
konsekvenser for en mer delbar og mindre problematisk innovasjonsprosess. Konkrete
eksempler for slike grenseobjekter kan være et skjema eller større datasystemer som gir
anledning for å rapporterer nye funn og danne oversikt over prosessen (Carlile, 2002).
Grenseobjekter, med karakteristikker som standardiserte former og metoder, er viktige for å
overvinne de semantiske kunnskapsgrensene, der målet nettopp er å få frem de eksisterende
kunnskapsgrensene i de forskjellige ekspertfeltene. Her da snakk om i form av mulige ulik
tolking, mening og perspektiver underveis i produktinnovasjonsprosessen, hvor slike
grenseobjekter med sin kraft kan etablerer et felles språk og forståelse i innovasjonsprosessen
(Carlile, 2002).
Egenskapene til grenseobjektene innunder kategorien ”objects, models and maps” er at de kan
både være komplekse og enkle representasjoner av et mulig løsningsforslag. Grenseobjektene
er observerbare, håndgripelige og kan derfor sirkulerer på tvers av ekspertfelt. Resultatet blir
at slike grenseobjekter tilbyr skildring og demonstrasjon av nåværende eller fremtidig form,
tilpasning og funksjon for sluttresultatet av innovasjonen. Det muliggjør at det kommer frem
tydelig at enkelte aktører må forvandle sin praksis som et resultat av det grenseobjektene
fremviser. Forvandling av praksis vil bety at ekspertenes kunnskap også kreves å bli
forvandlet, siden kunnskap er lokalisert, innebygget og investert i praksis. Konkrete
eksempler på slike grenseobjekter kan være en visuelle tegninger eller en prototype.
Grenseobjekter med en slik karakter gjør at den pragmatiske kunnskapsgrensen kan
overvinnes (Carlilie 2002).
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Figur 1. Teoretisk oversikt over grenseobjekter og kunnskapsgrenser.
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Kilde: Forfatterens konstruksjon, basert på Carlile (2002) og (Newell, m.fl. 2009).
Figur 1. ovenfor viser alle de tre grenseobjektene bruksområder, hva grenseobjektene tilbyr
og hvilken betydning de har for å overvinne kunnskapsgrensene. Pilen som peker oppover
symboliserer at når kompleksiteten i en innovasjonsprosess øker så skapes det nye grenser, og
det forlanger at nye grenseobjekter må kobles inn for å overvinne kunnskapsgrensene.
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2.3 Innovasjon
Mennesker har alltid drevet med innovasjon, vi har alle tenkt tanken på hvordan vi kan gjøre
ting på nye og bedre måter (Aasen & Amundsen, 2011). Innovasjon er ikke et nytt fenomen,
men har i de senere år fått økende oppmerksomhet, særlig innovasjoners rolle som
vekstfaktorer for regionale og nasjonale økonomier (Fagerberg, 2005) Evne til innovasjon blir
vurdert som avgjørende for økonomisk velstand og vekst av stater og regjeringer verden over,
resultatet blir økt satsning på innovasjon (Newell, et.al. 2009). Stortingsmelding nr.7. (2008 –
2009) og opprettelsen av Innovasjon Norge kan fungere som nære eksempler. I tillegg har
globaliseringen av samfunnet ført til økt konkurranse, med mer krevende og bevisste kunder.
Kombinert med redusert levetid for produkter og tjenester, har det medført at behovet for
innovasjon i bedrifter er kontinuerlig avgjørende. Derfor anses innovasjon som en nødvendig
betingelse for bedrifters overlevelse i en virkelighet med økt konkurransedrevet og global
økonomi (Gjelsvik, 2007).

2.3.1 Innovasjonsbegrepets kompleksitet
Innovasjonsbegrepet er komplekst. En enkel og samlende definisjon på hva innovasjon er
vanskelige å finne. Det gjør at konteksten er avgjørende for måten man definerer innovasjon
på (Fagerberg, 2005). Selv om innovasjonsbegrepet defineres ut fra konteksten innovasjonen
befinner seg i, er det en viss enighet blant teoretikere om at innovasjon er mye mer enn bare å
komme opp med en ny idé. Det handler også om å få ideene ut i praksis og om å spre ideene
ut til flere (Aasen & Amundsen, 2011; Fagerberg; 2005; Newell, et.al. 2009. Med andre ord
så blir innovasjonsbegrepet materialisert når ideen har kommet i bruk eller blitt implementert
i et marked. Det er lang reise fra en idé til at ideen ender opp i en materialisert innovasjon for
en bedrift. På reisen forlanges det at bedriften setter sammen kunnskap, først fra sin egen
bedrift, deretter fra forskning og marked. Det forlanges testing, produksjon, markedsføring,
design, distribusjon og finans før den opprinnelige ideen kan introduseres for et marked eller
kunde (Gjelsvik, 2007). Reisen bærer preg av rekombinasjoner av eksisterende ressurser, og
sammenfaller med Joseph Schumpeters (1934) definisjon på innovasjon (Schumpeter 1934,
ref. i Fagerberg 2005). Innovasjonsbegrepets forståelse i oppgaven er inspirert fra
Schumpeters (1934) og hans tanker om å rekombinasjoner av eksisterende ressurser for
skapelsen av en innovasjon. I tillegg blir innovasjon ansett, i høyeste grad, som kollektive
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prosesser, der mange mennesker er involvert på ulike måter for å oppnå et felles mål (Aasen
& Amundsen, 2011). Det sammenfaller godt oppgavens innovasjonsprosess, hvor flere
forskjellige eksperter er samlet mot et felles mål, å få materialisert produktet.
Videre kan det hevedes at det eksisterer et tradisjonelt skille mellom produktinnovasjon og
prosessinnovasjon. Produktinnovasjon innebærer at kunnskap blir bruk til å utvikle et produkt
til noe bedre, eller til å skape et helt nytt produkt eller tjeneste. Man bruker eksisterende
kunnskap til å utvikle et bedre produkt. Prosessinnovasjon innebærer utvikling av ny ledelse
eller administrasjon, eller utvikling av ny arbeidsmåte og ny organisatorisk praksis. Produkt og prosessinnovasjon kan også gå hånd i hånd. Eksempelvis er suksessen til Apple i stor grad
linket til utvikling av online muligheter og tjenesteleveringer i iTunes (Newell, et.al. 2009).
Innovasjon i produktinnovasjonen tenderer til å basere seg på selve produktet man ønsker å
utvikle. I den sammenheng kan et eller annen grenseobjekt (en prototype), med sin visuelle
eller håndgripelige kraft, være med å bringe relevant kunnskap sammen. Kunnskap som har
blitt produsert gjennom en prosessinnovasjon, har ikke karakteristikker for å være
håndgripelige i den forstand, siden man ikke har et produkt man skal utvikle. Derfor
omhandler prosessinnovasjon om innovasjon i form av forandring i praksis, omstrukturering
av roller, utvikling og av holdninger og kulturelle verdier (Newell, m.fl.2009). En slik
innovasjonsprosess preges av å være svært kontekstavhengige. En stor utfordring blir å gjøre
den tause kunnskapen til ekspertene i prosessen eksplisitt, på grunn av dype kunnskapsgrenser
mellom ekspertene (Nonaka, (1994), ref. i Newell, m.fl.2009). I en produktutviklingsprosess
er kunnskapsgrensene mindre distinkte og klarere definerte, noe som resulterer i mindre tause
grenser. Derfor har objekter stor kapasitet til å bli brukt for koordinering av forskjellige
kunnskapssett, og på samme tid til å bidra til kunnskapsutvikling og læring (Ewenstein &
Whyte, 2009).

2.3.2 Lineære innovasjonsprosess eller interaktiv innovasjonsprosess?
For å få til innovasjon må man gjennom en innovasjonsprosess, eller en såkalt reise.
Innovasjonsprosesser er som innovasjonsbegrepet definert på ulike måter, og mange av
definisjonene inneholder en tanke om at innovasjon skjer i faser. Modellen under viser en
lineære innovasjonsprosess, inspirert av Aasen & Amundsen (2011) sin illustrasjon.
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Idéfase

Seleksjonsfase

Utviklingsfase

Implementeringsfase

Anvendelsesfase

Modell 1: En trinnvis innovasjonsprosess. Kilde: (forfatterens egne konstruksjon, inspirert av Aasen &
Amundsen, 2011).

Modellen ovenfor viser enkelt innovasjonsprosessens fem faser; ide, seleksjon, utvikling,
implementering og anvendelse. Modellen er preget av fremtoning av en innovasjonsprosessen
med klare strukturelle rammer, basert på en rasjonell planlegging av hva som skal skje i de
ulike fasene. Modellens lineære, strukturelle og rasjonelle utgangspunkt tegner et bilde av en
innovasjonsprosess, hvor alt er styrt fra idé til seleksjon, så videre til utvikling og
implementering, for så å settes ut i livet og anvendes. Fasene ovenfor ser ut til å virke som
selvstendige i form av at det er noen som har spesifikke arbeidsansvar innunder hver enkelt
fase, og når man er ferdig med den ene fasen kan man gå videre til neste - en følelse av en
statisk fremgangsmåte dannes. En slik måte å fremsette en innovasjonsprosess møter kritikk.
Kritikken retter seg enkelt sagt mot at en innovasjonsprosess ikke oppleves slik, som lineær
(Newell, et.al. 2009).
Beskrivelsen av en innovasjonsprosess som lineær, tar ikke i betraktning
innovasjonsprosessers diskontinuiteter, iterasjoner og politiske uklarheter (Clarke , 2003 i
Newell, et.al 2009). Innovasjonsprosesser er komplekse og iterative prosesser, preget av
mange forskjellige beslutninger og forhandlinger for å få til skapelse, diffusjon og
implementeringer av nye ideer i forskjellige kontekster. Innovasjonsprosesser bør sees som
åpne prosesser. Åpne prosesser med en iboende usikkerhet for det uventede som kan oppstå
som et resultat av alle de ulike gruppene som er en del av innovasjonsprosessen. Og ikke som
stegvise prosesser, basert på faser hvor alle fasene har en åpenbar målsetning (Newell, et.al,
2009). Innovasjonsprosesser er preget av en uforutsigbarhet, det er det som gjør dem
spennende (Hernes & Koefoed, 2007). Derfor bør en innovasjonsprosess anses som en
dynamisk, sosial og kunnskapsintensiv prosess, og ikke en stegvis prosess, oppdelt i statiske
faser, for så å få dem kunstig integrert sammen. Innovasjon handler nettopp om utvikling og
implementering av nye ideer. Ideer utviklet av folk som over tid deltar i transaksjoner med
andre i institusjonelle kontekster (Newell, et.al. 2009). Innovasjon er i høyeste grad kollektive
prosesser, der mange mennesker er involvert på ulike måter for å oppnå resultater ( Aasen &
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Amundsen, 2011). I en vellykket innovasjonsprosess er det rom for alle menneskers
distribuerte kunnskap, ekspertene blir møtt med en åpenhet, aksept og får anledning til å få
frem sitt syn. Derfor er en innovasjonsprosess en dynamisk, sosial og kunnskapsintensiv
prosess, hvor kjerneaktivitetene, oppfinnelse, implementering og diffusjon under prosessen
blir flettet sammen i løpet av innovasjonsprosessen, og danner grunnlaget for innovasjon
(Newell, et.al. 2009).
Konteksten i oppgaven er en innovasjonsprosess det et produkt er på sin reise for å bli
materialisert. Oppgavens innovasjonsprosess ser ut til å sammenfalle godt innenfor
produktinnovasjonstradisjonen, som forklart ovenfor. Og innovasjonsprosessen i oppgaven tar
utgangspunktet i at en innovasjonsprosess er en dynamisk, sosial og kunnskapsintensiv
prosess (Newell, et.al. 2009). Hvor det nye blir til som et resultat av en rekombinasjon av
eksisterende kunnskap.

2.4 Oppsummering teorikapittel
Oppgavens forskningsspørsmål har som mål å belyse hvilken rolle epistemiske objekter og
grenseobjekter har i en innovasjonsprosess. Forskningsspørsmålet forutsetter kunnskap om
epistemiske objekter, grenseobjekter og innovasjonsprosesser. Formålet med teorikapittelet
ovenfor har vært å gi den teoretiske forankring forskningsspørsmålet forutsetter. Kapittelet
starter med å sette rammeverket for oppgaven med argumentasjon om at vi i dag lever i et
objektsentrert samfunn, hvor objekter har blitt kilden til selvet, relasjonell intimitet, delt
subjektivitet og sosial integrasjon (Knorr Cetina, 2007). Det har blitt påpekt at ulike
teoretikere tillegger objektene ulik verdier og egenskaper, avhengig av forskerkonteksten
(Ewenstein & Whyte, 2009). Tabell 1 lokaliserer en oversikt over de fire objektkategorier.
Deretter har kapittelet sett nærmere på epistemiske objekter med utgangspunkt i Knorr
Cetinas (1997; 2007) sitt arbeid, godt inspirert av Rheinbergers ( Rheinberger 1992, ref. i
Knorr Cetina, 1997). Epistemiske objekter har blitt definert som objekter som er i en prosess
for å bli materialisert. De er åpne og har en utfoldende ontologi. Epistemiske objekters
mangelfulle karakteristikker har blitt tillagt stor vekt, ettersom at det kan argumenteres for at
disse manglene strukturer eksperters vilje og lyst for å få materialisert epistemiske objekter.
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Manglene blir dermed faktorer som spiller en avgjørende rolle. Etter en grundig gjennomgang
av epistemiske objekter har kapittelet sett nærmere på grenseobjekter.
Grenseobjekter har blitt definert ut fra sin fortolkende fleksibilitet. Fleksibiliteten muliggjør
utvikling av en felles ramme på tvers av forskjellige kunnskapsgrenser. Det har fremkommet
at en slik ramme i form av skapelse av en delt kontekst er avgjørende for å få forskjellige
eksperter til å dele kunnskap. Kunnskapsdeling og utvikling av en fellesforståelse er
avgjørende for å få til gode innovasjonsprosesser. Paul Caliles teori har blitt brukt til å
forklare helt konkret hvordan det er avgjørende at tre kunnskapsgrenser blir overvunnet for at
det skal foreligge kunnskapsdelingen mellom de forskjellige ekspertene i en
innovasjonsprosess. Og særlig har det vært fokus på ulike grenseobjekters avgjørende rolle
for å overvinne de overnevnte kunnskapsgrensene. Tabell 2 danner en oppsummerende
oversikt.
Etter det har teorikapittelet sett nærmere på innovasjon. Først på hvorfor innovasjon alltid har
vært viktig i samfunnet, for så å gå mer detaljert inn på innovasjonsbegrepets kompleksitet.
Hvor Joseph Schumpeters definisjon har blitt trukket frem som inspirerende. Deretter har
forskjellen mellom produktinnovasjon og prosessinnovasjon blitt forklart, og kapittelet har
gått nærmere inn på forskjellen mellom en lineær og iterativ innovasjonsprosess.
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Metodedel
I dette kapittelet vil jeg redegjøre og argumentere for de metodiske valgene jeg har tatt både i
forkant og i løpet av oppgaven. Formålet er å gjøre alt arbeidet som har blitt gjort i forskning
eksplisitt tilgjengelige og transparent for omverden. Jeg vil redegjøre for hvordan jeg
gjennomførte oppgaven, diskutere erfaringene og utfordringer jeg opplevde i prosessen.
Gjennomgående vil jeg reflekterer rundt validiteten og reliabiliteten i funnene i oppgave.
Dette vil samtidig gi anledning til presentasjon av en meningsfullt og forskningsmessig
forsvarlig oppgave, og på den måten gi mine forskningsresultater en troverdighet. Oppgaven
empiriske kontekst er basert på en dagsobservasjon i en høyteknologiskbedrift og fire
semistrukturerte intervjuer av ansatte i denne høyteknologiske bedriften. Oppgaven har blitt
meldt inn til og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (se vedlegg 1) og
informantene har gitt skriftlig samtykke (se vedlegg 2) til å delta i oppgaven, intervjuene og
observasjon har blitt transkribert og anonymisert.

3.1 Kvalitativ metode
Forskningsspørsmål har hatt innvirkninger for valg av metode (Kvale & Brinkmann, 2009).
Forskningsspørsmålet i oppgaven retter seg mot forståelse av epistemiske objekters – og
grenseobjekters rolle i en innovasjonsprosess. Mange aspekter peker i retningen at kvalitative
metoder er mest hensiktsmessige for å få en troverdig og forskningsmessig forsvarlig svar på
oppgavens forskningsspørsmål. For å få belyst oppgavens forskningsspørsmål på en troverdig
og forskningsmessig forsvarlig måte er det hensiktsmessig, og et krav, at jeg som forskere får
forståelse og innsikt i epistemiske objekters – og grenseobjekters rolle og utfoldelse i
oppgavens innovasjonskontekst. Kvalitative metoder gir meg anledning til å gå dypere inn i
oppgavens sosiale fenomener, og på den måten gir kvalitative metoder meg en mulighet til å
tilegne meg forståelse og innsikt av de sosiale fenomenene som jeg studerer (Thagaard,
2009). Oppgavens innovasjonsprosess utformer den sosiale kontekst, epistemiske objekter og
grenseobjekter rolle i innovasjonsprosessen er fenomenene oppgaven ønsker å studere
nærmere. Et annet argument for bruk av kvalitative metoder baserer seg på at oppgavens
forskningsspørsmål har en samfunnsvitenskapelig forankring. Med tanke på at
forskningsspørsmålet i oppgaven i seg selv er et resultat av utviklingen av det objekt –
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sentrerte samfunnet. Samfunnsvitenskapelige temaer må observeres og lar seg ikke måles ved
hjelp av statistikk basert på kvantitative metoder, kvalitative metoder har gitt meg anledning
til å utføre en dagsobservasjon (Thagaard, 2009) Videre gir kvalitative metoder forskeren
anledning til generering av kunnskap, ut fra det stedet man undersøker hvilken mening
hendelser har for dem som opplever dem og hvordan de kan tolkes og forståes av andre
(Alvesson & Sköloberg, 2007). Oppgaven prøver på en forsiktig måte å generere kunnskap ut
fra oppgavens kontekst, med tanke på det fremkommer et forslag til et nytt begrep innenfor
oppgavens forskningsområdet. Oppgaven ønsker å få en forståelse og kunnskap om hvilken
betydning epistemiske objekter og grenseobjekter har i innovasjonsprosesser. Det gjøres ved
at jeg i kombinasjon med en dagsobservasjon, utforsker meningen, erfaringene, opplevelsene,
og tankene som ekspertene i en innovasjonsprosess har om epistemiske objekters og
grenseobjekters rolle i innovasjonsprosessen. Kvalitative metoder gir meg anledning til å
tilegne nødvendig forståelse og kunnskap for at jeg skal kunne si noe om oppgavens
fenomener.

3.2.2 Hermeneutisk tilnærming
Formålet med kapittelet er som nevnt ovenfor å gjøre alt arbeidet som har blitt gjort i
forskning eksplisitt tilgjengelige og transparent for omverden, inkludert min egen
vitenskapelige forankring, siden den har betydning for forskningsprosessen (Thagaard, 2009).
Oppgavens forskningsspørsmål gir argumentasjon for at min vitenskapelige forankring er
inspirert ut fra en hermeneutisk tankegang. Forskningsspørsmålet mitt inneholder tre sentrale
fenomener, epistemiske objekter, grenseobjekter og innovasjonsprosess. Delene kan hver for
seg tolkes på forskjellige måter i utgangspunktet, jeg ønsker å forklare en sammenheng eller
en helhet ved å se på de tre overnevnte delene. Med andre ord er jeg ikke på jakt etter en
egentlig sannhet, jeg ønsker å se sammenhenger ut fra delene jeg studerer. Et slikt
utgangspunkt sammenfaller godt med en hermeneutisk tilnærming, innenfor en slik
tilnærming sympatiserer man ikke at det finnes en egentlig sannhet, sannheten består av
mange fenomener som kan tolkes på forskjellige nivåer. Hermeneutikken fremhever
betydningen av å fortolke folks handlinger gjennom å fokusere på et dypere meningsinnhold
enn det som fremkommer umiddelbart innlysende. Og meningen kan forståes i lys av den
sammenhengen det vi studerer er en del av, vi forstår med andre ord delene i lys av helheten
(Thagaard, 2009). Det sammenfaller godt med mitt utgangspunkt, ettersom jeg ønsker å forstå
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delene epistemiske objekter og grenseobjekter i lys av helheten i form av en
innovasjonsprosessen. Og jeg ønsker å forstå det gjennom å fokuserer på fortolkninger av det
meningsinnholdet som blir fremsatt. Under går kapittelet mer detaljert inn på oppgavens
forskningsdesign (Thagaard, 2009).

3.3 Forskningsdesign
Kapittelet har allerede vært inne på betydningen forskningsspørsmålet har for valg av
metodologisk tilnærming. Forskningsspørsmålet i oppgaven er av en slik art at kvalitative
metoder foretrekkes. Innenfor kvalitative metoder er intervju og observasjon de mest brukte
datainnsamlingsmetodene (Jacobsen, 2005). Oppgaven baserer seg på en kombinasjon av
begge metodene. Og få lov til å kombinerer begge metodene var en viktig forutsettinger for
oppgaven. Med tanke på epistemiske objekters og grenseobjekters spesifikke karakter var det
viktig for meg å få observere selv hvilken objekter var i spill i innovasjonsprosessen, og på
den måten danne meg et bilde av hvilken rolle eventuelle epistemiske objekter og
grenseobjekter hadde i innovasjonsprosessen. Samtidig var det viktig å få lov til å intervjue og
få informasjon om hvordan informantene forstår objektenes rolle i sine omgivelser. Oppgaven
kommer nærmere innpå de to datainnsamlingsmetodene lengere ned i kapittelet. I tillegg til
datainnsamlingsmetodene spiller utvalget en viktig rolle i kvalitative studier, under går
oppgaven mer detaljert i oppgavens utvalg.

