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Sammendrag 

I denne masteroppgaven har jeg utforsket hvordan en fjernrådgivningsrolle fungerer ved bruk 

av samarbeidsverktøy, og om dette utarter seg positivt i forhold til kommunikasjon, læring og 

utvikling. Sett med empiriske funn, kombinert med teoretiske aspekter har målet vært å finne 

ut mest mulig om rådgivningsprosessen mellom bonde og rådgiver. For meg var det 

interessant å se hvordan bruken av digitale samarbeidsverktøy påvirker fjernrådgivningen 

både positivt og negativt. Så problemstillingen er «Hvordan samarbeidsverktøy fungerer som 

et medierende pedagogisk hjelpemiddel i en fjernrådgivningsetting, mellom bonde og 

rådgiver». Vi kom frem til følgende forskningsspørsmål.  

1. Hvordan tilpasser rådgiver og bonde seg til hverandre i rådgivningsettingen? 

2. Hvordan kan teknologien støtte opp om dette? 

3. Hva slags hindringer kan ligge i veien for dette?  

4. Kan samarbeids-verktøyet brukes på en annen måte?   

Og det er nettopp dette mine forskningsspørsmål har som mål å utforske, hvordan 

samarbeidsverktøyet fungerer som et medierende artefakt, hvordan det fasiliteter utvikling og 

om det kan brukes på en annen måte enn det allerede gjør.  

Ved overordnet bruk av sosiokulturell teori (Vygotsky, 1978, Wertsch, 1991 & Säljö, 2010) 

og kommunikasjonsteorier fra Rommetveit (1972) og Olson & Olson (2000) utforsker 

oppgaven hvordan samarbeidsverktøy kan bidra til utvikling av intersubjektivitet, felles 

forståelse og som et pedagogisk hjelpemiddel. Det brukes også andre teorier, samt tidligere 

forskning for å best mulig belyse problemstillingen og forskningsspørsmålene. 

Selve studiet har en kvalitativ tilnærming, hvor det har blitt gjort observasjon og ikke-

strukturerte intervjuer av henholdsvis en bonde og en rådgiver. Analysen er induktiv og er 

tematisk. Dataene fra intervjuene ble først organiserte i 5 temaer og dataekstraktene som ble 

gjort ble så analysert i lys av disse: 1. God kommunikasjon, 2. Rådgivning: hva fungerer og 

hva fungerer ikke, 3. Utvikling av kunnskap mellom bonde og rådgiver, 4. Bruk av 

samarbeids-verktøyet Same-Time og 5. Alternative samarbeidsverktøy og nye bruksmetoder. 

Og det er også de tematiske kategoriene som er grunnlaget for diskusjonen. 

Dataene viser at kommunikasjonen som skjer mellom rådgiver og bonde er god. Bonden har 

ikke noe å utsette på rådgivningen og påpeker at hun er fornøyd med språket til rådgiver og 
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hvordan han fremstiller kunnskap. Rådgiveren er også fornøyd med bonden, han påpeker at 

bonden er motivert og klar for å jobbe med utfordringer. Med andre ord kan det indikeres at 

det har oppstått en intersubjektivitet (Rommetveit, 1972). 

Rådgiveren selv er litt mer skeptisk til sin formidlingsevne, han påpeker at han kanskje er litt 

for teoretisk for mange bønder og er ikke helt klar over det selv når han kommuniserer med 

bøndene. Rådgiver prøver derimot å ikke tilby bøndene tjenester de ikke trenger. Han leser 

rapportene som er laget på grunnlag av driften på gården og ut i fra det prøver han å finne ut 

hva bøndene vil jobbe videre med. Dataene viser til tross for at rådgiver ikke er helt «obs» på 

sitt teoretiske språk, så gjør rådgiver sitt for at bonden skal utvikle seg faglig, som å gi hjelp 

når det er tekniske utfordringer på gården, som f.eks. høyt bakterietall i melken. På bakgrunn 

av hva rådgiver gjør for bonden, kan man se det i lys av den nærmeste utviklingssonen 

(Vygotsky, 1978) hvor rådgiver fungerer som en ekspert som får bonden fra det aktuelle til 

den nærmeste utviklingssonen (Vygotsky, 1978).  

Bruken av samarbeidsverktøyet viste seg å ikke være så utbredt, det var faktisk første gang 

rådgiveren og bonden brukte det sammen. Det var litt oppstartsproblemer og webkamera ville 

ikke virke. Som viste seg i dataene at det var litt forskjellige oppfatning av webkamera-bruk. 