3.3.1 Utvalget – valg av bedrift
Kvalitative studier hviler som regel på informasjonen fremsatt av oppgavens utvalg. Utvalget
spiller, med andre ord en avgjørende rolle i kvalitative studier. For å svare hensiktsmessig på
forskningsspørsmålet har jeg vært avhengig av å bruke en strategisk utvelgelse av informanter
og sted. Strategisk utvelgelse kjennetegnes ved at forskeren velger sine informanter som har
egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til forskningsspørsmålet og
undersøkelsens teoretiske forankring (Thagaard, 2009). Med tanke på at oppgaven kommer
med et forslag til et nytt teoretisk begrep kan det tenkes at utvelgelsen har foregått på grunn
av en teoretisk utvelgelse. Ettersom teoretisk utvelgelse baserer seg på kriterier for å utvikle
ny teori (Thagaard, 2009). Det er viktig å gjøre det klart for leseren at tankene om å komme
med et forslag til en nytt teoretisk begrep, var ikke i forskerens hode når utvelgelsen foregikk.
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Idéen for å komme med et forslag til et nytt teoretisk begrep ble utviklet i løpet av
forskningsprosessen, og ikke når utvelgelsen ble foretatt. Jeg ønsker å legge til at teorien
oppgaven hviler på selvsagt la føringer på utvelgelsen, men ikke i den forstand at jeg på det
tidspunktet utvelgelsen foregikk hadde som mål å komme med et forslag til et nytt teoretisk
begrep. Derfor bar utvelgelsen preg av å være strategisk, i første rekke for å svare
hensiktsmessig på forskningsspørsmålet basert på oppgavens teori.
Min forankring i strategiske utvelgelsen skapte utfordringer for å velge ut bedrift for å drive
min forskning på. Først var jeg avhengig av å finne et sted der innovasjonsprosesser var
tilstede. I tillegg bø særlig epistemiske objekters svært karakteristiske natur og ontologi på
utfordringer. Jeg var avhengig av å finne et sted hvor det ikke var noen tvil om at objektet var
i sentrumet, og at objektet hadde andre likhetsstrekk med et epistemisk objekt. Valget falt på
en høyteknologisk bedrift, hvor enkelte produkter som bedriften laget var i samsvar med den
forforståelse jeg hadde av hva som krevdes for å bli karakterisert som et epistemisk objekt.
Riktignok i en helt annen kontekst enn det som var tilfelle for Knorr Cetinas (1997) og
Rheinbergers (Rheinberger 1992, ref. i Knorr Cetina, 1997 ), med tanke på at i deres
kontekster var objektene forskningsobjekter i laboratoriske sammenheng (i del 1 av analysen
blir det argumentert for hvorfor et produkt kan sees som et epistemisk objekt). Viktig er det å
påpeke allerede her at forskningsspørsmålet slik det fremstår i oppgavens endelige form ikke
var utformet når kontakten ble opprettet. Under fremgår det mer detaljert hvordan etablering
av kontakten foregikk.

3.3.2 Etablering av kontakt med informanter
Jeg fikk tak i mine informanter ved at et familiemedlem hadde vært i kontakt med den
aktuelle bedriften, og ytret begeistring for måten bedriften arbeidet på. Deretter tok jeg
kontakt med familiemedlemmets kontaktperson. Kontakten ble opprettet via email. I emailen
fortalte jeg hva mitt formål med oppgaven, var på det tidspunktet, og spurte om det var
anledning å komme og intervjue 4-6 personer (se vedlegg 4 for hele emailen). Etter hvert som
jeg fikk større og større forståelse av oppgavens fenomener forstod jeg at kravet for å definere
et objekt som et epistemisk objekt er strengt, av den grunn spurte jeg min kontaktperson om
vi kunne møtes for en liten prat og omvisning i bedriften (vedlegg 5) Hensikten var å få et
innblikk og forståelse for hvordan bedriften arbeidet, og ikke minst hvilken rolle objekter
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hadde i bedriftens hverdag. Under det møtet forhørte jeg meg om det var anledning til å utføre
en observasjon, med tanke på at objektene står i sentrum i oppgaven var det en fordel å få sett
med egne øyne hvilke rolle objektene hadde i en eventuell innovasjonsprosessen. I tillegg fikk
jeg anledning å utdype mitt formål med oppgaven overfor med min kontaktperson.
Etter det møtet ble jeg enig med min kontaktpersonen at det beste for oppgaven var å studere
et produktutviklingsprosjekt i en startfase, av den grunn ble jeg sendt videre til lederen for
teknologi (se vedlegg 6). Via email fikk vi avtalt et kort møte hvor jeg skulle få informasjon
om prosjektet jeg fikk lov til å følge (se vedlegg 7). I løpet av møtet ble det klart at prosjektet
som de i utgangspunktet hadde sett for seg at jeg kunne utført mitt studie på var i sluttfasen,
og det forelå ingen muligheter til å utføre observasjon. Jeg uttrykket at dette var uheldig for
oppgaven, og spurte pent om det var et annet prosjekt som var i startfasen hvor det var mulig
å foreta en observasjon. Kort tid etterpå ble jeg oppringt av lederen for teknologiavdelingen,
hvor vedkommende hadde ordnet et prosjekt. Prosjektet jeg fikk lov til å følge var i en
tidligfase. Hovedmålet med prosjektet var å utvikle et produkt for en kunde. Det var seks
medlemmer i prosjektet, to teknologiutviklere, en designer, en produkteier, en altmuligmann
og en prosjektleder. At produktet virket å være i sentrum for prosjektet ble vurdert som
interessant for oppgavens formål, i tillegg var det en fordel at prosjektets medlemmer hadde
forskjellig fagligbakgrunn. Samtidig var det avgjørende at jeg fikk lov til å komme å
observere et møte hvor alle ekspertene deltok og samtidig fikk jeg lov til å intervjue
prosjektmedlemmene. Beskrivelsen av fremgangsmåten ovenfor passer godt med betegnelsen
tilgjengelighetsutvalg (Thagaard, 2009). Under går studien mer detaljert inn på
observasjonens rolle i oppgaven.

3.3.3 Observasjon
Observasjon som datainnsamlingsmetode gir forskeren i kvalitative studier anledning til å
være tilstede og observere forskerfenomenet i direkte utfoldelse i situasjoner hvor fenomenet
oppholder seg i. Forskeren gis mulighet til systematisk å følge fenomenets handlinger i
fenomenets sosiale kontekst. Forskeren kan velge mellom å utfolde sin forskerrolle som
observatør eller å være deltakende i observasjonen, undersøkelsessituasjon setter føringer på
valget (Thagaard, 2009). Med tanke på oppgavens tematikk var det avgjørende å bruke
observasjon som et datainnsamlingsmetode. Det gav meg anledning til å følge med og
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observere om objektene som var i spill kunne kategoriseres som epistemiske objekter og
grenseobjekter, og om det var en samhandling mellom dem. Samtidig er det viktig å påpeke at
det finnes visse svakheter med observasjon som metode, eksempelvis at mitt nærvær i
forskersituasjonen kan påvirke ekspertenes atferd, noe som kan prege resultatene i
undersøkelsen (Thagaard, 2009).
Likevel er det flere argumentet som taler for at observasjon er egnet i mitt studie, argumentet
for, baserer seg først å fremst på forskningsspørsmålets karakter. Formålet med oppgaven er å
gi en indikasjon på hvilken rolle epistemiske objekter og grenseobjekter har i en
innovasjonsprosess. Forskningsspørsmålet retter seg ikke direkte mot et enkeltindivids
meninger, tolkninger og holdninger, spørsmålet retter seg mot hvilken rolle to spesifikke
objektskategorier har i en innovasjonsprosess som enkeltindividet er en del av. Av den grunn
er det en fordel å se med egne øyner hvilken rolle objektene har i innovasjonsprosessen,
riktignok gir ikke utførelse av en observasjon et klart nok bilde til å kunne generalisering, en
velkjent begrensing i kvalitative metoder (Thagaard, 2009). Oppgavens formål er ikke å
generalisere, oppgavens forskningsspørsmålet gir indikasjon på at oppgavens formål er å
kontekstualisere de unike fenomenene i oppgaven (Kvale, 1997).

3.3.4 Gjennomføring av observasjon
Jeg fikk anledning til å komme å observere et estimeringsmøte, hvor alle de seks ekspertene i
prosjektet deltok. I estimeringsmøtet estimerte i hovedsak de to teknologene og designerne
brukerhistorier. En brukerhistoriene fremlegger en ”historie” som en ”tenkt” bruker ønsker å
få til i det produktet man skal lage. Et eksempel på en brukerhistorie er: som bruker ønsker
jeg å gå til høyre. På bakgrunn av hva brukerhistorien forutsetter skal aktører som har ansvar
for å utvikle det brukerhistorien forlanger estimere hvor lang tid de tror det tar å lage det
brukerhistoriene fremsetter. Estimeringen ble gjort ved hjelp av en planningspokerkortstokk.
Kortstokken inneholdt 13 kort med verdiene 0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13,18, 20, 40 og 100. Det var
over 600 brukerhistorier, ekspertene gikk gjennom og estimerte hver eneste brukerhistorie.
Brukerhistoriene dannet samlet sett et bilde av det ”tenkte ferdige produktet”. Det var mange
aspekter som gjorde at jeg valgte å si ja til å observere det møtet. For det første ble det sagt
rett ut at dette møtet var viktig for innovasjonsprosessen. For det andre gav det meg anledning
til å observere hvilke typer objekter som var i spill i et så viktig møtet, og ikke minst hvilke
rolle objektene hadde i innovasjonsprosessen. Og at alle ekspertene med forskjellig
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fagligbakgrunn skulle være med gav meg anledning til å observere hvordan de delte kunnskap
og samarbeidet. På bakgrunn av forskningsspørsmålet og bekreftelse på at dette møtet var
svært viktig bestemte jeg meg for å innta rolle som observatør og ikke deltakende observatør.
Avgjørelse begrunnes med at det ville vært unaturlig at jeg skulle være deltaker i et slikt
avgjørende møte, det ville ha påvirket de andre ekspertene i enda større grad, og derfor
oppgavens resultater (Thagaard, 2009).
På observasjonsdagen møte jeg min kontaktperson, jeg ble fulgt opp til det rommet møtet
foregikk, estimeringsmøtet var allerede i gang når jeg kom. Rommet var lite og intimt, og var
dekorert med sofa, bord, kontorstoler og diverse krakker. I estimeringsmøtet jeg observerte
var det seks stykker, med ulik fagligbakgrunn. Utenom min kontaktperson hadde jeg ikke
truffet noen av de andre deltakerne tidligere. Gode relasjoner og tillitt med informantene er
avgjørende for kvaliteten på oppgaven, derfor kunne det ha vært en fordel om jeg hadde møtt
alle deltakerne tidligere, av tidsmessige årsaker lot det seg ikke gjøre (Thagaard, 2009).
Jeg fikk anledning til presenterte meg selv kort og fortalte litt om oppgaven. Jeg gjorde det
klart hva hensikten med observasjonen var, og at jeg ønsket å innta rollen som en observatør
og ikke en deltakende observatør. Jeg oppga også at jeg først og fremst ønsket å ønsket å
observere hvilken type objekter som var i bruk, og hvilken funksjon objektene hadde i møtet,
samt hvilken relasjon ekspertene hadde til objektene. Jeg prøvde så godt jeg kunne å skape
tillitt og relasjon i presentasjonen av meg selv og oppgaven. Tangen (2004) hevder at
forskerens evne til å presenterer seg selv og oppgavens formål på en tillitvekkende måte
spiller en rolle i hvorvidt personene som blir observert slipper forskeren til. Jeg ble møtt med
smil og nikk, om det var et resultat velvilje hos informantene eller om det var en bekreftelse
om at relasjon og tillit var skap er ikke lett å si, men jeg velger å tolke de signalene som at en
slags relasjon og aksept var skapt (Thagaard, 2009).
Jeg hadde som mål å ikke være så synlig i løpet av observasjonen, og på den måten gjøre mitt
beste for at ekspertene ikke ble påvirket av min tilstedeværelse. Det lille og intime rommet før
lunsj skapte utfordringer i så måte, samtidig kan det lille rommet ha ført til styrkelse av
relasjonen og tillitten mellom meg og informantene, slik nærhet har en tendens til å skape.
Etter lunsj flyttet vi oss til et langt større rom, her fikk jeg anledning til å sette meg litt i
bakgrunnen og observere. Det blir vanskelig at å argumenterer for at min tilstedeværelse ikke
hadde noe å si, for alt jeg vet kan min tilstedeværelse påvirket estimeringsmøtet uten at jeg
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selv var klar over det (Thagaard, 2009). Faktorer som møtets viktighet og min evne til å skape
relasjon kan ha ført til informantene ikke ble så påvirket.
Observasjonen varte fra kl:10:00 – 16:00, viktige hendelser, diskusjoner og ekspertenes
samspill med objektene ble notert ned i løpet av observasjonen. Det notatet ble gjennomgått
og ytterlig arbeidet på etter endt observasjon. Observasjonen ble gjennomført før intervjuene.

3.3.5 Intervju
Intervjuundersøkelser gir forskeren anledning til å innhente informasjon om hvordan
informantene forstår seg selv og de omgivelsene de omgås (Thagaard, 2009).
Forskningsspørsmålet mitt er av en slik karakter at intervju som datainnsamlingsmetode er å
fortrekke, hovedgrunnen til det er at intervjusituasjonen kan gi meg informasjon om hvilken
betydning objektene anses å ha for informantene i informantenes omgivelser. Forskeren kan
velge mellom flere forskjellige intervjuformer (Thagaard, 2009). Jeg har foretatt fire
semistrukturerte intervjuer. Et semistrukturert intervju blir kjennetegnet ved er at forskeren på
forhånd har utarbeidet spørsmål basert på det fenomenet forskeren ønsker å studere. Arbeidet
med å utvikle en god intervjuguide er av avgjørende både utformingen av gode spørsmål og
for selve gjennomføringen av intervjuet. Forskningsspørsmålet i oppgaven var sentralt i
utformingen av intervjueguiden (Se vedlegg 3). Semistrukturerte intervjuer gir forskeren
anledning til å stille informanten oppfølgingsspørsmål dersom informantene beveger seg
innpå fenomenet som forskeren studerer (Kvale & Brinkmann, 2009). Muligheten for det var
avgjørende for at semistrukturerte intervjuform ble valgt.
En utfordringer for intervjuundersøkelser er at spørsmålene forskeren stiller kan ha en tendens
av til å være for abstrakte eller for generelle (Thagaard, 2009). Forskningsspørsmålet mitt
inneholder begrepene epistemiske objekter og grenseobjekter, to begreper som kan
kategoriseres som abstrakte, ettersom de vanskelig lar seg forklares og beskrives enkelt.
Derfor var jeg avhengig av å ha mulighetene til å stille oppfølgingsspørsmål,
oppfølgingsspørsmålene gav meg anledning til å grave dypere i tilfeller hvor informantene
gav forklaringer som kunne kategoriseres innunder epistemiske objekter og grenseobjekter.
Eksempelvis ble prober som ”kan du utdype det nærmere”, ”dette var interessant”, ”et nikk”
og ”ja” aktivt brukt når informantene var inne på interessante temaer med tanke på
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forskningsspørsmålet. I tillegg bidro probene til å skape helhet og oversikt i
intervjusituasjonen (Thagaard, 2009).

3.3.6 Utvalget av informanter og gjennomføring av intervju
Det kan argumenteres for at det utvalget bar preg av å være tilfeldig, siden utvelgelsen av
informanter og prosjekt ble foretatt av min kontaktperson. Samtidig hadde jeg på forhånd
fortalt min kontaktperson hva oppgavens tema var og hvilke type prosjekter som jeg tror
hadde vært interessant å følge. Etter observasjonen ble alle ekspertene i møtet informert om at
jeg også ønsket å intervjue dem, hvis det var mulig. Jeg fikk ingen umiddelbar respons, og
måtte derfor ta kontakt med min kontaktperson. Kontaktpersonen sendte deretter en felles
mail til mine informantene. To av informantene tok selv kontakt med meg, de to andre tok jeg
kontakt med personlig. Jeg sendte samtlige informanter samtykkeerklæring (vedlegg 1), i
samtykkeerklæringen foreligger det informasjon om oppgavens tema og formål. Oppgavens
tema er abstrakt av den grunn ønsket jeg å gi informantene anledning til å se nærmere hva
oppgaven handler om, i håp om at det kunne resultere i ”tjukke beskrivelser” av oppgavens
tema. En slik ettersendelse av informasjon kan føre til at informantene har vært farget under
intervjusituasjonen, konsekvensen kan være at informantene gir informasjon basert på
oppgavens tema og ikke ut fra personlige meninger (Thagaard, 2009). Jeg vurderte at det var
en sjanse og ta. I tillegg forelå det i samtykkeerklæringen at oppgaven var meldt opp til Norsk
Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste noe jeg også poengterte i starten av hvert enkelt intervju
i tråd med etiske forpliktelser.
Alle de fire informantene jeg intervjuet hadde møtt meg tidligere ettersom alle fire var en del
av estimeringsmøtet jeg observerte, en viss form for relasjon var etablert. I starten av
intervjusituasjonen opplyste jeg alle informantene at informasjon de kom med skulle bli
anonymisert og slettet etter at oppgaven var ferdigstilt. I tillegg ble det gitt informasjon om at
de hadde anledning til å trekke seg når som helst hvis de ønsket det, i tråd med god
forskningspraksis og etiske forpliktelser (Thagaard, 2009). Alle intervjuene ble tatt opp med
en båndopptaker, det ble opplyst om det i alle intervjuer, og alle informantene fikk anledning
til å motsi seg i bruk av båndopptakeren, noe ingen av dem gjorde. Benyttelse av
båndopptaker i intervjusituasjonen gav meg bedre anledning til å følge med og spille rollen
som en aktiv lytter i intervjusamtalen. Det resulterte i at jeg fikk bedre tid til reflektere over
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svarene til informantene og til å stille viktige oppfølgingsspørsmål hvor det var nødvendig
Båndopptakerens karakteristikker kjennetegnes ved at den gir mulighet for å bevare alt som
blir sagt i intervjusituasjonen ordrett, og forsikrer forskeren at ingenting av den muntlige
samtalen går tapt.
Jeg transkriberte all innsamlende datamateriell med engang etter intervjuet var ferdig. Alle
intervjuene ble transkribert ordrett. Transkriberingen gav meg oversikt over innsamlede dater,
og jeg fikk anledning til å strukturerer datainnsamlingen, oversikten og strukturen danner
grunnlaget for analysen i oppgaven. Et godt utbytte av intervjusituasjon baseres på
kunnskapen og ferdighetene til forskeren. Jeg hadde før intervjuene brukt mye tid på sette
meg inn i den teorien som oppgaven hviler på. Det er avgjørende for å kunne formulere
spørsmål som har til hensikt å belyse det forskningsspørsmålet etterspør. I tillegg var det et
bevisst valg av meg å foreta en observasjon før intervjuene. Det gav meg innsikt i måten
informantene arbeider på, og gav meg anledning til å utforme spørsmålene enda mer rettet
mot informantenes hverdag, samt fikk jeg en anledning til å danne en relasjon til
informantene, slik at informantene kunne føle seg trygge i intervjusituasjonen.

3.5 Metodiske refleksjoner
Faglitteraturen representerer forskjellige synspunkter på hvilke dimensjoner som er relevante
for å studere forskningens kvalitet. Corbin & Strauss (2008 i Thagaard, 2009) fremhever
begrepet troverdighet fordi dem mener at dette begrepet fanger både deltakernes, forskerens
og leserens erfaringer med de fenomenene som studeres. Silvermann (2006 i Thagaard, 2009)
argumenterer for å vurdere forskningens kvalitet på grunnlag av forskningens troverdighet.
Jeg følger det synet, og ønsker derfor å fremvise oppgavens troverdig basert på begrepene
reliabiliteten, validiteten og overføringsbarhet.

3.5.1 Reliabilitet
Reliabilitet handler om forskningens pålitelighet. Forskeren må overbevise den kritiske
leseren at forskningen har blitt utført på tillitvekkende måte. Begrepet reliabilitet referer i
utgangspunktet til spørsmålet om en annen forsker vil komme til det samme resultatet, med
utgangspunkt at forskeren bruker samme metoder. Ettersom oppgaven har blitt utviklet i
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samarbeid mellom meg og informantene mine, vil ikke repliserbarhet av en slik karakter være
mulig. Av den grunn må jeg som forsker heller argumenterer for oppgavens reliabilitet ved å
argumenterer for hvordan dataene er blitt utviklet i løpet av forskningsprosessen (Thagaard,
2009). Argumentasjonen skal overbevise den kritiske leser om kvaliteten på forskningen og
dermed også verdien av resultatene. Det gjøres ved å gjøre forskningen transeperent
(Silverman, 2006 i Thagaard, 2009). En detaljert beskrivelse av forskningsstrategi og
analysemetoder kreves, på den måten kan forskningsprosessen vurderes trinnvis (Thagaard,
2009). En teoretisk gjennomsiktighet bør også vektlegges, ved at et teoretisk ståsted
representerer grunnlaget for våre tolkninger (Silverman, 2006 i Thagaard, 2009).
Seale (1999 i Thagaard, 2009) fremhever viktigheten av å kunne tydeliggjøre
forskningsprosessen, det gjøres eksempelvis ved at forskeren skiller mellom den type
informasjon forskeren har fått gjennom feltarbeidet og egne vurdering av det. I oppgavens
analysekapittel skjer det tydelig ved at presentasjonen av dataene vil bli markert med innrykk
i teksten og mindre skrift. Fortolkning av materialet vil bli presentert med vanlig
skriftstørrelse og ikke innrykk, og i tillegg vil det fremkomme tydelig om fortolkningen
baserer seg fra intervjue eller observasjon. Reliabilitet styrkes også ved at flere forskere deltar
i forskningsprosessen, eller ved at en annen forsker trekkes inn for å utføre en kritisk
evaluering av fremgangsmåtene i forskningsprosessen (Thagaard, 2009). Oppgaven bærer
ikke preg av at det er gjort, av den grunn kan det oppfattes som en trussel for oppgavens
reliabiliteten. Det var et bevisst valg av meg å ikke trekke inn andre forskere i arbeidet,
ettersom jeg ønsket å prøve meg selv ut som forsker på en mest mulig selvstendig måte, så får
jeg heller styrke reliabiliteten ved å gjøre forskningen så transparent som mulig.
Et annet viktig aspekt ved reliabilitet kan knyttes til at forskeren gjør rede for hvordan data
utvikles. Reliabilitet er også basert at forskeren gjør rede for relasjoner til informantene og
hvilken betydning erfaringer i felten har for de dataene forsker for.

3.5.2 Validitet
Validitet er knyttet til tolkninger av data, og tolkninger forskeren kommer frem til er gyldige.
Med andre ord settes det krav om at tolkningene jeg har gjort er gyldige for den virkeligheten
jeg har studert. Forskningens validitet kan styrkes gjennom begrepet gjennomsiktighet
(Silverman i Thagaard, 2009). Gjennomsiktighet innebærer at forskeren tydeliggjør
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grunnlaget for fortolkningen ved å redegjøre for hvordan analysen gir grunnlag for de
konklusjoner man kommer frem til (Thagaard, 2009) Forskeren bør gå kritisk gjennom
grunnlaget for egne tolkninger, og det gjøres ved å gå kritisk gjennom analyseprosessen, en
annen forsker kan innhentes i den sammenheng. Som nevnt ovenfor var det et bevisst valg å
ikke involvere andre forskere, basert på ønsket om å utvikle et selvstendig arbeid, i tillegg
ville det ha vært tidsmessig krevende for en slik type oppgave. En annen måte å styrke
validiteten er å oppsøke gjennomsiktighet ved å fortelle hvilken posisjonering forskeren har i
relasjon til det miljøet forskningen foregår, siden relasjonen kan ha betydning for
fortolkingene forskeren kommer frem til. Om forskeren i utgangspunktet er knyttet til det
miljøet forskningen foregår, i eller er utenforstående, har betydning for kunnskapen forskeren
utvikler om fenomenet man studerer i løpet av forskningen. Av den grunn må den gjøres
tilgjengelig for den kritiske leseren. Er forskeren innenfor miljøet gir det særlig grunnlag for
forståelse av de fenomenene som studeres. Tolkningen utvikles i relasjon til egne erfaringer,
tilknyttingen kan riktignok føre til at forskeren overser nyanser. Av den grunn kan det å ha
kjennskap til miljøet både være en styrke og en begrensing (Thagaard, 2009). Når forskeren er
utenforstående er utgangspunktet for forståelse annerledes, første skritt i den sammenheng er
å forstå informantenes verden som igjen gir forståelse hva informantens fortellinger gir
budskap om. Når forskeren ikke kan basere seg på egne erfaringer er det utfordrende å forstå
situasjoner som i utgangspunktet var fremmed (Thagaard, 2009).
Min posisjon til forskningskonteksten kan kategoriseres å være en mellomting. Rent teknisk
er mitt utgangspunktet at jeg er utenforstående, med tanke på at jeg selv har tatt kontakt med
bedriften, og spør om mulighet for samarbeid. Argumentasjonen for at jeg er i en
mellomposisjon baseres på at før jeg startet med datainnsamlingen min, hadde jeg allerede
hatt to møter med sentrale personer i bedriften. De to møtene gav meg en indikasjon først å
fremst for hvordan bedriften arbeidet, som passer godt overens med at jeg som utenforstående
ønsket meg informasjon for hvordan mine eventuelle fremtidige informanter arbeidet.
Riktignok ønsker jeg ikke å legge skjul på at i løpet av de to møtene så ble det også skapt en
relasjon mellom meg og lederne, samt som jeg også dannet et bilde av hvordan bedriften
arbeidet, noe som kan brukes som argumentasjon for at mine fortolkninger kan være influert
av den relasjon og erfaringene jeg fikk i løpet av de to møtene. Med andre kan det ha ført til
svekkelse av oppgavens validitet. Likevel må det påpekes at mye av det som fremkom i
observasjonssituasjon var nytt for meg, og noe jeg ikke kunne relatere meg til basert på de to
møtene.
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Et annet viktig aspekt som kan nevnes her at den overnevnte observasjonen kan også ha
bidratt til å påvirke på hvilken måte jeg fortolket og bearbeidet det som fremkom ut fra
intervjusituasjonen, med tanke på at observasjonen ble gjennomført før intervjuene.
Observasjonen bidro i intervjusituasjonen, nettopp fordi jeg allerede hadde fått en relasjon til
hvordan de arbeidet og dannet meg et bilde av hvilke objekter som utpreget seg. Det gjorde at
jeg fikk anledning til å relaterer meg til informasjonen informanten gav, noe som kan ha
påvirket mine fortolkninger. En slik detaljert fremførelse gir den kritiske leseren anledning til
å vurdere om mine fortolkninger er gyldige. Validiteten kan også styrkes ved å gi
informantene anledning til å bekrefte mine tolkninger (Thagaard, 2009). Ettersom en del av
hensikten med oppgaven er å plassere informantenes forståelse av objekters rolle i en faglig
sammenheng, kunne de mest sannsynlig ikke ha gitt en relevant vurdering. Forskeren kan
forsterke validiteten med å sammenligne resultatene med andre undersøkelser, og om
fortolkning kan knyttes til andre studier. Validiteten kan også styrkes når fortolkningene ikke
bekrefter hverandre (Thagaard, 2009). Oppgaven prøver så godt det lar seg gjøre å
sammenligne deler av resultatet i henhold til annen forskning, med forbehold at kontekstene
er ulik.

3.5.2 Overførbarhet
Et særs viktig trekk ved kvalitative forskninger er å utvikle en forståelse av de fenomenene
som studeres. I kvalitative studier gir fortolkninger grunnlag for overførbarhet, og ikke
mønstre i dataene. Overførbarheten i den sammenheng er knyttet til at forståelsen som
utvikles innenfor rammen av et enkelt prosjekt, også kan være relevant i andre situasjoner. I
den sammenheng må forskeren argumenterer for hvorfor forskningen skal ha relevans i andre
situasjoner. Overførbarheten kan betegnes som rekontekstualisering når den teoretiske
forståelsen som er knyttet til et prosjekt settes inn i et videre sammenheng. Og på den måten
kan en enkelt undersøkelse bidra til en mer generell forståelse hvor sosiale fenomener er i
fokus, og ikke bare enkeltstående studier (Thagaar, 2009). Overføringen kan knyttes til
Blumers (1969 i Thagaard, 2009) fremhevelse av at det er begreper som gir retningslinjer for
hva som er det viktige å se etter i eventuelle nye situasjoner. Med bakgrunn i overnevnte
dannes argumentasjonen for at oppgaven kan representerer en mulighet for en slik
overførbarhet. Argumentasjonen fremføres ved at oppgaven er sterkt forankret i begrepene
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epistemiske objekter og grenseobjektet, hvorpå innovasjonsprosessen forstått som prosessen
et produktet må igjennom danner konteksten. I fokusområdet tidlig i oppgaven fremkom en
påstand at ut fra innsamlede data kan det argumenteres for at det kan se ut som det er et
samspill mellom det epistemiske objektet og grenseobjektet i oppgaven. For at en slik påstand
skal kunne bestå, er jeg avhengig av å argumenterer ved hjelp av min fortolkning av mitt
datamateriell at et slik samspill forekommer. Så er det opp til den kritiske leseren å vurderer
om argumentasjonen holder mål. Overførbarhet kan også knyttes til at tolkningen vekker
gjenklang hos leseren med kjennskap til de fenomenene som studeres (Thagaard, 2009).

3.5 Databehandling og analysestrategi
Troverdigheten i et forskningsarbeid styrkes ved kritisk gjennomgang av databehandling og
analyseprosessen (Thagaard, 2009). Analysestrategien er basert på oppgavens teoretisk
forankring. En slik analysestrategi tar utgangspunkt i kategorier utviklet fra oppgavens
teoretiske forankring. Av den grunn kan det argumenteres for at analysearbeidet startet
allerede i utformingen av oppgavens teorigrunnlag, intervjuguiden er et resultat av oppgavens
teoretiske forankring. Videre er oppgavens dataanalyse preget av fokus på meningsinnholdet
fra det innsamlede datamaterialet. Analysen skal bidra til å utvikle en helhetsforståelse av
dataenes meningsinnhold (Thagaard, 2009). For å få til det må enheter eller kategorier forstås
i forhold til den helheten de er en del av (Boyle 1994 i Thagaard). Mangler helheten så vil
analysen få en positivistisk preg. Innovasjonsprosessen danner helheten i min analyse,
epistemiske objekter og grenseobjekter er de sentrale delene analysen ønsker å se nærmere på,
som igjen har som mål å si noe om helheten, innovasjonsprosessen (Thagaard, 2009). Dette er
gjenkjennbart med mitt hermeneutiske forskerutgangspunkt. Det er viktig at analysen
fokuserer på sammenhenger mellom kategoriene i analysen (Thagaard, 2009).
Analysearbeidet har vært preget av at jeg har jobbet frem og tilbake mellom teori og empiri,
noe som kjennetegner en abduktiv tilnærming, som vi bli presentert nedenfor. Videre bærer
min analyseprosess preg av at jeg har foretatt meg en kategorisering av dataene, en slik
kategorisering representerer en interaksjon mellom forskerens forforståelse og tendenser i
datamaterialet. Forforståelsen har på den ene siden styrt organiseringen av dataene, samtidig
har inspeksjonen av dataene resultert i utvikling av meningsinnholdet i kategoriene
(Thagaard, 2009).
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Helt konkret ble oppgavens innsamlede datamateriell kategorisert basert på kategoriene
epistemiske objekter og grenseobjekter. Analysearbeidet av observasjonen ble gjort rett etter
at observasjonen var over. I observasjonssituasjonen tok jeg gjennomgående notater av hva
jeg observerte, jeg rettet særlig oppmerksomheten mot objektene som var i spill. Etter
observasjonen gikk jeg gjennom notatet, og kategoriserte de observerte objektene basert på
kategoriene epistemisk objekt og grenseobjekter. Alle de fire intervjuene er transkribert
ordrett. Pauser, tonefall, nøling, latter og liknende ble ikke tatt hensyn til. Etter
transkriberingen begynte jeg å analysere intervjuene, jeg begynte først å analysere med
markør etter hvor objekter ble nevnt. Etter det gikk jeg dypere inn i materialet og begynte å
kategorisere hvilke objekter ble beskrevet som viktige objekter i innovasjonsprosessen. Etter
det igjen begynte jeg å kategorisere objektene i de to nevnte hovedkategorier.
Etter at kategoriseringen var fullført, var det mange objekter representert innunder
grenseobjekt kategorien, og en utvelgelse blant denne kategorien ble foretatt. Og på grunn av
oppgavens omfang var jeg nøktern med å velge for mange objekter, valget falt på de tidligere
nevnte brukerhistoriene og planningskortstokken. Det var kun et objekt som ble vurdert med
riktige karakteristikker for å bli plassert innenfor epistemiskobjekt kategorien. Produktet i
utvikling faller innenfor den kategorien. En annen grunn til at disse tre objektene ble valgt var
at det fremkom at de var i samspill med hverandre, og det på grunn av dette samspillet at
oppgaven kommer med en idé til nytt teoretisk begrep, innenfor feltet.
Basert på analysen av det innsamlede datamaterialet, deles empiri og analyse kapittelet i tre
deler. Del 1 av analysen omhandler presentasjon av fortolkninger om hvorfor et produktet i en
innovasjonsprosess ser ut til å ha karakteristikkene til et epistemiske objekts, og hvilken rolle
epistemiske objekter har i innovasjonsprosessen. Del 2 av analysen omhandler presentasjon
av fortolkninger på hvorfor objektene brukerhistorier og planningskortstokk har
karakteristikker som grenseobjekter, og hvilken rolle grenseobjektene har i oppgavens
innovasjonskontekst. Del 3 av analysen baserer seg på fortolkninger av at de finnes et
samspill mellom det epistemiske objektet og grenseobjektene i oppgavens
innovasjonskontekst. I min kvalitative presentasjon av data settes de empiriske resultatene inn
i en meningssammenheng, og bærer preg av å være fortolkende beskrivelser. Fortolkningen i
analysen er tett knyttet til datamaterialet, resultatet tenderer å bli tykke beskrivelser av
datamaterialets meningsinnhold (Geertz i Thaagard, 2009).
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3.5.1 Abduksjon
Oppgaven bærer preg av en analysetilnærming basert på abduksjon. Abduktiv tilnærming er
en form for samspill mellom en induktiv og deduktiv tilnærming. I en abduktiv tilnærming
står analyse av data sentralt, med tanke på å utvikle ideer, og forskerens teoretiske forankring
gir perspektiver på hvordan dataene kan tolkes. Etablert teori har dannet et utgangspunkt for
min forskningen, og analyse av datamaterialet har gitt grunnlag for et forsøk på å gi et nytt
teoretiske ide innunder forskningsfeltet. En abduktiv tilnærming betyr altså at teorien utvikles
på grunnlag av systematiske og dyptliggende analyser. Betydningen av en empirisk
forankring er avgjørende, fordi teoritiseringen som ikke har basis i data kan lett inneholde feil
og være svake. På den måten blir det utviklet en prosess mellom teori og empiri, hvor målet er
å utvikle min forståelse og på bakgrunn av det belyse tematikken i nye teoretiske perspektiver
(Thagaard, 2009). Prosessen er gjenkjennbar i analysedelen i neste kapittel, først en kort
presentasjon av mine informanter.

3.5.3 Presentasjon av informantene
For å sikre informantens personvern har jeg anonymisert identitetene til de involverte. I et
forsøk på å gjøre det lettere for leseren og skape en flyt har jeg valgt å lage fiktiv navn på
mine informanter. Fire av de seks informantene som var en del av observasjonen ble også
intervjuet. Jeg har valgt å ikke legge til hvilken rolle de ulike informantene innehar i
prosjektet, det for å styrke anonymiteten til de involverte. De fiktive navnene blir også brukt i
fremleggelsen av empirien og analysen. Alle ekspertene er en del av et prosjekt hvor
hovedmålet er å utvikle et produkt for en kunde. I analysen vil spillproduktet bli betegnet som
produktet. Tabellen under viser de seks personene som var med i observasjonen og de fire
som ble intervjuet.
Tabell 2: Oversikt over informanter
Informanter som ble observert

Informanter som ble intervjuet

Egil
Per

Per

Andreas

Andreas

Mikkel

Mikkel
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Albert
Christoffer

Christoffer

Kilde: Forfatterens sammensetting.
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Analyse av empiri
Epistemiske objekters og grenseobjekters rolle i en innovasjonsprosess står sentralt i
oppgaven. Gjennom den teoretiske gjennomgangen har oppgaven belyst eksistensen,
egenskapene og verdiene til epistemiske objekter og grenseobjekter. Formålet med kapittelet
er å legge frem relevant empiri og analysere empirien, og på den måten finne nødvendige
koblinger mellom empirien og teorien. Kapittelet er strukturert ut fra tre deler. Del 1 tar
utgangspunkt i empiri som belyser epistemiske objektets rolle i innovasjonsprosessen. Del 2
tar utgangspunkt i empiri som får frem grenseobjektenes rolle i innovasjonsprosessen. Del 3
tar utgangspunkt i empiri som får frem at det foregår et samspill mellom oppgavens
epistemiske objekt og grenseobjekt, og mellom grenseobjektene seg i mellom. Empirien er
hentet fra observasjon og intervjuer, og det vil fremkomme tydelig om empirien som blir
brukt er hentet fra observasjon eller intervjuer i kapittelet.

4.1 Del 1 – Epistemiske objekters rolle i
innovasjonsprosessen
For å kunne belyse et epistemisk objekts rolle i en innovasjonsprosess, er det først avgjørende
å kunne identifisere et objekt som har de karakterene et epistemisk objekt krever. Oppgaven
baserer seg på en antakelse om at et produktet i utvikling har karakteristikkene til et
epistemisk objekt. Derfor er formålet med del 1 av analysen først å få frem empiri som
belyser at et produkt kan tolkes som et epistemisk objekt, for så å gå dypere inn på hvilke
rolle det epistemiske objektet har i innovasjonsprosessen.

4.1.1 Produktet – et epistemisk objekt?
Epistemiske objekter anses å være sentrumet i en forskningsprosess, og er definert ut fra deres
foranderlige, åpne og utfoldende karakter (Rheinberger, 1992, ref. i Knorr Cetina, 1997)
Epistemiske objekter har en manglende objektivitet og kompletthet av å være, og har derfor
ingen definerbar identitet ved seg. De er objekter som kontinuerlig ”eksploderer” og
forårsaker mutasjon til noe annet, og er definert ut fra det de ikke er helt ennå, men det de
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kommer til å bli. Derfor er epistemiske objekter hele tiden i en prosess for å bli materielt
definerte (Knorr Cetina, 1997). Og når et epistemisk objekt blir materialisert, er den ikke
lenger epistemisk. Den har beveget seg fra å være åpen til å bli lukket, karakteristikker
assosiert med tekniske objekter (Ewenstein & Whyte, 2009).
Sitat fra informant Chris danner et bilde av at et produktet har karakteristiske trekk på linje
med et epistemisk objekt:
”..spesielt når man jobber som vi gjør hvor man ikke definerer noen ting før man er ferdig med noe. Så
er det veldig sånn, nesten egentlig som en sånn stor workshop egentlig, som man hele tiden finner ut av
hva er beste måten å løse dette her på”.

Sitatet ovenfor belyser at på samme måte som et epistemisk objekt kan det virke som at et
produkt hele tiden, er på en vei for å bli materialistisk definert. Og når det blir materialistisk
definert, er man i følge Chris ferdig med noe. Det kan tolkes dit hen at når det skjer er ikke
produktet lenger et epistemisk objekt, det har blitt materialisert og spiller sin rolle først og
fremst som et teknologisk objekt. Veien for Chris virker som å være en slags stor workshop.
Workshopen Chris beskriver kan forståes som den innovasjonsprosessen produktet må gå
igjennom for å bli materialisert. Videre sier Chris at workshopen er preget av at man hele
tiden finner ut av hva som er beste måten å løse dette her på. Det kan igjen ligne på det
faktumet at et epistemisk objekt hele tiden utfordrer, stiller spørsmål og på den måten
”eksploderer” og forårsaker mutasjon til noe annet.
Chris påpeker at å jobbe slik de gjør er en eneste stort workshop, fordi de jobber ikke mot noe
som er klart definerbart, og det blir ikke definert før produktet de skal lage er materialisert.
Det kan gjør at produktet de skal lage er hovedfokuset og står i sentrumet i
innovasjonsprosessen.
Andreas påpeker det samme:
”Sånn sett så har jo det høyeste prioritet, det er det som står i fokus egentlig eller kunden, med det er jo
en løsning vi lager for kunden, så det blir jo, det er kunden og løsningen som står i fokus”.

Sitatet ovenfor belyser at det er produktet som er det mest prioriterte, og at det er det som står
i fokus. På samme måte som forskningsobjektene til forskerne til Knorr Cetina (1997) er i
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sentrumet i forskningsprosessen, er det kunden eller løsningen (her tolket som produktet) i
sentrumet og i fokus i innovasjonsprosessen.
Per forteller videre:
”Engasjement til å lage bra produkter, det at det har et giv for at produktet jeg skal levere fra meg det
er det beste mulig, her skal vi prøve å lage best mulig produkter”.

Sitatet ovenfor belyser at engasjementet til Per er å lage gode produkter, og han forklarer det
ikke bare som engasjement, han forteller at han har et giv for det han skal lage og levere fra
seg blir best mulig. Pers sitat belyser hvilken kraft i form av å strukturere engasjement, lyst og
giv et produktet ser ut til å utvikle for ekspertene som omgås produktet. Hva er årsaken til at
det oppstår et giv slik Per hevder? En forklaring på det kan være at produktet fremsetter ulike
typer mangler som skaper det engasjementet og det givet Per beskriver ovenfor. Det
sammenfaller godt med et epistemisk objektets kraft til å strukturerer lyst og motivasjon. Sitat
gir assosiasjoner til at Per utvikler en slags emosjonell relasjon til det produktet som han skal
lage. Relasjonen er festet til det engasjementet og det givet han forklarer for å levere fra seg et
produkt som er best mulig. Sitatet for frem at engasjementet og givet for produktet er
avgjørende for å få utvikle et best mulig produkt. Det viser likhetstrekk med det Knorr
Catinas (1997) forskere utviklet med sine forskningsobjekter. Sitatet ovenfor får frem at
produktet er i sentrumet for Per sin del.
Andreas er inne på noe av det samme:
”Jeg ønsker å lage kule ting, jeg elsker å lage og løse problemer egentlig… det motiverer virkelig at det
er noe som faktisk løser problemet for folk”.

Sitatet til Andreas overfor får også frem hvilken kraft det å lage kule ting, her forstått som å
lage et kult produkt, har for Andreas. Han påpeker at han elsker å lage og løse problemer, og
forteller at det er det som motivasjonen hans. Per i det forrige sitatet bruker ordet et giv for å
forklare hvilken stor betydning det har for han å lage et best mulig produkt. I sitatet ovenfor
bruker Andreas ordet elsker for å beskrive hvilken stor motivasjon det er å lage produkter,
som i hans tilfelle i tillegg løser problemer. Det indikerer at produktet man skal lage er det
som er i fokus i innovasjonsprosessen, på lik linje med et epistemisk objekt. I tillegg er det
lurt å merke seg hvilke type ord informantene bruker i sine forklaringer. Ord som, elsker,
engasjement og giv, gir anledning til å tolke sitatene som at det skapes en sterk relasjon til
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produktet. Og det sammenfaller godt med den beskrivelsen Knorr Cetina (2007) gir når hun
påpeker at tilknyttingen mellom eksperter og epistemiske objekter er så sterk, at det er det
eksperter bekjenner seg med, interesserer seg i, er tiltrukket av, forført av, og det eksperter
fester sin lit til. Fra sitatene til Per og Andreas kan det virke som at det også er gjeldende for
mine informanter.
Andreas forteller videre:
”Hva vi faktisk skal lage, det er hvert fall det som er viktigst for teamet vårt”.

I sitatet ovenfor kommer det frem at produktet man skal lage er det viktigste for teamet til
Andreas. Det kan virke som at produktet ikke bare er sentrumet for kun Andreas, men at det
er sentrumet for samtlige i teamet til Andreas. På lik linje som et forskningsobjekt er
sentrumet for de forskerne som arbeider med forskningsobjektet (Knorr Cetina, 1997)
I tillegg påpeker Chris videre:
”Produktet man lager har jo en stor innvirkning på hvordan teamene jobber sammen og hvilket team
som burde jobbe med det”.

Sitatet ovenfor kan brukes til å argumentere for at produktet i seg ser ut til å inneha en så stor
kraft eller innvirkning på sin egen vei for å bli materialisert, at den determinerer både hvordan
og hvilket team som skal arbeide sammen Og determineringen ser ut til å ta utgangspunkt i de
manglene produktet utleverer for hva som skal til for å materialisere produktet. Med andre ord
kan det tyde på ut fra sitatet ovenfor at produktet allerede fra starten, på sin vei for å bli
materialisert, styrer implisitt sin egen innovasjonsprosess, i form av at den determinerer
hvilket team som er best egnet til å utvikle det beste produktet. Og ikke bare hvilket team som
er egnet, men også hvordan de skal arbeide sammen, slik sitatet viser ovenfor. På lik linje
med et epistemisk objekt kan det argumenteres for at produktet styrer og har en avgjørende
rolle i innovasjonsprosessen.
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4.1.2 Manglene og den utfoldende karakteren til produktet, binder
ekspertene til produktet og ekspertene seg i mellom
Manglene, ufullstendigheten og de udefinerbare karakterene til et epistemisk objekt gjør dem
mystiske. Samtidig er det akkurat det som er avgjørende for objekts vei for å bli materialisert.
Manglene strukturer viljen og lysten til eksperter, og dermed binder et epistemisk objekts
utfoldende karakter eksperten med objektet. Resultatet blir bidrag til rekonstruksjon av
kunnskap og viten. Knorr Cetina, (1997) mener objektets mangelfullhet danner en dyadisk
relasjon med det objektet de studerer, ved at forskerne ønsker å løse mangelfullheten objektet
fremviser og objektet fortsetter å vise sin mangelfullhet helt til det har blitt materialisert.
Formålet med avsnittet er å vise empiri som belyser at produktet har liknende karakteristikker
som et epistemisk objekt, og å belyse hvilken rolle det kan spille i innovasjonsprosessen.
Chris begynner, og forteller:
”Når man har begynt med en ting så er det jo egentlig bare en eneste lang diskusjon om hvordan man
skal løse ting”.

Sitat ovenfor belyser at prosessen ser ut til å være er en eneste lang diskusjon om hvordan
man skal løse tingen eller produktet. På samme måte som et epistemisk objekt, danner
produktet med sin mangelfulle karakter, en relasjonen med ekspertene. Relasjonen ser ut til å
vise seg ved at det forekommer en enste lang diskusjon for å løse tingen, eller for å få
materialisert produktet. Diskusjonen kan tolkes å være et resultat av at tingen eller produktet
fremviser mangler, og skaper med det en relasjon til ekspertene som viser seg i form av at det
foregår en diskusjon helt til man har greid å løse manglene produktet fremviser. Og når det er
gjort har produktet blitt materialisert. Det sammenfaller godt med manglene et epistemisk
objekt fremviser, og at manglene strukturer viljen og lysten til ekspertene for å løse oppgaven
(Knorr Cetina, 1997).
Chris forteller videre:
”Hvis man ikke er drevet av produktet så får man ikke et produkt som er bra”.

I følge Chris er man avhengig av å være drevet av produktet for å få et produkt som er bra.
Drivet eller det å bli drevet av produktet, kan tolkes som at Chris her mener at man må ha
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vilje og lyst til å oppdage manglene produktet viser, og har man ikke det så blir konsekvensen
et produkt som ikke er bra. Ingen er interessert å bruke masse ressurser og tid for å lage et
produkt som ikke er bra. Slik det fremkommer fra sitatet ser det ut som at drivet er fremsatt av
produktet, og det drivet er avgjørende for om man får et bra produktet eller ikke. Utsagnet
ovenfor kan tolkes dit hen at produktets evne til å drive eksperter og at eksperter er drevet av
produktet, ser ut til å være avgjørende for at det skal kunne foregå en rekonstruksjon av
kunnskap og viten, noe som igjen er avgjørende å kunne utvikle et produkt som er bra. Med
andre ord, fremkommer det fra sitat ovenfor at produktet i en innovasjonsprosess ser ut til å
innehar mye makt og kraft i sin egen innovasjonsprosess. Og det kan tyde på produktets kraft
i form av at produktet forlanger at ekspertene er drevet av produktet for å skape et produktet
som er bra, strukturerer og styrer viljen, lysten og drivet til menneskene som arbeider med
produktet. Og sånn sett hele innovasjonsprosessen, siden innovasjon er en kollektiv
presentasjon (Aasen & Amundsen, 2010)
Ikke bare binder epistemiske objekter med sin mangelfullhet forskere til seg, de innehar òg en
bindende rolle i ekspertkontekster. Rollen viser seg ved epistemiske objekters mangfoldige
installasjoner. Dette kan skape tankefelleskaper, skapelse av kollektive forventninger, og
emosjonell tilhørighet gjennom konsentrasjoner av følelser, bilder og metaforer av sentrale
objekter. Begeistringen av gjennombrudd og oppdagelser, assosierte med ekspertens selv,
spiller en viktig rolle i å genere bånd mellom eksperter og epistemiske objektene (Knorr
Cetina, 1997).
Chris fikk fortelle hvordan han opplever det:
”Altså, type, at man sammen har lyst til å lage noe og oppnå noe, fra ingenting og lage noe som faktisk
har noe verdi, det tror jeg er drivkraften for alle, at de har lyst til, og jeg tror at uten det så hadde vi
gjort, da hadde vi ikke jobbet i det hele tatt, hva er vitsen da, lissom…?”.

Sitatene ovenfor belyser at lysten til å lage noe fra ingenting til noe som har verdi, ser ut til å
være drivkraften for alle som jobber med produktet. Det kan tolkes dit hen at produktet ser ut
til å ha en slik kraft ved seg at den strukturerer lysten til ekspertene, ikke bare til å lage noe,
men også til å oppnå noe, og ikke bare oppnå noe for gøy. Chris presiserer at det handler om
oppnå noe som faktisk betyr noe, og ikke minst at man oppnår dette sammen. Ut fra sitatet
ovenfor kan det tyde på at produktet i innovasjonsprosessen skaper tankefelleskaper, ved at
den binder alle ekspertene sammen og generer lyst til å lage noe og oppnå noe fra ingenting til
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noe som faktisk har verdi. Sitatet viser i tillegg at produktet ser ut til å skape kollektive
forventninger til ekspertene i innovasjonsprosessen. Forventingen viser seg når Chris hevder
at uten drivkraft og lyst til å lage noe sammen så hadde det ikke vært nødvendig å jobbe, for
hva ville vært vitsen da? Sitatet ovenfor viser at det å lage noe sammen med noen andre og
oppnå noe sammen ser ut til å skape en tilhørighet, en tilhørighet gjennom konsentrasjoner av
den drivkraften og lysten produktet fremviser med sin utfoldende ontologi.
Mikkel fra intervjuene påpeker:
”Du kan på en måte bare gi en oppgave til noen og si: ”gjør dette her.” Og de bare sitter der, okey, det
er jobben min, jeg skal gjøre det. Det blir liksom, jeg har en følelse at det blir et dårlig produktet. Du
sitter, okey, jeg skal gjøre det fordi det er jobben min, ikke fordi jeg har lyst. Du får ikke like mye
innsikt hvorfor du gjør det, derfor kan du ikke komme med meninger på hvordan det burde gjøres, det
bygger veldig opp til at hvis du, hvis du får vært litt med og vært litt kompis med de du jobber med. Så
tror jeg du faktisk får et mye bedre produkt og mye morsommere arbeid”.

Sitat kan tolkes dit hen at produktets evne til å skape lyst og tilhørighet blant ekspertene ser ut
til å være viktig for at arbeiderne skal kunne få lage et godt produkt. Og det kan se ut som at
det gjør at ekspertene binder seg emosjonelt ved å synes at arbeidet er mye morsommere. Det
kan se ut som at det gis mye ansvar til produktet for å strukturering av lyst. Med andre ord
kan det bety at hvis ikke produktet greier å få skape en lyst og motivasjon til arbeiderne, ser
det ut som at det kan resulterer i at arbeiderne utviklet et dårlig produkt. Det er klart at
motivasjonen til arbeiderne kan være noe annet at man skal utvikle et bra produkt. Poenget er
at hvis arbeiderne ikke motivert, så ser det ut som at det kan tolkes å være et resultat av at
produktet ikke greier å strukturer nok motivasjon og lyst til arbeiderne. Og konsekvensen ser
ut til å være at det blir utviklet et dårligere produkt men også at arbeiderne går glipp av å ha
det morsomt på jobb, og på den måten går glipp av å føle en emosjonell tilhørighet. Det kan
derfor se ut som at produktet evne til å strukturere lyst, vilje og motivasjon har en avgjørende
betydning for å kunne lage et godt produkt og for å ha en vellykket innovasjonsprosess

4.1.3 Brukerhistoriene som visuelle materialistiske installasjoner av
produktet
Ewenstein og Whyte (2009) hevder at et enkelte visuelle materialistiske installasjoner kan
vise seg som representasjoner for epistemiske objekter. Visuelle materialistiske installasjoner
er med sin visuelle kraft en avgjørende dimensjon av det epistemiske objektet, siden det er
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med disse ekspertene integrerer med når de utvikler og deler kunnskap. Og på den måten
utvikler det epistemiske objektet seg videre. I tillegg spiller visuelle materialistiske
representasjoner en signifikant, om ikke en avgjørende, rolle for å koble det abstrakte med det
konkrete. Gjennom observasjonen fremstod brukehistoriene som visuelle materialistiske
installasjoner av produktet, eller det epistemiske objektet. En brukerhistoriene fremlegger en
”historie” som en ”tenkt” bruker ønsker å få til i det produktet man skal lage. Eksemplet
under danner et godt bilde av brukerhistoriens visuelle kraft. Brukerhistoriene ble forklart i
metodekapittelet.
Et eksempel på en brukerhistorie hentet ut av observasjonen:
Brukerhistorie:
”Som bruker ønsker jeg at lyd og lys skal bli dempet når jeg går inn i forskerrommet”.

Eksempelet over er en av tilsammen 600 brukerhistoriene laget av informant Egil og Per.
Summen av alle brukehistoriene representerer det ”tenkte” ferdige produktet, ut fra Egil og
Pers ståsted. Eksempelet fra brukerhistorien ovenfor belyser brukerhistorienes visuelle kraft
når den helt klart å tydelig forlanger at lyd og lys skal bli dempet når brukeren går inn i et
forskerrom. Brukerhistorien tegner med sin visuelle kraft et bilde og spesifiserer hva Andreas,
Mikkel, Chris og Albert i innovasjonsprosessen må arbeide med for å lage, og hvilken
funksjon det de skal lage skal ha for produktet. Brukerhistoriene fungerer derfor som
materialistiske installasjoner av produktet. Med sin visuelle kraft er hver enkelte
brukerhistorie avgjørende for produktet, siden det er med brukerhistoriene ekspertene i
innovasjonsprosessen integrerer med når de utvikler og deler kunnskap. Og på den måten
utvikler produktet videre. Totalen av alle 600 brukerhistoriene danner en visuell,
materialistisk representasjon av det ”tenkte produktet”. Derfor legger brukerhistoriene til rette
for at ekspertene kan koble det abstrakte ”det tenkte produktet”, sammen med det konkrete.
Dette fremtrer ved brukerhistorienes sekvensielle representasjoner av det tenkte produktet. I
enkelte tilfeller var koblingen mellom det abstrakte og konkrete ikke god nok. Resultatet ble
utvikling av nye brukerhistorier, og dermed videreutvikling av produktet.
Informant Per utdyper i intervjuet:
”En av de tingene …. de synes var interessant var at det kom opp veldig mange problemstillinger som
de ikke hadde sett før, når han satt ned hele dokumentet. Derfor ble det bare flere og flere
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brukerhistorier, fordi det var ting de ikke hadde tenkt på. Og der så viser det egentlig det at summen av
å sette … som konseptutvikler sammen med utviklerne gjør at du får et større og bedre og mer nyansert
prosjekt produkt til slutt da”.

Sitatet ovenfor viser brukerhistorienes viktige rolle i innovasjonsprosessen. Først, ved at
brukerhistoriene gjennom sin visuelle kraft tegner hele produktet og muliggjør at ekspertene
kan integrere med det ”tenkte produktet”. Integrasjonen er viktig, fordi den gjør det mulig at
nye problemsstillinger dukker opp, og blir diskutert. Resultatet blir, slik sitatet sier, at det
fremkommer ting man ikke hadde tenkt på, og derfor utvikling av flere og flere
brukerhistorier. Og utviklingen av flere og flere historier anses som nødvendig, fordi de
allerede eksisterende brukehistoriene ikke var tilfredsstillende nok til å lage et godt nok
produkt. Det siden de som har laget dem ikke hadde tenkt på alle ting, slik sitatet sier. Videre
påpeker sitatet viktigheten av å sette samme de som har laget og skrevet brukerhistoriene,
med ekspertene som skal lage det brukerhistoriene forlanger. Da vil resultatet bli et større og
bedre og et mer nyansert produkt til slutt.
Mikkel forteller videre:
”Ja, definitivt, det var mange ting. Mange av de brukerhistoriene jeg var usikker på. Nei, som jeg
egentlig visste hadde jeg et ganske godt overblikk over spillet som er det prosjektet vi skal lage. Men
det var en del sånne ting som jeg ikke helt hadde graspa helt da. Som jeg ikke visste helt hva var tanken
rundt det her, hvorfor skal det være der, hva oppnår du osv. Det er ting som vi - hvis du vet det så er det
så mye lettere å forstå helhetsbilder”.

Sitatet fra Mikkel ovenfor belyser hvilken kraft brukerhistorienes ser ut til å ha i form av å få
koblet det konkrete med det abstrakte. Mikkel hevder at han i utgangspunktet hadde et ganske
godt overblikk over spillet, men samtidig var det noen ting han ikke hadde ”graspa” helt, som
han sier. Han var usikker på hva tanken rundt det var, men etter at han hadde gått gjennom
brukerhistoriene var det mye enklere å forstå helhetsbildet. Det kan tyde på at
brukerhistoriene er med på å danne et forståelig helhetsbilde, ved å vise seg som visuelle
materialistiske installasjoner av produktet.

4.1.4 Oppsummering del 1
Formålet med del 1 av analysen har vært først å få frem empiri som belyser at et produkt kan
tolkes som et epistemisk objekt, for så å gå dypere inn på hvilke rolle det epistemiske objektet
har i innovasjonsprosessen. Avsnittet 4.1. har vist gjennom empiri at man kan argumentere
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for at produktet ser ut til å ha likhetstrekk med et epistemisk objekt. Med utgangspunkt i
fremlagt analyse av empirien kan det tyde på at produktet i oppgavens innovasjonsprosess er
sentrumet i sin egne vei for å bli materialisert, og hovedfokuset for informantene, på lik linje
med et epistemisk objekt. Videre kom det frem at produktet viser seg som noe som er
udefinerbart, og med en gang det ble definert eller laget så er man ferdig. En beskrivelse som
sammenfaller godt med de udefinerbare karakteristikkene til et epistemisk objekt (Knorr
Cetina, 1997). Og på samme måte så mister produktet sin identitet som et epistemisk objekt
og blir et teknologisk objekt når objektet bli materialisert (Ewenstein & Whyte, 2009). I
tillegg kom det frem at det ser ut som at produktet allerede fra starten av bestemmer hvilket
team, hvordan man skal arbeide og hvordan utviklingen av arbeidet skal foregå. I likhet med
et epistemisk objektet kan det argumenteres for at produktet styrer mye av sin egen
materialistiske prosess (Knorr Cetina, 1997).
I Avsnitt 4.2. fremviser empirien og analysering av den at produktet ser ut til å skape drivkraft
og lyst hos de ansatte, og det gjøres som et resultat av produktets udefinerbare og mangelfulle
karakter. Produktets udefinerbare og mangelfulle karakter resulterer i skapelse av lyst og en
forventing for å løse manglene produktet fremviser hos ekspertene. En slik skapelse av
strukturering av mangel og lyst blant ekspertene, sammenfaller godt med et epistemiske
objektets karakter. Videre har empirien og analysering vist at for å skape et godt produkt så er
det en forutsetting at ekspertene er drevet av produktet (Knorr Cetina, 1997). Noe som kan
argumenteres å være en bekreftelse på hvilken kraft og makt produktet har i en
innovasjonsprosess. Samtidig viser empirien og analyseringen at produktet har en evne til å
skape et bindeledd mellom eksperter, skape tilhørighet og samhold for å løse manglene
produktet viser. Slik at ekspertene kan oppnå noe fra ingenting til noe som har verdi, og det å
gjøre det sammen ble trukket frem som en viktig betydning Avsnittet 4.2 kan argumenteres å
ha vist at produktet har flere underliggende betydninger i form av å skape motivasjon, lyst,
tilhørighet og drivkraft, og at bindingen kan bli sett på som en dyadisk relasjon, mellom
ekspertene og produktet de skal lage (Knorr Cetina, 2007). Det er viktig at menneskene som
deltar i en innovasjonsprosess er motiverte og føler en tilhørighet til produktet de skal lage,
men også til hverandre (Aasen & Aamundsen, 2011). Av den grunn anses produkts evne til å
strukturere motivasjon, lyst, drivkraft og forme tilhørighet å spille en viktig rolle i
innovasjonsprosessen.
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I avsnittet 4.1.3 har empirien og analyseringen belyst at produktet på lik linje som et
epistemisk objekt viser seg gjennom andre installasjoner. Produktet viser som visuelle
materialistiske installasjoner ved hjelp av over 600 brukerhistoriene som samlet sett danner et
visuelt bilde av hvordan det ”tenkte ferdige produktet” skal se ut, og bidrar med det til å skape
helhetsforståelse. Brukerhistoriene gir ekspertene anledning til å integrere med hverandre og
på den måten gis det anledning til å utvikling av nye brukerhistoriene som også kan resultere i
utvikling av et bedre produkt (Ewenstein & Whyte, 2009). Brukerhistoriene fremtrer i
innovasjonsprosessen som objekter som lar seg validere, testes, og fungere som bevis på
hvordan ting skal se ut. Samtidig representerer de mangler og inviterer derfor til utforskning
og diskusjon (Jensen & Nerland, 2012:Knorr Cetina, 2007). Med sin visuelle kraft belyser
brukerhistoriene hvordan visuelle deler av et ”tenkt ferdig produkt” kan ha forskjellig
posisjoner i ulike ekspertfellesskaper, og skape diskusjon og videreutvikling av produktet.
Brukerhistorienes funksjon som materialistiske installasjoner av det tenkte ferdige produktet,
gir ekspertene anledning til å koble det abstrakte med konkrete (Ewenstein & Whyte, 2009).
Empirien og analysen fremlagt ovenfor har dannet forståelse av hvilken betydningsfull rolle
brukerhistoriene har i innovasjonsprosessen. Først og fremst som visuelle representasjoner av
det ”tenkte ferdige produktet”. Gjennom analyseringen av innsamlede data, fremkom det at
det kan tyde på at brukerhistoriene spilte en viktig rolle som grenseobjekter for
innovasjonsprosessen i tillegg til å være visuelle materialistiske av produktet. Nedunder går
oppgaven nærmere inn på rollen til brukerhistoriene og planningskortstokken som
grenseobjekter i innovasjonsprosessen.

4.2 Del 2 – Grenseobjekters rolle i innovasjonsprosessen
Grenseobjekter spiller en avgjørende rolle for å etablere en delt kontekst mellom forskjellige
fagaktører. Grenseobjektenes natur er i følge Star & Griesmer, (1989) reflektert gjennom å
være både konkrete og abstrakte, konkrete og generell, konvensjonelle og
tilpasningsspesifikke (Star & Griesemer, 1989). En delt kontekst som kan være en arena der
misforståelser og kunnskapsgrenser mellom de ulike ekspertene eller ekspertene blir synlige
og gjort rede for fagaktører. Noe som i følge Carlile (2002:2004) er avgjørende for en
innovasjonsprosess, er at eksisterende kunnskapsgrenser mellom ekspertene blir beseiret.
Kunnskapsgrensene blir som kjent fra teorien oversatt i den syntaktiske grensen, overført i
den semantiske, for så å bli forvandlet i den pragmatiske grensen (Carlilie, 2002).
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Brukerhistoriene var ikke bare viktige visuelle materialistiske representasjoner av det ”tenkte
produktet”. De kan ha vært avgjørende for å oppklare eventuelle grenser mellom ekspertene,
og for skapelse av fellesforståelse blant ekspertene, og for å skape en delt kontekst. Oppgaver
som kjennetegner grenseobjekter, under kommer en nærmere presentasjon av
brukerhistorienes rolle som et grenseobjekt i innovasjonsprosessen.

4.2.1 Brukerhistoriene gir anledning til å overvinne kunnskapsgrenser
Det kan det hevedes at brukerhistoriene, i tillegg å fungere som visuelle materialistiske
installasjoner for det ”tenkte produktet”, bidro til å etablerer en delt kontekst mellom de ulike
ekspertene i innovasjonsprosessen (Star & Griesemer, 1989). En delt kontekst som kan være
en arena der misforståelser og kunnskapsgrenser mellom de ulike ekspertene eller ekspertene
blir synlige og gjort rede for (Carlilie, 2002). Gjennom brukerhistoriene kan det hevdes at det
ble skapt en delt kontekst der kunnskapsgrensene fikk anledning til å bli oversatt, overført og
til tider forvandlet.
Samme observerte brukerhistorie som tidligere illustrere:
Brukerhistorie:
”Som bruker ønsker jeg at lyd og lys skal bli dempet når jeg går inn i forskerrommet ”

Rett etter at Egil hadde lest brukerhistorien høyt oppstod det nye spørsmål stilt fra de andre
ekspertene.
Mikkel spør:
”Mener du her at man skal få dempet både lyd og lys samtidig?

Det gjorde at Egil kunne svare slik:

”Det vi har tenkt på her er at lyd dempes først, så ønsker vi å dempe lyset etter hvert”.

Brukerhistorien ovenfor illustrer at den skaper en delt kontekst mellom alle ekspertene, hvor
først og fremst Andreas, Mikkel, Albert og Chris fikk anledning til å spørre ut hva Egil og Per
virkelig forlanget, og mente med utformingen av brukerhistoriene. Samtidig fikk Egil og Per
anledning til å gå dypere til verks i hva de så for seg at brukerhistoriene skulle få til i
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spillproduktet. Brukerhistoriene representerer i første rekke kun forståelsen og arbeidet gjort
av informantene Egil og Per. Brukerhistoriene dannet et visuelt bilde på hvordan de så for seg
det ferdige produktet og hva brukerne i produktet skal kunne gjøre. Selv om brukerhistoriene
fremstod forståelig for Egil og Per, kom det tydelige frem, slik sitatet over viser, at
brukerhistoriene nødvendigvis ikke virker like forståelige for de andre ekspertene som skulle
lage det brukerhistoriene forlanget. Av den grunn kan det hevdes at brukerhistorienes evne til
å skape en delt kontekst muliggjør opprettelser av diskusjoner, og det rundt nesten hver eneste
brukerhistorie de skulle estimere. Med tanke på at ekspertene gikk gjennom over 600
brukerhistorier, laget brukerhistoriene god anledning til å skape diskusjon. Diskusjoner som
sees å være særs viktig, siden de over 600 brukerhistoriene samlet sett danner et bilde av det
”tenkte produktet”. På den måten kan det hevedes at brukerhistoriene la til rette for at
eventuelle kunnskapsgrenser kunne overvinnes. Det skjedde både før estimeringen, men også
etter estimeringen.
Diskusjonen, fremsatt slik brukerhistoriene ovenfor viser, la til rette for at særlig syntaktiske
og semantiske grenser fikk anledning til å bli overført og oversatt. For at kunnskap skal bli
forvandlet må det mer til enn det utsnittet av en brukerhistorie som ovenfor viser.
Brukerhistorien ovenfor viser at den etablerer en delt kontekst, og fungerer derfor som et
felles kommunikasjonsmiddel. Den spiller sin rolle som et felles kommunikasjonsmiddel ved
at den stiller alle deltakerne et spørsmål - et spørsmål som får i gang en diskusjon. Utsnittet
ovenfor viser at brukerhistorien får frem ekspertenes forskjellige forståelsen av hva
brukerhistorien forlanger. I tillegg får utsnittet frem avhengigheten som foreligger mellom
ekspertene. Den delte konteksten legger til rette at kunnskap kan bli overført mellom
ekspertene. Og derfor gis det anledning for at den syntaktiske kunnskapsgrensen bli
overvunnet.
Utsnittet ovenfor konkretiserer at brukerhistorien ser ut som at de i tillegg legger til rette for
at ekspertenes forskjellige tolkinger, meninger og perspektiver blir synlige. Det kommer frem
tydelig i utsnittet ovenfor, hvor Mikkel spør Egil om han mener at både lys og lyd skal
dempes samtidig. Det gir Egil anledning til å forklare nærmere hva han mener med
brukerhistorien, og muliggjør med det at forskjellige tolkninger, meninger og perspektiver blir
synlige. Og med det kan det hevdes at brukehistoriene ser ut til å ha evne for å etablere en
fellesstruktur, et fellesspråk og en fellesforståelse mellom de ulike ekspertene. Sagt med andre
ord kan det se ut som at brukerhistorien legger til rette for at forskjellige tolkninger, meninger
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og perspektiver kan bli oversatt, og det kan føre til eventuell overvinnelse av den semantiske
kunnskapsgrensen mellom ekspertene.
I tillegg representerer hver eneste brukerhistorien en kompleks og enkel representasjoner av et
ønsket løsningsforslag, og med det skildrer eller demonstrerer brukerhistorien både
nåværende og fremtidig form. Det kan derfor hevdes at brukerhistoriene tilbyr ekspertene en
tilpasning for forskjellighetene og får samtidig frem avhengighetene mellom ekspertene.
Resultatet blir at brukerhistoriene ser ut til å legge til rette for at også den pragmatiske
grensen også kan overvinnes ved at ekspertene får anledning til å tilpasse seg til det
brukerhistoriene forlanger. Fremleggelsen ovenfor har dannet et bilde at brukerhistoriene ser
ut til å inneha karakteristikker til et grenseobjekt ved at de skaper en delt kontekst (Star &
Griesemer, 1989). Og at den delte konteksten gir anledning til at brukerhistoriene kan legge til
rette for at eventuelle kunnskapsgrenser mellom ekspertene kan bli overvunnet. I tillegg har
det kommet frem at det ser det ut som at brukerhistoriene kan bli kategorisert innunder alle de
tre grenseobjektskategoriene til Paul Carlile (2002) som ble presentert i teoridelen.
	
  

4.2.2 Brukerhistoriene skaper felles tankeverdener
Innovasjon fremmes i fellesskap, derfor vil utvikling av en fellesforståelse spille en viktig
rolle i innovasjonsprosessen (Newell et.al, 2009). Det ser ut som at brukerhistoriene spiller en
avgjørende rolle for å få til dette. Diskusjon fremlagt av brukerhistoriene bidrar til å
synliggjøre eventuelle eksisterende kunnskapsgrenser mellom de ulike ekspertene, slik
avsnittet ovenfor belyste. Det gjøres nettopp ved at brukerhistoriene gir informantene
Andreas, Mikkel, Albert og Chris anledning til å spørre utdypende spørsmål til informantene
Egil og Per, samtidig så får informantene Egil og Per anledning til å gi et mer utfyllende svar.
Resultatet blir at samtidig som brukerhistoriene legger til rette for å oppdage
kunnskapsgrenser og overvinne dem, gir brukerhistoriene anledning til at de forskjellige
tankeverdene til ekspertene blir diskutert og belyst. Det kan være med å utvikle en ny felles
tankeverden mellom ekspertene (Carlile, 2002). Gjennom observasjonen ble utsagn som dette
observert:
Mikkel: ”Hva tenker du nå”?
Egil: ”Jeg tenker her på å gjøre det slik”
Andreas: ” Det jeg ser for meg.. men det kan være..”
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Utsagnet ovenfor viser hvordan brukerhistorienes åpne og mangelfulle karakter gjør at
ekspertene får anledning til å si høyt hva de tenker, hva de mener og hva de ser for seg.
Brukerhistoriene inviterer ekspertene inn i hverandres tankeverdener og gir mulighet for
ekspertene til å dele sine tanker. Resultatet blir utvikling av en felles tankeverden, og bidrar til
skapelse av fellesforståelse av hva brukerhistoriene forlanger og dermed en fellesforståelse
for hvordan det ”tenkte ferdige” produktet skal se ut. I løpet av observasjonen fikk jeg en
følelse av at møtet var viktig for ekspertene. Jeg fikk anledning til å spørre informant Albert
hvor viktig dette møtet var:
Svaret fra Albert bekrefter dette:
”Det er et fint møte, fordi da kan man få en fellesforståelse”.

Brukerhistorienes evne til å skape diskusjon mellom ekspertene muliggjør fellesforståelse, og
gir med det anledning at eventuelle misforståelser, grenser og uklarheter oppdages og
oppklares. Noe som er avgjørende for en vellykket innovasjonsprosess.
Sitatene under er hentet fra intervjuet, og opplyser hvilken rolle brukerhistoriene har i
innovasjonsprosessen for Mikkel.
Mikkel hevder:
”Det var jo en del prat rundt brukerhistoriene, hva dette innebærer osv osv osv. For å gi en bedre
estimat, få en bedre forståelse og helhetsbilde og på en måte få vite hva er det som skjer da”

Praten rundt brukerhistoriene ser ut til å bidrar slik Mikkel hevder at ekspertene får anledning
til å se hva dette innebærer. Og på den måten ser det ut som at det resulterer i at man får en
bedre forståelse og helhetsbilde av innovasjonsprosessen. Brukerhistorienes kraft som
visuelle og mangelfulle representasjoner av det tenkte ferdige produktet og deres flere
tolknings kapasitet ser ut til å være avgjørende for at det skal foreligge en del prat, praten ser
ut til å resulterer i dannelse av helhetsbilder og forståelser slik sitatet ovenfor belyser.
Forståelse og dannelse av et helhetsbilde av hva som skjer i innovasjonsprosessen, gjør at
ekspertene i innovasjonsprosessen trekkes mot et felles mål, noe som er avgjørende for en
vellykket innovasjonsprosess (Aasen & Amundsen, 2011). Sitat ovenfor peker på at
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brukerhistoriene med sine karakteristiske trekk fører til en slik helhetsbilde og forståelse
dannes, og kan sies derfor å ha avgjørende rolle for å få til en vellykket innovasjonsprosess.
Chris forteller videre:
”Ofte det vi gjør, vi har en liste med ting vi har lyst til å lage, så formulerer vil det på en enkel måte
som man kan forstå, som jeg er en bruker og jeg vil logge inn, eller jeg er en administrator og vil skrive
en artikkel. Og det kan utviklere forstå, rådgivere kan forstå, designere kan forstå og tilfeldig publikum
kan forstå”

For Chris er brukerhistorienes enkle formuleringer avgjørende, og gjør at alle de ulike faglige
ekspertene kan forstå hva brukerhistoriene forlanger. Chris hevder at til og med tilfeldige
publikummere kan forstå. Det gir igjen indikasjon på at brukerhistoriene har en viktig rolle
for å danne en forståelse for innovasjonsprosessen. Og at deres enkle form ser ut til å være en
fordel, fordi det skaper forståelse på tvers av fagfelt. Sitatet kan tolkes dit hen at det ser ut
som at brukehistoriene i tillegg lager en oversikt i form av at den er med på å gi eksistens til
en liste. Sagt det annerledes så ser det ut som at listen med ting ekspertene har lyst til å lage,
slik Chris hevder får en verdi eller betydning ved at listen blir gjort til enkle formuleringer av
brukerhistoriene. Og at brukerhistoriene på den måten omgjør den litt abstrakte listen til
dannelse av konkrete brukerhistorier. Det kan se ut som at det er først da, listen de har lyst til
å lage blir til brukerhistorier, at listen får frem hva man har lyst til å lage. Det er noe som kan
kobles til Stars og Griesmer (1989) definisjon av et grenseobjekters natur ved at
grenseobjektene både kan være konkrete og abstrakte, konkrete og generelle, konvensjonelle
og tilpasningsspesifikke (Star & Griesemer, 1989).
En vellykket innovasjonsprosess krever at ekspertene som er med i prosessen har en god
forståelse og et helhetsbilde av hva som skal skje (Aasen & Amundsen, 2011).
Brukerhistoriene definert som et grenseobjekt ser ut til å legge til rette for det og blir derfor
avgjørende for en vellykket innovasjonsprosess. I avsnittet under går oppgaven nærmere inn
på hvilken rolle planningskortstokken har i innovasjonsprosessen. Særlig
planningskortstokkens evne til å skape fagligdiskusjon kan virke å ha avgjørende betydning
for en vellykket innovasjonsprosess.
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4.2.3 Planningspokerkortstokken fører til en faglig diskusjon
Hensikten med estimeringsmøte var at arbeidet som informant Egil og Per hadde gjort med
brukerhistoriene skulle legges frem. Estimeringen er en sannsynlighetsvurdering av hvor lang
arbeidstid de trengte for å lage det brukerhistoriene forlanget. Estimeringen ble gjort ved hjelp
av en planningspokerkortstokk. Kortstokken inneholdt 13 kort med verdiene 0, 0.5, 1, 2, 3, 5,
8, 13,18, 20, 40 og 100. Basert på hva brukerhistoriene forlanget så måtte informant Andreas,
Mikkel, Albert og Chris estimere hver eneste brukerhistorie ved å gi dem storypoints på hvor
lang tid de antok de måtte ha for å lage det brukerhistorien forlanget. Storypointverdiene ble
omgjort til timer på slutten av møtet, og planningspokerkortene ble snudd på likt ved at det
ble telt ”1,2, 3 og snu”.
I avsnittet ovenfor har brukerhistorienes funksjon som et grenseobjekt og som visuelle
materialistiske installasjoner av det ”tenkte ferdige” produktet belyst hvor viktig
brukerhistoriene var for å skape fellesforståelse, legge til rette for oppdagelse av
kunnskapsgrenser og koble det abstrakte med det konkrete. Her gikk diskusjonen mer på et
overordnet nivå, det vil si at man fikk anledning til å utrykke seg på hvordan man forstod det
brukerhistorien forlanget. I den diskusjonen hadde særlig informantene Egil og Per viktige
roller med tanke på at det var de som hadde laget brukerhistoriene, og derfor fikk de
anledning til å gå dypere til verks hvis informantene Andreas, Mikkel, Albert og Chris ikke
forstod hva brukerhistoriene forlanget. Og slik ble det gitt anledning for å dele kunnskap og
skapelse av en fellesforståelse for hva brukerhistoriene forlanget ble skapt.
Men det var bare en del av diskusjonene som ble fremlagt av brukerhistoriene og
planningspokerkortstokken. Fordi etter at det hadde dannet seg en viss fellesforståelse for hva
brukerhistoriene forlanget, skulle man forvente at Andreas, Mikkel og Albert skulle estimerte
brukerhistoriene så å si likt. Det var ikke tilfellet. Ofte så var det store sprik mellom de tre, og
da kunne det hende at Egil og Per igjen måtte inn å forklare hva brukerhistoriene ønsket å få
til.
Sitat under belyser en observert diskusjon, etter at estimeringen mellom Andreas, Mikkel og
Albert.
Egil: ”Noe mer sexy, det skal være skikkelig sexy!”
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Andreas: ”Det må være en del synca, samme termologi”.
Chris: ”Jeg vet ikke hva..”.
Egil: ”Spør noe teknisk”.
Andreas og Mikkel: ”Det er ikke så vanskelig”
Egil: ”Det ser forferdelig ut”
Andreas: ”Forklarer”.
Mikkel: ”Å lage en QR er enklere enn å lage en skanner”.
Egil: ”Kanskje vi kan snakke med ….. og …. ”.
Andreas: ”Så lenge du kan kjenne igjen.”
Mikkel: ”Derfor er det så bra, fordi så lenge du kjenner noe igjen så er det enklere2.
Egil: ”Tssss…”
Mikkel: ”Vi kan bruke farger”.
Egil:”En del koder”.
Mikkel: ”Da må vi chippe innholdet med APPn´”.
Albert: ”Jeg vil ha det estetisk fint”.
Andreas: ”Vi må ha en skanner uansett”.
Mikkel: ”Det er kult med en APP”.
Estimeringen med planningspokerkortstokken bidro til at diskusjon hadde et større faglig
innhold, enn det som var tilfelle med den diskusjonen som ble fremlagt av brukerhistoriene
før estimeringen skjedde. Sitatene ovenfor belyser dette. Her snakker informantene mer om de
konkrete faglige utfordringene som brukerhistoriene forlanger. Diskusjonen forekom på
grunn av uklarheter om en brukerhistorie forlanget arbeid hvor man skulle bruke en skanner
eller en QR- kode for å løse brukerhistoriene på en tilfredsstillende måte. Grunnen til
sprikingen ved estimeringen var et resultat av at Andreas, Mikkel og Albert hadde ulik
forståelse om brukerhistorien forlanget en QR- kode eller en skanner for å løse det
brukerhistorien forlanget. Det endte for øvrig med at brukerhistorien ble delt i to, der man
først estimerte en løsning med en skanner, og ble enige, samtidig som det ble enighet om
estimatet på en QR- kode. Diskusjonen fant sted på grunn av at planningspokerkortstokken la
til rette for det. Og det gav ekspertene anledning til å si sin mening, tolkning og forståelse av
hva brukerhistoriene forlanget. Og samtidig skapte diskusjonen en fellesforståelse av på
hvilke måte man måtte arbeide på for å løse brukehistoriene. Med andre ord fungerer også
brukerhistoriene som grenseobjekter ved at de skaper en delt kontekst mellom ekspertene
(Star & Griesemer, 1989). Og i tillegg ser det ut som at den påfølgende diskusjonen gir
anledning for at kunnskapsgrensene mellom ekspertene på nytt kan overvinnes (Carlile,
2002). Uten det kunne man risikert at de kunne arbeidet lenge med å lage f.eks en QR -kode i
20 timer, men så forlanget egentlig brukerhistorien en skanner.
Chris forklare nærmere fra intervjuet:
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“Også kan vi på en måte estimere historiene i størrelsesorden fra hverandre, det vil si jeg kan sitte med
min idé om brukerhistorien, som en bruker vil jeg logge inn. Det kan bety flere ting, kanskje … som er
utvikler på temaet tenker at det betyr sånn, ehh, øyegjenkjennelse ikke sant, det tar sikkert masse tid. Så
han tenker kanskje det tar 40 timer eller mer, også sier jeg, jeg tenker jo passord, og da tenker jeg to
timer. Også får man en diskusjon sånn vi legger frem kortene våre så står det 40 på mitt også står det
to på han, så snakker vi om hva er det egentlig du mente og hva er det egentlig jeg mente? Også får
man da en bra diskusjon rundt hva er det egentlig, altså hvordan skal vi løse dette her egentlig”.

Chris forklarer i sitatet ovenfor hvordan ekspertenes forskjellige tanker kommer til
forgrunnen. Han hevder at han kan sitte med en tanke på hvordan han ville løst
brukerhistorien: som bruker vil jeg logge inn. Chris hevder at det brukerhistorien fremlegger
kan bety flere ting, og får frem brukerhistorienes allerede belyste flere tolkende kapasitet.
Sitatet får frem hvordan de ulike ekspertene kan ha forskjellige forståelser, meninger og
tanker på hva en brukerhistorie forlanger. Noen tenker avansert øyegjenkjennelse teknologi
som tar lang tid å lange, sånn ca. 40 timer i følge Chris, mens andre kan tenke at det holder
med et passord, og da trenger man ikke å bruke mer en to timer på det. Sitatet fra Chris kan
tyde på at ekspertenes forskjellige tanker, forståelser og meninger om hvordan man skal løse
en brukerhistorie ser ut til å virkelig komme frem på grunn av planningskortstokken. Og fra
sitat ovenfor ser det ut som at den diskusjonen basert på estimeringen ender opp i en videre
diskusjon om hva er det vi egentlig skal lage eller løse her, slik Chris påpeker. Det kan derfor
se ut som at planningskortstokkens og dets estimerings anliggende utgjør funksjonen som et
grenseobjekt ved å legge til rette for at forskjellige meninger, forståelser og tanker mellom
ekspertene utveksles og skaper en fellesforståelse for hvordan man skal løse det her egentlig.
Og kan se ut til å spille en viktig rolle for å få til en vellykket innovasjonsprosess
Mikkel fra intervjuet utdyper videre:
”Da blir det diskusjon rundt, hvis vi ligger ganske langt unna estimatet så er det et tegn på at det er en
misforståelse et eller annet som ikke alle er inneforstått med. Enten eller at det er noe man ikke tenker
over eller at det er noe som skurrer litt da. At man tenker at, ja, men det kan vi jo gjøre sånn, også er
det kanskje ikke så enkelt eller kanskje det er så enkelt. Men at de andre ikke er helt på den
bølgelengden, så diskusjonene får du veldig mye av. Da nærmere vi oss etter sånn diskusjon da”

Mikkel er innpå noe av det samme som det Chris fortalte i det forrige sitatet. Sitatet til Mikkel
danner et godt bilde av hvilken avgjørende funksjon planningskortstokken ser ut til å ha for å
legge til rette for oppdagelse av eventuelle misforståelser mellom ekspertene. Sitatet belyser
at ekspertene kan ha forskjellige tolkninger av det brukerhistoriene forlanger. Og at man da
har gjennom planningskortstokken tidlig mulighet for å oppdage at det kanskje ikke var så
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enkelt, som man trodde. Eller kanskje at det var så enkelt, men at man ikke er på samme
bølgelengde som de andre ekspertene. En diskusjon rundt dette gjør at ekspertene nærmer seg
hverandre, forteller Mikkel. At ekspertene nærmere seg hverandre kan tyde på at det skapes
en den viktige fellesforståelsen og helhet for hvordan man skal arbeide sammen for å nå
ekspertenes fellesmål, nemlig å materialiserer produktet. En slik fellesforståelse er fordel for å
få til en vellykket innovasjons (Aasen & Amundsen, 2011).
Andreas bekrefter gjennom intervjuet at det er viktig at misforståelser blir oppdaget tidlig:
”Brukerhistorielisten er veldig viktig for hvis du mister ting der, så blir sluttresultatet feil, og da må du
koble tilbake å prøve å finne ut av det på nytt”

Sitatet fra Andreas ovenfor viser hvilken store konsekvenser det kan for innovasjonsprosessen
hvis misforståelser ikke blir oppdaget tidlig i diskusjonen rundt brukerhistoriene. I verste fall
kan det gjøre at hele sluttresultatet blir feil, hevder Andreas. Sagt det med andre ord, man kan
risikere at det ferdige produktet ikke samsvarer med det ”tenkte produktet”. Konsekvensen vil
i så fall bli et dårligere produkt og en misfornøyd kunde. Andreas får frem hvilken avgjørende
planningskortstokken og dets evne til å skape en diskusjon rundt brukerhistoriene har for å få
en forståelse for brukerhistorien. Og siden en brukerhistorie er en del av 600 brukerhistorier,
og siden de 600 brukerhistoriene representerer samlet sett det ”tenkte ferdige” produktet kan
det hevdes at diskusjonen rundt en enkelt brukerhistorie bidrar implisitt at man også
diskuterer produktet, og at man også får en bedre forståelse av hvordan man skal lage
produktet. Sitatet fra Andreas for også frem det som ser ut som en slags samspill mellom
planningskortstokken, brukerhistoriene og produktet, eller mellom det epistemiske objektet og
grenseobjektene. Samspillet blir forklart nærmere i del 3 av analysen, og danner grunnlaget
for oppgavens forslag for et nytt teoretisk begrep. argumenteres å vise seg ved at
planningskortstokken med sin estimerings anliggende bidrar slik det har blitt belyst, først, til
at ekspertene får en anledning til å diskutere hver enkelte brukerhistorie. Diskusjonen fører til
at ekspertenes meninger, tolkninger og forståelser av hvert enkelte brukerhistorie kommer
frem, og på den måten får brukerhistoriene verdi i innovasjonsprosessen i form av
estimeringen fører til at brukerhistoriene gis anledning til å skape forståelse og helhet blant
ekspertene. Det ville ikke skjedd hvis ikke planningskortstokken var i samspill med
brukerhistoriene. Samspillet mellom brukerhistoriene og produktet viser seg ved at Og med
tanke på at brukerhistoriene samlet sett danner det ”tenkte produktet” kan det argumenteres
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for at også det er et resultat av et samspill mellom brukerhistoriene og produktet. Og det er
gjennom denne diskusjonen at brukerhistoriene for

4.2.4 Oppsummering del 2
I del to av analysene har formålet vært å belyse grenseobjekters rolle i innovasjonsprosessen.
Gjennom empiri fremleggelsen og analysering av den har belyst at brukerhistoriene, i tillegg
til å være visuelle materialistiske installasjoner av det tenkte ferdige produktet, ser ut til å ha
karakteristikker til et grenseobjekt. Brukerhistorienes åpne og fortolkende fleksibilitet,
muliggjør utvikling av en delt kontekst som ser ut til å danne et felles
kommunikasjonsplattform for ekspertene (Star & Griesmener, 1989; Carlile, 2002).
Brukerhistoriene legger til rette for at kunnskapsgrenesene mellom ekspertene overvinnes.
Særlig har det vist seg at brukerhistoriene fungerer godt til å danne en fellessyntaks mellom
ekspertene. Det muliggjør at kunnskap kan overføres på tvers av grenser (Carlile, 2002). I
tillegg har empirien og analysen fått frem at brukerhistoriene skaper en overordnet diskusjon.
Diskusjonen fører til at forskjelligheten, i form av tolkninger, meninger og perspektiver,
mellom ekspertene kommer frem. På den måten kan det argumenteres for at brukerhistoriene
legger til rette for at kunnskap kan oversettes mellom ekspertene. Det gjør det mulig at den
semantiske kunnskapsgrensen eventuelt kan overvinnes (Carlile, 2002). Samtidig bidrar
brukerhistoriene til å belyse at selv om ekspertene har forskjellige utgangspunkt, fremkommer
det ut fra diskusjonene at de også er avhengige av hverandre. Det kan argumenteres for at
brukerhistoriene også la til rette for at den eventuelle pragmatiske kunnskapsgrense kunne
overvinnes. Ved at brukerhistoriene som visuelle materialistiske installasjoner til produktet
gav ekspertene anledning til å danne seg et bilde av hvordan løsningsforslaget kan se ut til å
være. Og på den måten kan det argumenteres at brukerhistoriene gav ekspertene indikasjon på
hvilken type kunnskap som forventes av dem, og om den eventuell måte forvandles for å få til
det brukerhistoriene forlanget (Carlile, 2002). På bakgrunn av fremlagt empiri og analyse kan
det argumenteres for at brukerhistoriene legger til rette for eventuelle kunnskapsgrenser kan
overvinnes, grenser som i følge Carlile (2002) er avgjørende å overvinne for å få til en
vellykket innovasjonsprosess.
Empirien presentert ovenfor har i tillegg belyst planningskortstokkens kraft, først og fremst
som tilrettelegger for diskusjon av en mer faglig art. Brukerhistoriene bidro i første rekke til å
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skape diskusjon på et overordnet nivå, og dannet på den måten en fellesforståelse blant alle
ekspertene for hvordan hele det ”tenkte produktet” skulle se ut til slutt. Planningskortstokken
derimot fungerte heller mer til å skape en faglig diskusjon mellom ekspertene som hadde til
ansvar å lage det brukerhistoriene forlanget. Ved å få anledning til å estimere hver enkelt
brukerhistorie fikk ekspertene anledning til å oppklare uenigheter og misforståelser. Og med
det la til rette for at for å skape en felles syntaks og semantikk blant ekspertene, det
muliggjorde at eventuelle semantiske og syntaktiske kunnskapsgrenser kunne overvinnes
(Carlile, 2002). Særlig når ekspertene estimerte forskjellig fremkom det diskusjoner som
endte med gode oppklaringer i hvordan man kunne gjennomføre det brukerhistoriene
forlanget. Ut fra det som har fremkommet ovenfor ser det ut som at det er med å danne en
fellesforståelse og helhetsbilde av innovasjonsprosessen, noe som betegnes som er fordel for å
få til en vellykket innovasjonsprosess (Aasen & Amundsen, 2011).

4.3 Del 3 – Er det samspill mellom det epistemiske objektet
og grenseobjektet?
Analysedel 1 har fått frem hvilke rolle det epistemiske objektet (produktet) har i en
innovasjonsprosess. Analysedel 2 har fått frem hvilke rolle grenseobjektene (brukerhistoriene
og planningskort) har i en innovasjonsprosess. Formålet med analyse del 3 er å argumenterer
for at det finnes et samspillet mellom det epistemiske objektet og grenseobjektene i en
innovasjonsprosess, og hvilke rolle dette samspillet spiller i innovasjonsprosessen. I
oppgavens fokusområde (punkt 1.3.) ble det påpekt at det ikke foreligger noe eksplisitt
forskning som kobler de to objektkategoriene direkte samme i et samspill. Jeg har hvert fall
ikke funnet noe eksisterende forskning som kan kobles tett mot oppgavens kontekst.
Begrunnelsen for det kan være at tidligere forskning på feltet har tatt utgangspunkt i hver sin
kategori. Hvor forskningen på det epistemiske objektet særlig har hatt fokus på relasjonen
mellom objektet og forskerne, og hvor forskningen på grenseobjekter har tatt utgangspunktet i
å få frem hvordan grenseobjektene tilrettelegger for kunnskapsdeling og koordinering av
samarbeid.
I løpet av oppgavens forskningsprosessen dannet det seg et bilde at det var et slags samspill
mellom det epistemisk objekt (produktet) og grenseobjektene (brukerhistoriene), og mellom
grenseobjektene internt (brukerhistoriene og planningskortstokken).
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Sitatet fra Per kan brukes til å argumentere for hvordan samspillet mellom det epistemiske
objektet og grenseobjektet viser seg i innovasjonsprosessen.
”det er grundig arbeid som gjør at du kunne ha skapt 600 – 700 brukerhistoriene, så kan du gå
gjennom hver enste av de og vurderer de separat. Da har alle forståelse hvor ting kommer fra og hvor
viktig alle er, og forståelse for hvorfor noe må tas vekk. Da tror jeg du klarer å beholde både den given
for produktet og prosjektet, men at du også forstår at ja okey så må vi sette begrensninger”

Samspillet mellom objektene viser seg på følgende måter, først ser det ut som at det
fremkommer et internt samspill mellom alle de 600 – 700 brukerhistoriene. Brukehistoriene
har en slik karakter at dem gir ekspertene anledning til å vurdere dem separat, det resulterer i
at ekspertene får anledning til å skape forståelse, først, kun for det ene brukerhistorien. Det
interne samspillet fremkommer når det ene separate brukerhistorien kobles sammen med de
resterende brukerhistoriene. Hvert enkelte brukerhistoriene blir viktig i innovasjonsprosessen
først når den blir koblet sammen med alle de andre brukerhistoriene, det er i kraft av det
interne samspillet mellom brukerhistoriene, at brukerhistoriene danner et bilde av ”det tenkte
produktet”. Uten det interne samspill mellom brukerhistoriene vil ikke brukerhistoriene skape
forståelse hvor ting kommer fra og hvor viktig alle er, og forståelse hvorfor noe må tas vekk i
innovasjonsprosessen, slik Per hevder i sitatet ovenfor. Hadde det ikke vært et slik internt
samspill mellom brukerhistoriene ville ikke brukerhistoriene hatt en avgjørende betydning for
å skape forståelse, de ville kun vært single historier med en forklarende kraft hvorfor noen
gjør noe osv. Men siden de er i samspill med hverandre gir det grunnlag for å skape
forståelse.
Argumentasjonen for at det er et samspill mellom det produktet og brukerhistoriene
grenseobjekter baserer seg i første rekke som et resultat av at alle de 600 – 700
brukerhistoriene samlet sett resulterer i en ”tenkt definisjon av produktet”. Det kan
argumenteres at gjennom sin utfoldende ontologi har det epistemiske objektet forårsaket
motivasjon og lyst for å utviklet 600 -700 brukerhistorier. Med andre ord det grundige
arbeidet med brukerhistoriene Per referer til ovenfor kan hevedes av å være forårsaket av det
epistemiske objektet, men brukerhistorienes kraft i form av å utvikle seg som et
grenseobjektet er et resultat at det utvikles et samspill mellom brukerhistoriene og produktet
eller det epistemiske objektet. Samspillet mellom det epistemiske objektet og grenseobjektet
kan argumenteres å være årsaken at brukerhistoriene spiller sin rolle som grenseobjekter og
legger til rette for å skape forståelse. Forståelsen skapt av brukerhistoriene resulterer igjen at
61	
   	
  
	
  

man greier å beholde given for det epistemiske objektet eller produktet slik Per påpeker
ovenfor. Sagt det med andre ord brukerhistoriene og produktet er i et samspill med hverandre,
først ved at produktets utfoldende ontologi resulterer i skapelse av 600 – 700 brukerhistorier.
Resultat av det blir at brukerhistoriene fungerer som et grenseobjekt og fører til at det skapes
forståelse, oppstandelsen av forståelse resulterer at det utvikles et giv for produktet og
innovasjonsprosessen eller prosjektet sagt det med Pers ord. Hadde det ikke fremkommet et
slikt samspill, så hadde det ikke vært anledning til å lage over 600 – 700 brukerhistoriene.
Klart man kunne kanskje ha laget dem, men de ville ikke hatt noe verdi for fremgangen i
innovasjonsprosessen, de ville kun vært tomme forklaringer for hvorfor noen gjør hva, og
hvorfor noe må tas vekk. Grunnen for at brukerhistoriene skaper forståelse er nettopp fordi at
de blir laget i et samspill med produktet, og samspillet dem imellom resulterer i at det skapes
et giv for produktet, og på den måten spiller samspillet mellom de to objektene en viktig rolle
i innovasjonsprosessen.
Sitatet hentet fra intervjuet med Andreas får frem også et slags samspill:
“da må vi sette oss ned å begynne å skrive brukerhistorie og finne ut hva skal vi egentlig lage, en
løsningsbeskrivelse”

Sitatet får frem at brukerhistoriene blir til i samspill med de tankene ekspertene i
innovasjonsprosessen har om hvordan ekspertene ser for seg det produktet de skal lage.
Hadde ikke produktet fått fremsatt de manglene så hadde det ikke vært mulig å lage noe
brukerhistorier i det hele tatt. Eller som påpekt i sitatet ovenfor så hadde ekspertene muligvis
fått laget brukerhistoriene, men de ville ikke hatt noe verdi for innovasjonsprosessen. Men
ved at de tar til seg de manglene produktet viser og strukturer dem gir det ekspertene
anledning til å lage brukerhistorier, og utformingen av brukerhistoriene fører til at man får en
oversikt over hva man skal lage. Det kan argumenteres at dette skjer på grunn av at det blir til
ved at det foregår et samspill mellom produktet og brukerhistoriene.
Sitatet nedunder hentet fra intervjuet med Andreas får frem samspillet i en mer spesifikk
kontekst:
“okey som en bruker ønsker jeg å gjøre x, litt som du så på …. så en beskrivelse som sier at okey som
en bruker vil jeg se en liste med artikler. Så at jeg kan gå inn på hver av de. Så estimerer vi da, vi
prøver hvertfall å esitimere hvor lang tid tar dette her. Også begynner vi med prioritering, produkteier
som kan si, okey dette her er lett, men ønsker egentlig ikke, men dette er lett og det ønsker vi. Så det må
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jo, så det må jo opp i prioriteringsliste, og da begynner egentlig design og utivklingsløpet. så da
begynner vi å prøve å designe og utvikle ting”

Sitatet kan tolkes dithen at det først forgår et internt samspill mellom de tre brukerhistoriene
som blir forklart i starten av sitatet. Samspillet mellom brukerhistoriene viser seg når den
første brukerhistorien ønsker å gjøre x, basert på det fremkommer det en ny brukerhistorie
hvor brukerhistorien forlanger å se en liste, og ut fra det igjen lages det en brukerhistorie som
gjør det mulig at man kan gå inn på hvert enkelte av artiklene. Alle de tre brukerhistoriene er i
samspill med hverandre, uten et slikt samspill så vil ikke brukerhistoriene blitt utviklet videre.
Konsekvensen av et manglende samspill mellom brukerhistoriene vil ha betydning for
produktet eller det epistemiske objektet man skal lage, siden brukerhistoriene samlet sett
representerer det ”tenkte ferdige produktet”. Og på den måten kan man argumenterer for at
produktet også er en del av dette samspillet. I analyse del 2 ble planningskortstokken
betydning for innovasjonsprosessen lagt frem ved at kortene gir ekspertene anledning til
estimerer hvert enkelt brukerhistorie. Og det kan argumenteres for at planningskortstokkens
rolle i samspillet trer frem når estimeringen av brukerhistoriene foregår. Sitatet ovenfor gir
grunnlag for å tolke at estimeringen resulterer i at brukerhistoriene får en verdi. Verdien ser ut
til å ha en avgjørende rolle for hvilken plasseringen brukerhistoriene får i prioriteringslistene
av brukerhistoriene. Prioriteringslisten ser ut til representerer en slags rapporteringsliste eller
oversiktsliste over brukerhistoriene, det kan sammenfalle godt med karakteristikker som
muliggjør å plassere den innunder grensekategorien ”standardized forms and methodes”
(Carlile, 2002). Og basert på den prioriteringslisten fylt med brukerhistorier kan design og
utviklingen av ting begynne hevder Per, med andre ord innovasjonsprosessen kan begynne.
Sitat under fra intervjuet med Chris får også frem samspillet mellom objektene:
“ Også organiserer vi det i rekkefølgen vi har lyst til å gjøre det på. Også, prioriterer vi det som er
viktigst først. Også jobber man iterativt, man jobber kanskje i en uke og planlegger, okey nå har vi lyst
til å gjøre dette her. Også når uka er ferdig så sier man, okey da ser vi på hva vi har laget, er det bra?
Hvis det ikke er bra så går vi kanskje en runde til. Hvis ikke så fortsetter vi med de neste tingene vi har
lyst til å lage også får vi på en måte et produkt sånn til uke for uke, istedenfor at man går i en svart
boks.

Chris referer til brukerhistoriene når han hevder ”også organiserer vi det i rekkefølgen…”.
Sitatet til Chris får frem samspillet på en liknende måte som Andreas i det forrige sitatet. Man
kan argumenterer for at alt det Chis nevner i sitatet ovenfor er et resultat av et samspillet
mellom brukerhistoriene og produktet. At brukerhistoriene kan settes i en rekkefølge og
prioriteres som viktige i innovasjonsprosessen er et resultat av at brukerhistoriene er i
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samspill med produktet. Sitatet til Chris ser ut til å vise samspillet på lignende måte som
tidligere, produktet fremsetter mangler, manglene produktet viser resulterer i mange
brukerhistorier. Brukerhistoriene strukturere manglene fremsatt av produktet, og forteller eller
gir ekspertene i innovasjonsprosessen mulighet til å vurderer og prioritere hvilke
brukerhistorier er viktigst for å dekke manglene fremsatt av produktet. Vurderingen og
prioriteringen blir konstruert med basis i planningskortstokken, og den muligheten de gir
ekspertene for å estimere brukerhistoriene. Med andre ord kan vi også trekke inn
planningskortstokken i samspillet sammen med produktet og brukerhistoriene. Resultatet av
samspillet mellom produktet, brukerhistoriene og planningskortstokken blir at
brukerhistoriene vurderes og settes i rekkefølge basert på hvilken funksjon de kan ha for å
dekke manglene produktet viser. Og ut fra det samspillet så sier Chris at de begynner å jobbe
iterativt, og helt til de har vurderer det de har laget som bra nok, eller helt til produktet ikke
fremsetter flere mangler, beveger de seg mellom produktet og brukerhistoriene. Og når det
blir vurdert til å være bra nok, så tar man utgangspunkt i nye mangler som produktet
fremviser i samspill med brukerhistoriene, og på den måten utvikles produktet uke for uke.
Analysen ovenfor kan gjøre det legitimt å hevde at innovasjonsprosessen er et resultat av
samspillet mellom det epistemiske objektet og grenseobjektene.
Sitatet under hentet fra intervjuet med Per belyser hvilken avgjørende rolle samspillet mellom
det epistemiske objektet og grenseobjektet er for innovasjonsprosessen:
”Først veldig overordnet grad også bare jobbe oss nedover, fordi det er det de brukerhistoriene er jo
summen av hele jobben som ble gjort der. Så det er jo, det var jo det som endte opp med å bli, altså som
blir spesifikasjonene på hele prosjektet teknisk sett”

Samspillet mellom produktet og brukerhistorien viser seg på følgende måte. I sitatet blir det
hevdet at man jobber først i overordnet grad, det kan forståes som at vi er i en tidlig fase av
innovasjonsprosessen. Produktet med like trekk som et epistemisk objekt har en utfoldende
natur og fremsetter mangler, som i kjent stil strukturer ekspertenes motivasjon og lyst for å
dekke manglene. Det resulterer i at prosessen med å få materialisert de manglene produktet
viser er i gang. Og det er her samspillet mellom produktet og brukerhistoriene trer frem,
sitatet ovenfor påpeker at det gjøres nedover. Det kan tenke at det jobbes nedover i form av at
ekspertene lager og utvikler brukerhistorier basert på manglene produktet fremviser. Med
andre ord så kan det se ut som at utviklingen av brukerhistorier kan forståes å være et resultat
av et samspill mellom produktet og brukerhistoriene, manglene fremsatt av produktet i tidlig
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fase muliggjør utvikling av brukerhistoriene. I oppgavens tilfelle har manglene som produktet
har fremsatt resultert i over 600 brukerhistorier. Samspillet mellom brukerhistoriene og
produktet har resultert som sitat ovenfor påpeker en dannelsen av summen av alle
spesifikasjonen på hele prosjektet eller for hele innovasjonsprosessen. Uten et samspill
mellom produktet og brukerhistoriene, ville ikke brukerhistoriene hatt den kraften de har i
innovasjonsprosessen. Kraften viser seg ved at brukerhistoriene er et viktig grenseobjekt i
innovasjonsprosessen med tanke på at brukerhistoriene representerer summen av det ”tenkte
ferdig produktet”. Og uten brukerhistoriene som et grenseobjekt og et visuelle materialistiske
installasjoner av produktet, ville ikke produktet blitt materialisert, kanskje den ville blitt
materialisert, men den ville basert på analyse delene ovenfor mest sannsynlig ikke blitt
definert som et godt produkt.

4.3.1 Oppsummering av del 3
I del tre av analysekapittelet har målet vært å fremlegge empiri som får frem at det foreligger
et samspill mellom oppgavens epistemiske objekt og oppgavens grenseobjekter. Resultatet av
fremlagt empiri kan tyde på det finnes et samspill mellom det epistemiske objektet og
grenseobjektet. Samspillet viser seg ved at produktet som et epistemisk objekt fremviser
mangler, og resultatet av det blir utvikling av brukerhistorier. Brukerhistoriene er både
visuelle materialistiske installasjoner av produktet, og et viktig grenseobjekt. Samspillet
mellom brukerhistoriene og produktet resulterer i at brukerhistoriene får en så sentral rolle
innovasjonsprosessen. Hadde det ikke vært for at det forelå et samspill mellom
brukerhistoriene og produktet ville ikke brukerhistoriene hatt den kraften de har i
innovasjonsprosessen. De ville vært tomme historier uten noe form eller mening, men siden
de er i samspill med produktet får de en avgjørende rolle i innovasjonsprosessen. Produktet på
sin side er helt avhengig av at brukerhistoriene blir så grundige utformet, hvis det skal ha en
mulighet for å bli materialisert. Med andre ord ser det ut som at det epistemiske objektet og
brukerhistoriene ikke bare spiller viktig rolle hver for seg i innovasjonsprosessen, men at det
er selve samspillet mellom dem som er avgjørende for å få til en vellykket
innovasjonsprosess. Analysen har i tillegg fått frem at det kan argumenteres for at det finnes
et samspill internt mellom brukerhistoriene, og mellom brukerhistoriene og
planningskortstokken.
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Diskusjon
Målet med dette kapittelet er å summere opp de viktigste funnene fra empirien og analysen,
og diskuterer dem i henhold til oppgavens teoretiske forankring.

5.1.1 Produktet styrer innovasjonsprosessen
Empirien fremlagt og analysert ovenfor, tegner et bilde av hvilke rolle epistemiske objekter
og grenseobjekter har i oppgavens innovasjonsprosess. Først har empirien belyst at et produkt
i utvikling ser ut til å ha likhetstrekk med karakteristikkene til et epistemisk objekt, i tråd med
Knorr Cetinas (1997) definisjon. Videre har analysen ovenfor skapt en argumentasjon hvor
det er legitimt å hevde at innovasjonsprosessen er produktets vei for å bli materialisert. På
samme måte som en forskerprosess er et forskningsobjekts vei for å bli materialisert (Knorr
Cetina, 1997). Produktet ser ut til å styre hele sin egen innovasjonsprosess, helt fra starten,
ettersom at produktets kompleksitet ser ut til å ha avgjørende betydning for hvem bedriften
velger, som best skikket til å dekke manglene produktet fremviser. Det forklarer og belyser
hvilken kraft objektene, produktet, i dette tilfelle, har i en innovasjonsprosess, og ikke minst i
virksomhetens hverdag. Kunnskap om hvilke krefter objekter innehar kan tenkes å få mer og
mer verdi, ettersom at vi stadig beveger oss mot et mer objektorientert og teknologidrevet
samfunn. Og det samme vil mest sannsynlig gjelde arbeidslivet. Pedagoger i arbeidslivet bør
derfor også ha kunnskap om hvilke roller objektene menneskene arbeider med har for
motivasjonen, strukturen og kunnskapsdelingen for de man arbeider med. Er det slik at
objektene påvirker, og kanskje til og med, styrer prosesser?
Videre har empirien og analysen fått frem at produktet som et epistemisk objekt ikke bare ser
ut til å styre sin egen innovasjonsprosess. Produktet med sin mangelfulle og utfolde karakter
har avgjørende betydning for struktureringen av ekspertenes vilje og lyst til å dekke de
manglene produktet fremsetter. Hvis man ikke er drevet av manglene produktet fremsetter,
kan det resultere i utvikling av et dårligere produktet, ble det blant annet hevdet i analysen.
Ingen vil vel lage et dårlig produkt, og ingen bedrifter vil vel være kjent for å lage dårlige
produkter? Med andre ord er ekspertene i oppgavens kontekst helt avhengig av å være tett
knyttet til produktet de skal lage, fordi det er ønskelig at innovasjonsprosessen skal resultere i
utvikling av et godt produkt. Ut fra analysen kan det hevedes at det blir skapt en avhengighet
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mellom produktet og ekspertene. Det er en slik avhengighet Knorr Cetina (2007) mener
fremsetter dimensjonen eller basen for det objektsentrerte samfunnet. I oppgavens kontekst
har særlig produktets ontologi, med sekvenser av mangler, dannet et godt bilde av hvilken
stor betydningen relasjonen mellom aktøren og produktet har for videreutviklingen i
innovasjonsprosessen. Med andre ord, hadde ikke produktet fremsatt noen form for mangler,
hadde heller ikke ekspertene hatt noen motivasjon eller lyst for å oppdage manglene. Det ville
resultert i at produktet ikke ville bli materialisert. Øyeblikkelig når ekspertene forstår
manglene fremsatt av produktet, kan det hevdes at ekspertene tar over manglene produktet har
fremsatt. Det gir rom for å argumentere for at produktet definerer ekspertenes arbeid.
Samtidig blir produktet definerbart eller materialistisk gjennom all investering ekspertene
legger ned for å oppdage produktets mangler. Produktet får en forlengelse som ekspertene
bestemmer (Knorr Cetina, 2007). Avhengigheten utviklet mellom ekspertene og produktet,
gjennom flettingen av vilje, lyst og mangler, spesifiserer den dynamiske relasjonen mellom
produktet og ekspertene i oppgaven. En relasjon som er avgjørende for å få til en vellykket
innovasjonsprosess. Dermed kan man si rollen til det epistemiske objektet er helt avgjørende i
innovasjonsprosessen. Hva skjer hvis det ikke foreligger en slik relasjon? Mest sannsynlig så
vil det resultere i et dårlig eller dårligere produkt.

5.1.2 Grenseobjektene med en koordinerende rolle
I teorikapittelet i oppgaven ble Pauls Carliles (2002) rammeverk for kunnskapsgrenser og
hans kategorisering av grenseobjekter fremlagt. Grenseobjektene ble inndelt i kategoriene
”respositoris, ”standardized forms and methodes” og ”objects, models and maps”. Hver av
kategoriene spiller en avgjørende rolle for at de syntaktiske, semantiske og pragmatiske
kunnskapsgrensene blir overvunnet. En overvinnelse av kunnskapsgrensene er viktig for å få
til en vellykket innovasjonsprosess (Carlile, 2002; 2004). Oppgavens empiri og analyse har
fått frem brukerhistorienes viktige rolle i innovasjonsprosessen. Særlig har det kommet frem
at brukerhistoriene har tre sentrale funksjoner. Den ene at de evner å lage en delt kontekst
(Star & Grisemener, 1989), at de muliggjør skapelse av diskusjon (Carlile, 2002) og at de
fungerer som visuelle materialistiske installasjoner av produktet eller det epistemiske objektet
(Ewenstein & Whyte, 2009). Det kan argumenteres for, basert på analysekapittelet ovenfor, at
brukerhistoriene som et grenseobjekt, ser ut til å inneholde alle de tre karakteristiske til de tre
grenseobjektkategoriene til Paul Carlile (2002) (se figur 1, side 16) Gjennomgående i
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analysen ovenfor har det blitt belyst at brukerhistoriene legger til rette for at kunnskap kan
overføres, oversette og bli forvandlet i kjent Paul Carlile stil. Men det har ikke fremkommet
ut fra analysen overfor, at brukerhistorien som et grenseobjekt har ført til at alle de avgjørende
kunnskapsgrensene til Paul Carlie faktisk blir overvunnet.
Man kan argumenterer for at brukerhistoriene med sine åpne, fleksible og fortolkende
karakter gir anledning til at de syntaktiske, semantiske og pragmatiske kunnskapsgrensene
blir overvunnet. Analysen ovenfor har ikke fått frem at brukerhistoriene virkelig bidrar til at
kunnskapen til ekspertene blir overført, oversatt eller forvandlet. Analysen har fått frem at
brukerhistoriene danner en felles syntaks mellom ekspertene, og på den måte gir anledning til
at kunnskap kan overføres på tvers av grenser, slik Paul Carlile hevder. Men selv om
brukerhistoriene gir anledning til at kunnskap kan overføres, gir ikke analysen tegn på at det
er kunnskap som overføres eller deles mellom ekspertene. Analysen har istedenfor fått frem at
det er heller informasjon, forståelser og enighet som skapes og overføres blant ekspertene.
Det samme argumentet vil også gjelde med tanke på å overvinne den semantiske grensen.
Analysen har vist at brukerhistorien skaper diskusjon mellom ekspertene i
innovasjonsprosessen. En diskusjon som, på lik linje med det Carlile (2002) hevder, gav
anledning til at forskjellige tolkninger, meninger og perspektiver mellom ekspertene kommer
frem oppklares. Men det kan stilles spørsmålstegn ved om det resulterte i at noe kunnskap ble
oversatt fra den ene aktøren til den andre. I analysen ser det ikke ut til at det skjer. Analysen
får frem at slike forskjelligheter riktignok trer frem blant ekspertene, men basert på analysen
ser det ikke ut som at det fører til at kunnskap mellom ekspertene oversettes. Analysen får
frem at det skapes helhetsforståelse, enighet og avklaringer om innovasjonsprosessen blant
ekspertene, men det førte ikke nødvendigvis til at kunnskapen mellom ekspertene virkelig ble
oversatt. Analysen har fått frem at brukerhistoriene i første rekke får frem ekspertenes
forskjellige forståelse av manglene produktet fremviser og av innovasjonsprosessen. Og på
den måten kan det argumenteres for at brukerhistoriene skaper fellesforståelse for hvordan
ekspertene skal løse manglene som produktet fremsetter, og for hele innovasjonsprosessen.
Noe som er avgjørende for å få til en vellykket innovasjonsprosess (Aasen & Amundsen,
2011). Når det gjelder den pragmatiske grensen, har det ikke fremkommet i analysen at
brukerhistoriene gir anledning for at praksisen til enkelte aktører kan forandres på grunn av
det brukerhistoriene fremsetter. Riktignok har det blitt påpekt at brukerhistoriene kan forlange
og bestemme at ekspertene arbeider med en type metodikk eller teknologi. Men det er ikke
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det samme som at ekspertene blir oppfordret til å forvandle eller at det ble krevd at de skal
forandre sin praksis.
Brukerhistorien som et grenseobjekt viser seg i oppgaven å ha en koordinerende rolle
(Scarbrough, m.fl. 2014). Koordinerende i den forstand at brukerhistoriene kobler det
abstrakte og konkrete i innovasjonsprosessen, og gir med det ekspertene anledning til å se
”gangen” i produktets vei for å bli materialisert (Ewenstein & Whyte, 2009). Noe som
sammenfaller godt med Paul Carliles (2002) kategori tre, i tabellen på s.16. ser ut til å kreve
for å overvinne den pragmatiske grensen. Basert på at brukerhistoriene viser ”gangen” i
produktets vei for å bli materialisert, koordinerer brukerhistoriene en mulighet for at de
forskjellige ekspertene kan møtes, utveksle meninger, tolkninger og forståelser. Slik analysen
har påpekt fører det til at det utvikles en fellesforståelse, en fellestankeverden og at ekspertene
får en forklaring på hvorfor ting i prosjektet må tas vekk. Man må ikke glemme
planningskortstokkens rolle i dette arbeidet heller. Som analysen over har vist, er det i
diskusjonen etter at man har lest brukerhistoriene at den faglige diskusjonen fremtrer. En
diskusjon som ikke hadde forekommet uten planningskortstokkens bidrag, og ved at de legger
til rette for estimeringen. Det er på grunn av estimeringen og diskusjonen at brukerhistoriene
blir vurdert og organisert i en prioriteringsliste, basert på hvilken funksjon de har for å dekke
eller løse manglene produktet fremviser. Listen blir puttet inn i et datasystem som muliggjør
at alle ekspertene kan gå inn å se hva som blir arbeidet med. Ikke minst om det er bra nok,
eller om vi må gjøre det om igjen, som analysen har vist.
Dette viser at hovedrollen til brukerhistoriene som et grenseobjekt i oppgavens
innovasjonsprosess er av den koordinerende art. Slik diskusjonen ovenfor har fått frem har det
ikke fremkommet i analysen at kunnskap overføres, oversettes og forvandles slik at den
syntaktiske, semantiske og pragmatiske grensene ikke blir overvunnet. Og, det selv om
grenseobjektene ser ut til å bekle alle de tre objektkategorirollene til Paul Carliles (se tabell
side, 18). En forklaring på at det ikke skjer kan være at det ikke fantes slike kunnskapsgrenser
fra starten av prosjektet. Ekspertene i prosjektet hadde allerede en klar formening om hvem
som hadde ansvaret for hva, hvilken ansvarsrolle de ville ha, og på hvilken måte det ble
forventet at de skulle arbeide på. Det er i hvert fall liknende tanker hos Ewvenstein og Whyte
(2009), når de hevder at det ikke nødvendigvis er å overvinne noen kunnskapsgrenser når det
ikke finnes noen grenser å overvinne (Ewenstein & Whyte, 2009). En annen mulig forklaring
for hvorfor ingen kunnskapsgrenser ble overvunnet, kan være at man i starten av et slik
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opplegg som jeg observerte, eller i starten av en produktinnovasjon, er mer interessert i å
skape en felles forståelse for hva man skal lage, hva man skal gjøre, hvem som skal gjøre hva
og hvem kan hva. At kunnskap mellom ekspertene skal oversettes, overføres og forvandles vil
ikke alltid være en prioritering i en tidlig fase i en innovasjonsprosess.

5.1.3 Samspillet mellom produktet og brukerhistoriene, og
brukerhistoriene og planningskortstokken
Analysen har fått frem at det kan tyde på at det finnes et slags samspill mellom det
epistemiske objektet og grenseobjektene, og mellom grenseobjektene seg i mellom.
Samspillet er avgjørende for innovasjonsprosessen, har det blitt hevdet. Scarbrough m.fl.
(2014) argumenterer i sin forskning innunder dataspillsektoren at det finnes en relasjon
mellom objektene i den innovasjonsprosessen de har studert. Basert på det, hevder
Scarbrough m.fl. (2014), at det ikke er objektene alene eller isolert som koordinerer
samarbeidet på tvers av fagfelter. Det er heller et system utviklet av at objektene er i relasjon
med hverandre som muliggjør at de fungerer som koordinatorer og på den måten legger til
rette for at det skal foregå samarbeid på tvers av fagfelt. Noe de hevder er avgjørende for å få
til en vellykket innovasjonsprosess. Det er lignede tanker med det som har fremkommet i
analysen ovenfor. Analysen antyder at det nettopp er en slik relasjon mellom produktet,
brukerhistoriene og planningskortstokken. Og det kan argumenteres for at de tre danner et
objektsystem, slik Scarborugh m.fl. (2014) hevder ovenfor. Og at det er dette objektsystemet
som koordinerer samarbeidet blant ekspertene, og på den måten legger til rette for å få til en
vellykket innovasjonsprosess.
Analysen har også vist at objektene i oppgaven spiller viktige roller på egenhånd. Produktet
som et epistemisk objekt strukturer viljen, lysten og motivasjonen til ekspertene.
Brukerhistoriene som et grenseobjekt, har en funksjon som visuelle materialistiske
installasjoner av produktet. Og som avgjørende objekter for å skape fellesforståelse og
helhetsforståelse for innovasjonsprosessen produktet må gjennom for å bli materialisert.
Planningskortstokken gir ekspertene anledning til å estimerer hver enkelt brukerhistorie, og
det har resultert i skapelse av viktige faglig diskusjoner. Diskusjoner som bidrar til at blant
annet misforståelser blant ekspertene raskt oppdages. Estimatet muliggjør også at
brukerhistoriene kan bli vurdert og puttet inn i en prioriteringsliste. En liste som er viktig for å
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se hvor langt produktet har kommet på sin vei for å bli materialisert. Spørsmålet er om dette
hadde skjedd dersom det ikke hadde vært et samspill mellom dem. Slik analysen har påpekt
ser det ikke ut til at objektene hadde fått like stor betydning i innovasjonsrollen hvis de ikke
hadde vært i samspill med hverandre. Det er nettopp det at de bygger på hverandre, spiller på
hverandre og er i samspill med hverandre, som gjør at de både fremstår som viktige på
egenhånd, og det er det som gjør dem viktige i innovasjonsprosessen. Eksempelvis, hvilken
verdi ville brukerhistoriene hatt hvis de ikke hadde vært i samspill med produktet? De kunne
absolutt skapt en delt kontekst (Star & Grisemere, 1989), men det hadde ikke ført til annet
enn at det gir anledning til at ekspertene samles, og får sett hvordan prosessen ser ut til å bli.
Grunnen til at de får en så viktig rolle i innovasjonsprosessen er først og fremst for at de er i
samspill med produktet. De er materialistiske installasjoner av produktet, og med det gir de
ekspertene anledning til å se, føle og forstå hvordan og hva man skal gjøre for at produktet
skal bli materialisert. Brukerhistoriene er ikke passive, det har analysen vist. De har en
karakter av å være fortolkende, det er blant annet det som gjør dem til grenseobjekter. De
skaper diskusjon og engasjement, også uten planningskortstokken, men særlig når
brukerhistoriene er i samspill med kortstokken. Og det har ,som analysen har vist, resultert i
at nye og enda bedre brukerhistorier blir laget, og siden produktet er i samspill med
brukerhistoriene fører disse nye brukerhistoriene til at produktet blir bedre og bedre.
Videre kan man diskuterer hvilken verdi ville brukerhistoriene hatt hvis ikke
planningskortstokken la til rette for at de ble estimert? Det har fremkommet i analysen at
brukerhistoriene alene, altså før estimeringen, skapte diskusjon, meningsutveksling og
forståelse. Men det var først når planningskortstokken og kapasitet for å legge til rette
estimeringen at den store faglig diskusjonen oppstod. Særlig når estimeringen mellom
ekspertene var svært forskjellig. Hadde det vært klarere grenser blant ekspertene så ville nok
ulike kunnskapsgrenser blitt overvunnet her (Ewenstein & Whyte, 2009) Basert på analysen
ovenfor så ser det ut som om produktet sjeldent viser seg alene i oppgavens
innovasjonsprosess, og det samme kan sies å være tilfelle med brukerhistoriene. En mulig
forklaring på det kan være at de er i kontinuerlig samspill med hverandre, og at de som ut fra
oppgavens kontekst ofte opptrer på samme sted, tid og rom. Analysen og diskusjonen har vist
at samspillet mellom objektene er avgjørende for innovasjonsprosessen, og produktets vei for
å bli materialisert. Det kan godt hende at produktet blir materialisert uten et slikt samspill,
men mye kan tyde på at den veien blir lengre hvis det ikke foreligger samspill mellom
objektene.
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Det kan dermed være legitimt å hevde at objektene ikke bare er i relasjon til hverandre slik
Scarbrough m.fl. (2014) hevder, men at de også er i samspill med hverandre. Et samspill som
jeg velger å kalle for objektinteraksjon, og som blir mitt forslag til ”et nytt teoretisk begrep”. I
apostrof, fordi selv om jeg ikke har sett begrepet blitt brukt i litteratur i denne sammenheng
som det har blitt belyst her, kan det hende andre har det. Under vil begrepet bli presentert
nærmere.
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Objektinteraksjon - et samspill mellom
objektene
Gjennomgående i oppgaven har argumentasjon for at det foregår et samspill mellom
objektene bygget seg opp. Og det har blitt argumentert for at det er gjennom samspillet at
objektene får en så avgjørende rolle som de får i oppgavens innovasjonsprosess. Samspillet
kan defineres ut fra det nye begrepet objektinteraksjon. Samspillet mellom objektene kan
viser seg som et resultat av at objektene er i interaksjon med hverandre. Uten forekomsten av
objektinteraksjon vil ikke objektene ha den avgjørende rollen objektene ser ut til å ha i en
innovasjonsprosess. Objektinteraksjonen dannes ved at brukerhistoriene som et grenseobjekt
danner interaksjon med manglene produktet som et epistemisk objekt fremsetter.
Objektinteraksjonen mellom objektene resulterer i at produktets mangler, blir tatt opp, og får
verdi i form av å strukturere lysten, viljen og motivasjonen hos ekspertene, gjennom
brukerhistoriene. Det er på grunn av objektinteraksjon mellom brukerhistoriene og produktets
mangler at brukerhistoriene viser seg som materialistiske installasjoner av produktet. Og det
er på grunn av en objektinteraksjon mellom brukerhistoriene og planningskortstokken at
ekspertene i innovasjonsprosessen gis anledning til å skape fellesforståelse og helhet. Og det
er gjennom objektinteraksjon mellom brukerhistoriene og planningskortstokken at ekspertene
får anledning til å diskuterer og gi vurdering av brukerhistoriene, og dermed også produktet.
Med andre ord så kan det argumenteres for at det er på grunn av objektinteraksjon at
produktet kan bli materialisert. I tillegg ser det ut til at objektinteraksjonen mellom objektene
har betydning for hvilken rolle objektene får innovasjonsprosessen.
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6.1 Modell – Objektinteraksjon i en innovasjonsprosess

En innovasjonsprosess
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(Grenseobjekt)
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Produktet
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Prioriteringsliste	
  	
  

Planningskortstokk
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Produktet blir
materialisert

	
  

	
  

Brukerhistoriene blir
estimert og vurdert
Modell 2: Objektinteraksjonen i en innovasjonsprosess, samspillet mellom objektene
Modellen på neste side er utviklet og forankret i min hermeneutiske forskerutgangspunkt og
baserer seg på oppgaves teoretiske utgangspunkt. Modellen viser på hvilken måte
objektinteraksjonen dannes. Modellen viser at innovasjonsprosessen begynner med at
produktet som et epistemisk objekt fremviser mangler. Manglene strukturer strukturerer
lysten og viljen til ekspertene for å løse det manglene fremsetter. Ekspertene lager over 600
brukerhistorier, som til sammen danner hele det tenkte produktet. Og det er her innovasjonens
objektinteraksjon dannes mellom produktets mangler og brukerhistoriene. I det
brukerhistoriene er blitt laget danner de en objektinterkasjon med produktet. Interaksjonen
viser seg ved at brukerhistoriene tar opp manglene til produktet, og produktet får anledning til
å vise sine mangler gjennom brukehistoriene. Det er på grunn av objektinteraksjon mellom
brukerhistoriene og produktets mangler at brukerhistoriene viser seg som materialistiske
installasjoner av produktet. Deretter når objektene skal estimeres skjer det gjennom at de
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danner en interaksjon med planningskortstokken. Interaksjonen forekommer ved at
brukerhistoriene får sin verdi med tanke på å skape fellesforståelse og helhet i
innovasjonsprosessen ved at de lar seg estimere for. Og planningskortstokken får brukt sin
kapasitet ved å være i interaksjon med brukerhistoriene. Etter estimeringen så blir resultatet
slik vil har sett gjennom analyse del 3 at brukerhistoriene blir vurdert og prioritert i en
prioriteringsliste. Prioriteringslisten danner oversikt for ekspertene for hva som må gjøres, og
når prioriteringslistene er tom, da har produktet blitt materialisert. Modellen får frem at hele
innovasjonsprosessen ser ut til å starte på grunn av manglene som produktet fremviser. I
tillegg så får den frem at objektinteraksjonen mellom objektene ser ut til å ha en betydning for
hvilken rolle objektene har i en innovasjonsprosess.
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Avslutning
Det objektsentrerte samfunnet har dannet utgangspunktet for oppgaven. Objekters økende
innflytelse i samfunnet og arbeidslivet, forutsetter at arbeidslivspedagogen har kunnskap om
objekters rolle i arbeidslivet. Formålet med oppgaven har vært å rette søkelyset på objekters
rolle i arbeidslivet, med hensikt for å få en bedre forståelse av objekters rolle i en spesifikk
kontekst. På grunn av oppgavens omfang har oppgaven kun hatt mulighet til å se nærmere på
to objektkategorier. Forskningsspørsmålet har derfor vært konsentrert mot epistemiske
objekters - og grenseobjekters rolle i en innovasjonsprosess. For å svare på
forskningsspørsmålet har oppgaven vært avhengig av å finne objekter som kan kategoriseres
innunder begge kategoriene. Epistemisk objektskategorien stiller strenge krav, og skapte
utfordringer for oppgaven. Helt fra introduksjonen ble det stilt spørsmål om et produkt i
utvikling hadde likhetstrekk til et epistemisk objekt. Og det ble stilt spørsmål om
grenseobjekter bidrar til at kunnskap kan overføres, oversettes og forvandles i
innovasjonsprosesser eller spiller de ut sin rolle på en annen måte? Og kan det tenkes at
objektkategoriene er i samspill med hverandre? Oppgaven har benyttet en kvalitativ
tilnærming, og oppgavens resultater hviler på empiri basert på en dagsobservasjon og fire
semistrukturerte intervjuer. Disse er gjennomført i en høyteknologisk bedrift. Gjennom
fremleggelse av empiri og diskusjon har det fremkommet en del hovedfunn som står til svar
for problemsstillingen. Nedunder blir oppgavens hovedfunn, begrensninger og forslag til ny
forskning presentert.

6.1 Hovedfunn
6.1.1 Produktet styrer sin egen innovasjonsprosess
Forskningsspørsmålet i oppgaven spør etter hvilken rolle epistemiske objekter og
grenseobjekter har i en innovasjonsprosess. I fokusområdet i oppgaven ble det stilt spørsmål
om et produkt i utvikling kan defineres som et epistemisk objekt. Oppgaven har belyst at et
produkt i utvikling har karaktertrekk som likner et epistemisk objekt, basert på Knorr Cetinas
(1997) definisjon. Argumentasjonen hviler på at produktet, på lik linje med et epistemisk
objekt, er sentrumet i sin egen innovasjonsprosess. Produktets mangelfulle og utfoldende
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ontologi, strukturerer på lik linje som et epistemisk objekt ekspertenes motivasjon, lyst og
vilje til å finne manglene til objektet/produktet. Hvilket team og hvilke ansatte som skal
arbeide med produktet bestemmes av hva som kreves for å dekke manglene produktet
fremviser. Og på den måten ser det ut som at produktet styrer innovasjonsprosessen helt fra
starten av. På samme måte som et epistemisk objekt viser produktet seg gjennom andre
installasjoner. I oppgaven fyller brukerhistoriene den rollen. Brukerhistorienes visuelle kraft
er avgjørende for at ekspertene skal kunne koble det abstrakte med det konkrete. At et produkt
som skal materialiseres er i sentrum, er ikke overraskende. Oppgaven har derimot vist at
produktet har en langt større og viktigere funksjon enn kun å være sentrumet i sin egen
innovasjonsprosess. Forskningsspørsmålet, som spør om hvilken rolle et epistemisk objekt
har i en innovasjonsprosess, er sammensatt. Oppgavens svar er at produktet, definert som et
epistemisk objekt i oppgaven, styrer, driver og motiverer ekspertene i innovasjonsprosessen,
og kan argumenteres for å være drivkraften i sin egen vei for å bli materialisert.

6.1.2 Brukerhistorienes og planningskortstokkens koordinerende rolle
Forskningsspørsmålet spør også etter hvilken rolle grenseobjekter har i en
innovasjonsprosess. Paul Carlile hevder (2002) at grenseobjekter spiller avgjørende rolle i
innovasjonsprosesser på grunn av deres evne til å overvinne eksisterende kunnskapsgrenser
mellom ekspertene i en innovasjonsprosess. Det gjøres ved at grenseobjektene gir anledning
til at kunnskap kan overføres, oversettes og forvandles (Carlile, 2002). I oppgavens kontekst
er brukerhistoriene og planningskortstokken definert som grenseobjekter. Oppgaven har
belyst at grenseobjektenes åpne og fortolkende fleksibilitet, skaper en delt kontekst (Star &
Griesemer, 1989) og diskusjon blant ekspertene i innovasjonsprosessen (Carlile, 2002).
Brukerhistoriene og planningskortstokken legger derfor til rette for at kunnskapen blant
ekspertene kan overføres, oversettes og forvandles for å overvinne eventuelle
kunnskapsgrenser. I innovasjonsprosessen oppgaven har studert har ikke kunnskapsgrensene
mellom ekspertene vært sterke nok, og derfor har kunnskapsgrensene ikke vært nødvendig å
overvinne. I oppgavens innovasjonsprosess har grenseobjektene derfor heller hatt en
avgjørende koordinerende rolle enn en rolle for å overvinne kunnskapsgrenser (Scarbrough
m.fl. 2014; Carlile, 2002). Koordinerende i den forstand at de muliggjør at kunnskap kan
deles, informasjon utveksles, misforståelser oppklares og felles – og helhetsforståelse skapes.
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6.1.3 Objektinteraksjon – et samspill mellom objektene
I tillegg til å svare på forskningsspørsmålet har oppgaven belyst at det finnes et samspill
mellom objektene. Begrepet objektinteraksjon har blitt introdusert for å forklare samspillet.
Objektinteraksjonen forekommer ved at brukerhistoriene danner en interaksjon med manglene
produktet som et epistemisk objekt fremsetter. Objektinteraksjonen mellom objektene
resulterer i at produktets mangler, blir tatt opp, og får verdi i form av å strukturere lysten,
viljen og motivasjonen hos ekspertene, gjennom brukerhistoriene. Det er gjennom
objektinteraksjonen, mellom brukerhistoriene og produktet, at brukerhistoriene viser seg som
materialistiske installasjoner av produktet. Og det er gjennom objektinteraksjon mellom
brukerhistoriene og planningskortstokken at ekspertene får anledning til å diskutere og skape
fellesforståelse og gi vurdering av brukerhistoriene, og dermed også produktet. Med andre ord
så vil ikke objektene ha en så avgjørende rolle uten at det foregår en objektinteraksjon mellom
objektene.

6.2 Mulige begrensninger
En begrensing ved oppgaven kan være at teorien om epistemiske objekter er hentet ut fra en
helt annen kontekst enn konteksten oppgaven hviler på. Selv om teorien i mine øyner har blitt
vurdert som passende, og oppgaven har vist at den er passende, er det nødvendig å trekke
frem det aspektet. Slik jeg har opplevd det, foreligger det ikke mye forskning med en så dyp
teorikombinasjon mellom grenseobjekter og epistemiske objekter, som oppgaven hviler på.
Eksisterende forskningen tar ofte utgangspunkt i en av objektkategoriene og baserer sin
undersøkelse på en objektkategori. Med andre ord så har det vært utfordrende å finne
forskning som baserer seg på den dype teorikombinasjon som oppgaven hviler på. Og på den
måten har det vært utfordrende å bruke eksisterende forskning i eventuelle forsøke på styrke
oppgavens validitet. Jeg mener likevel at det er en styrke for oppgaven at oppgaven har greid
å vise at en dypere kombinasjon av teoriene lar seg gjennomføre.
Andre metodiske utfordringer som må nevnes, er faktumet at oppgavens observasjon ikke ble
tatt opp på videokamera. Det ville gitt en enda fyldigere empiri å basere oppgaven på, og en
mulighet for å gjennomføre en interaksjonsanalyse. I tillegg ble det ikke tatt hensyn til viktige
faktorer av intervjuene i transkriberingen, som pauser, tydelige kroppsbevegelser og
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informantenes stemmeleie. Noe som ville fått frem informantens mening enda tydeligere.
Samtidig er kombinasjonen av observasjon og intervjuene en klar styrke ved oppgaven.
Oppgavens teoretiske forankring gjorde det vanskelig å formulere spørsmål på en enkel måte.
Og i intervjusituasjonen fant jeg det vanskelig å spørre etter informantenes forståelse av
”hvilken rolle epistemiske objekter og grenseobjekter har i deres opplevelser av en
innovasjonsprosess”. Det gjorde at jeg måtte grave litt for å få ut informasjon som kunne
brukes innunder oppgavens tema, og det kan ha påvirket informantenes svar. Å greie å få til et
godt forskerintervju er en kunst, og det kan stilles spørsmålstegn ved om en
mastergradsstudent behersker kunsten ved sitt første forskningsarbeid.
En annen begrensing som er verdt å nevne er konteksten oppgaven hviler på. Oppgavens
empiriske utgangspunkt er hentet ut fra en høyteknologisk bedrift. Det er innlysende at
objekter i alle typer kategorier er sterkt representert i slike arbeidslivsområder. Like viktig er
det derfor å påpeke at målsetting med oppgaven aldri har vært å generalisere funnene til andre
områder, en velkjent begrensning for kvalitative studier med et slik omfang som oppgaven
baserer seg på.
Videre er det viktig å påpeke at min forforståelse og mitt teoretiske utgangspunkt har påvirket
utviklingen av det nye teoretiske begrepet som har fremkommet i oppgaven. Av den grunn
kan det være en begrensing for begrepets gyldighet - det er opp til den kritiske leser å vurdere.
En annen mulig begrensning kan være at jeg ikke har knyttet teori i særlig grad opp mot
forslaget til det nye begrepet.

6.3 Videre forskning
Oppgaven har hatt fokus på og belyst objekters rolle i en spesifikk type innovasjonsprosess.
Og det innfor et spesifikt arbeidslivsområde hvor objekter i utgangspunktet har viktige roller.
Forslag til videre forskning vil være å se nærmere på objekters rolle i andre typer
arbeidslivsområder, innovasjonsprosesser og kontekster. Hvilken rolle spiller objektene for
lærerens arbeidshverdag? Finnes det et objekt med epistemiske karakteristikker innenfor
andre yrker? Hvilken betydning vil objektinteraksjonen mellom objektene ha? Vil det finnes
en slik objektinteraksjon i det hele tatt? Oppgaven har belyst at objektene har avgjørende
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roller for oppgavens innovasjonsprosess. Oppgaven har ikke hatt anledning til å fokuserer på
hvilke utfordringer objekter kan ha i en innovasjonsprosess. Det hadde vært en spennende
vinkling. Hva med å sammenligne menneskene og objektenes rolle i en innovasjonsprosess?
Kan en innovasjonsprosess foregå uten objekter?
Det økte objektsentrerte samfunnet går i en spennende utvikling, der objekter blir stadig
viktigere – dermed også kunnskap om objekter.
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Vedlegg 1
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Vedlegg 2
Samtykkeerklæring om deltakelse i forskningsprosjektet
”Objektets/produktets rolle i kunnskapsdelingen i et
tverrfagligteam
Bakgrunn og formål
Jeg er en mastergradsstudent ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitet i Oslo,
og nå holder jeg på med den avsluttende masteroppgaven. Formålet med min masteroppgaven
er å studere og beskrive hvilken rolle objektet/produktet i en produktutviklingsprosess spiller
for kunnskapsdelingen i et tverrfagligteam. Forskningsspørsmålene som masteroppgaven
ønsker å belyse er ” hvordan deler et tverrfagligteam kunnskap i en produktutviklingsprosess”
og ” hvilken rolle har objektet/produktet for kunnskapsdelingen i et tverrfagligteam”.
Hva innebærer deltakelse i studien?
Din deltakelse i oppgaven vil danne det empiriske grunnlaget i masteroppgaven. Jeg ønsker å
benytte meg av observasjon og intervju som datainnsamlingsmetoder for mitt prosjekt. Jeg
ønsker å observere et møte der alle i teamet er samlet, jeg kommer til å sitte i bakgrunnen å
observerer hvilken rolle objektet/produktet har for kunnskapsdeling mellom deltakerne i
teamet. Jeg vil foreta notater underveis. Prosjektet vil kreve at du deltar på et intervju som vil
ha en varighet på ca. 45 - 60 minutter. For oppgavens validitet er det viktig at den som blir
intervjuet tar dette alvorlig og at svarene er personlig berettiget. Spørsmålene vil blant annet
omhandle: hvilken rolle du har i det tverrfaglige teamet, hvordan du deler din kunnskap i det
tverrfaglige teamet, hvilken rolle objektet/produktet har i kunnskapsdelingen i det tverrfaglige
teamet. Intervjuet vil bli tatt opp ved hjelp av lydopptak, jeg vil også notere litt underveis. Vi
blir enige om tid og møteplass sammen.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun jeg som vil ha innsikt i de
svarene du har gitt i intervjuene. Opptakene vil bli lagret på min personlige MAC, det kreves
både brukernavn og passord for å få tilgang til min MAC. Jeg vil lagre arbeidet og eventuelle
sitater med kandidat 1. osv. Oppgaven vil bli publisert ved Digitale utgivelser ved UiO
(DUO). Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.2015. Da vil all datamaterialet bli slettet.
Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Agon Pireva, Mob:
XXXXX, Email: XXXXX
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste AS.
Hvis du ønsker å delta, er det fint om du skriver under på den vedlagte filen.
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Vedlegg 3
Intervjuguide – objektenes rolle i et team.
Hovedproblemstilling:
Hvilken rolle har objekter i samarbeidet/kunnskapsdelingen mellom eksperter i et
produktutviklingsteam?
Forskningsspørsmål:
1. Hvordan kommer objekter til synet i kunnskapsdelingen/samarbeidet?
2. Hvordan kan objekter være avgjørende for at medlemmer i et team deler
kunnskap/samarbeider?
3. Hvilken utfordringer kan objekter skape for kunnskapsdelingen/samarbeidet?
Bakgrunnsinformasjon:
1. Hvilken stilling har du her?
2. Hvor lenge har du arbeidet her?
3. Hva slags utdanning har du?
4. Hvilken avdeling tilhører du?
Arbeidssituasjon:
5. Hvilken prosjekter er du en del av i dag?
6. Hvordan er prosjektene strukturert?
7. Kan du fortelle litt hva dere gjør i disse prosjektene, (hva er målet med prosjektene?)
8. Hvem andre er med i prosjektet?
9. Hvordan arbeider dere sammen i prosjektet?
10. Er det vekselvirkninger eller samspill mellom dere som er i prosjektet?
11. Hvorfor ble du en del av prosjektet.
Team:
12. Hvilken erfaringer har du med å være en del av et tverrfaglig team?
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13. Hva er dine arbeidsoppgaver og hva er ditt ansvarsområde i team?
14. Hvilke oppgaver er mest interessante for deg?
a) hva gjør dem så interessante?
15. Hva er det som trigger deg og gir deg et rush i dette arbeidet?
16. Hva synes du er kjedelig med prosjektet?
Kunnskapsdeling/Samarbeid
17. Hva tenker du på når du hører ordet samarbeid?
18. Hvordan legger dere til rette for at det skal foregå samarbeid i teamet?
19. Hva er det som gjør det mulig for at det skal foregå samarbeid?
20. Hvordan kommer dere frem til løsninger i teamet du er en del av?
21. Er det viktig for deg at du forstår hva de andre medlemmene i temaet gjør i
prosjektet?
a) Hvorfor er det viktig?
b) Hvis du ikke forstår hva en annen medarbeider mener, hva gjør du for å oppklare
det du lurer på?
22. Hvordan deler du din kunnskap med de andre medlemmene i teamet?
23. Hvordan forklarer du dine løsninger til de andre medlemmene i teamet?
24. Hva er utfordrende ved å arbeide i et tverrfaglig team?
25. På hvilke måte takler dere utfordringene?
Objekters rolle
26. Hvilken betydning har de menneskelige relasjonen for samarbeidet og
kunnskapsdelingen i teamet?
a) er de viktig?
b) Hvorfor er de ikke så viktig?
27. Hvilken betydning har objekter, med objekter mener jeg fysiske ting, (for eksempel,
det dere skal utvikle, eller andre fysiske ting som fungerer som støtte for det dere skal
utvikle, google docs) for samarbeidet og kunnskapsdelingen i teamet eller prosjektet?
a)kan du komme med noen konkrete eksempler for hvordan du bruker slike objekter
eller fysiske ting i samarbeidet/kunnskapsdelingen
b)hvilken rolle eller funksjon har objektene eller de fysiske tingene i prosjektet?
(Objekter som støtter prosessen, som støtter selve gjøren og det de skal lage)
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Vedlegg 4
Hei xxx
Mitt navn er Agon Pireva, jeg er en mastergradstudent i pedagogikk med studieretningen
kunnskap, utdanning og læring ved Universitet i Oslo. Min søster xxxx hadde vært i kontakt
med deg angående et nytt opplæringsystem for xxxxxx, hun tipset meg å sende deg en email
for å høre om xxx kan bistå meg i innsamlingen av empiri til min masteroppgave. Under
følger en veldig kort beskrivelse av det jeg ønsker å skrive om i min masteroppgave.
I min masteroppgave ønsker jeg å skrive om kunnskapsdeling i team. Hovedteorien vil basere
seg på Paul Carliles teori om kunnskapsdeling, samt aktørnettverksteorien (ANT) til Bruno
Latour. Carlile nevner at tre kunnskapsgrenser eller barrierer må overvinnes for å få til
kunnskapsdeling i team. Bruno Latour hevder at teknologien («nonhumans») er en likeverdig
aktør som oss mennesker i samfunnetsutviklingen, og derfor vil spille er særs viktig rolle i
kunnskapsdelingen i et team. Jeg har lyst til å kombinere disse to teoriene, men ønsker å
spisse min oppgave ved å se nærmere på den rollen teknologien spiller for kunnskapsdelingen
i et team.
Ut fra det jeg har lest xxx har jeg forstått det slik at dere i xxx arbeider i tverrfaglige team
med teknologiutvikling. For min oppgave er dette midt i blinken. Derfor hadde det vært
spennende å fått lov å sett nærmere på hvilken betydningen teknologien har for
kunnskapsdelingen i et tverrfaglig team hos xxx. Masteroppgaveskrivingen på vårt fakultet
går kun over et semester (30. studiepoent). derfor er det mest hensiktsmessig med en
kvalitativ tilnærming, i min oppgave ønsker jeg å benytte intervju som metode. Det hadde
vært fantastisk å fått lov til å intervjue for eksempel hvordan fire til seks personer med ulik
faglig bakgrunn deler sin kunnskap i et team og hvilken betydning teknologien har for
kunnskapdelingen i teamet, intervjuet vil ta alt fra 45.min til 1.time. Oppgaven vil være meldt
opp til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenste, hvor jeg forplikter meg til at all informasjon
som fremkommer vil være anonymisert og all datamateriell vil bli slettet når oppgaven blir
levert inn 01.06.2015. Kort oppsummert spør jeg egentlig om dere har anledning til å åpne
døren til en ivrig og flittig student, og at jeg får lov til å komme å intervjue (45.min - 1.time)
hvordan fire til seks personer med ulik faglig bakgrunn deler sin kunnskap i et team, med
særlig fokus på teknologiens betydning.
Jeg har ambisjoner om å skrive en god oppgave og tror XXX sin profil passer veldig godt
med temaet i min masteroppgaven, derfor håper jeg virkelig på et positiv svar. Jeg ønsker at
dette skal være et samarbeid som også dere skal få noe igjen for, derfor er jeg svært åpen for å
diskutere en annen innfallsvinkel hvis det skulle være ønskelig fra dere.
Jeg håper at dette høres interessant ut og hvis dere ønsker mer informasjon rundt oppgaven så
kan jeg sende mer informasjon via email, telefonsamtale eller via et møte.
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Vedlegg 5
Hei, XXX
Jeg ønsker ikke å forstyrre deg ved å ringe deg, derfor sender jeg heller en email, så kan du
svare når du får tid.
Det hadde vært topp om jeg kunne kommet innom å slått av en liten prat med dere i XXX og
sett litt hvordan dere arbeider. I følge min veileder så har jeg valgt en av de vanskeligste
teoriene som eksisterer, teorien er meget spesifikk, noe som gjør at for at jeg skal få lov til å
bruke akkurat den i oppgaven så er jeg avhengig av at XXX arbeider på en spesifikk måte. Jeg
er sikker på at dere gjør nettopp det, men min veileder var opptatt at jeg fikk oppklart dette
ved å oppsøke dere i XXX Hvis dere ikke arbeider på den måten som teorien krever, må jeg
bare bruke en annen teori, en teori som er mer generell.
Uansett så hadde det vært hyggelig med en kopp kaffe. Vi kan ta det akkurat når det passer
deg eller dere aller best, jeg er meget mobil om dagen, men hadde vært flott om vi kunne fått
det til i løpet av uka eller neste uke.
Jeg har troa på at dette kommer til å bli en flott oppgave, mye på grunn av at jeg får lov til å
gjøre min undersøkelse hos dere.
Mvh
Agon Pireva
Mob XXX
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Vedlegg 6
Hei Agon!
Jeg leder teknologi i XXX og representerer de du kanskje vil sitte aller tettest på; utviklerne.
Vi synes oppgaven din høres veldig spennende ut, og introduserer deg gjerne for et passende
prosjekt i neste uke. Har du anledning til å sende også meg samtykkeerklæringen og
informasjonen om oppgaven så jeg kan gi til de fem i forkant?
XXX
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Vedlegg 7
Så bra!
Jeg vil gjerne introdusere deg for XXX, som leder arbeidet med en veldig spennende XXX vi
lager for XXX Passer det å møtes på torsdag kl. 13:00?
xxxx
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