Noe som er problematisk sett i lys av Olson & Olson (2000) og Clark & Brennan (1991) som 

begge påpeker at muligheten til å kunne se hverandre er viktig for oppnåelse av 

intersubjektivitet ved teknologi.  

Resultatene av forskingen viser at kommunikasjonen mellom rådgiver og bonde er god selv 

om partene ikke er veldig bevisst på det, noe som kanskje kan skyldes flaks. Allikevel så er 

begge positive til å lære, og ikke minst øke bruken av samarbeidsverktøy, for å slippe reisevei 

og senke terskelen på rådgivning.  
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1 Innledning 
De siste to tiårene har det vært en utrolig utvikling av informasjons og 

kommunikasjonsteknologi, fra surfing på et par nettsider tidlig på 90-tallet og e-post var ikke 

i nærheten så utbredt som det er i dag. Hvor du i dag kan gjøre alt fra å spille med andre over 

nett, se dem via webkamera, dele skjermen og «ta» over skjermen til den du snakker med for 

å kanskje vise den andre parten noe. Mulighetene for arbeid, samarbeid og lek via internett 

har med andre ord tatt store steg, og det er få ting man ikke kan gjøre med internett som man 

kan gjøre ved ansikt til ansikt-kommunikasjon, som for eksempel fjernrådgivning som jeg 

skal se på i denne casen. Alt dette kan takkes utviklingen av Web 2.0 som skjedde på slutten 

av 90-tallet, og har muliggjort samarbeid over internett på nye måter, fra asynkront til 

synkront, via ansikt til ansikt eller ved avatarer. Som følge av denne utviklingen har det blitt 

mulig for bønder og rådgivere å samarbeide synkront via internett fra forskjellige plasser, noe 

som har gjort denne casen mulig. 

1.1 Case-beskrivelse og kontekst 

Prosjektet «Kompetent Bonde» er et samarbeid mellom flere aktører, inkludert 

forskningsmiljøene Norsk senter for bygdeforskning, NIBIO, Universitetet i Oslo, NTNU og 

Trøndelag Forskning og utvikling, og næringsorganisasjonene TINE, Nortura, Norsk 

landbruksrådgivning, Felleskjøpet Agri og Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket.  

Hovedmålet er å forbedre arbeidet med å gjøre bøndene i stand til å møte jordbrukets 

utfordringer. En av hovedpunktene er å se på rådgiveren og rådgivningsprosessen, og hva 

slags utfordringer som oppstår når det gjelder å yte service ovenfor bonden som søker 

rådgivning. Som prosjektnavnet tilsier så er hovedoppgaven å forbedre og styrke bøndenes 

kompetanse og se på bruk av nye samarbeidsformer og ny kommunikasjonsteknologi for å 

sikre en bedre og styrket kommunikasjon mellom bonde og rådgiver.  

Rådgivningsprosessen det blir gjort en case-studie av er i regi av TINE. Rådgivningstilbudet 

til TINE består av rådgivertjenester innen fagområder som fôring, økonomi, driftsledelse, 

melkekvalitet, helse, dyrevelferd og teknikk. I tillegg tilbyr TINE nøkkelrådgivere til bønder. 

Nøkkelrådgiveren skal ha god kjennskap til deg som bonde og gården din, og med 

nøkkelrådgiveren følger et årlig medlemsbesøk. De typiske oppgavene nøkkelrådgiveren 

hjelper bonden med er å avdekke og konkretisere ønsker og behov, og finne løsninger på 
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hvordan utfordringene kan løses. Det er også nøkkelrådgiveren som skal gi bonden kontakt 

med andre rådgivere med kompetanse innenfor andre felt, som for eksempel økonomi (Tine, 

2015) 

I denne casen søkes det økonomirådgivning til geitebønder som må flytte på grunn av rasfare 

fra et fjell i nærheten. På gården finnes det et geitefjøs med ca. 120 geiter, samt 3-5 kuer og et 

gårdshus. Dette skal bygges nytt lenger ned i dalen hvor det ikke er like utsatt for ras. 

Økonomirådgiving er søkt etter for å få hjelp til å lage en økonomisk driftsplan for hvordan 

dette kan utføres i praksis.  

 

Figur 1. Bilde fra innsiden av geitefjøset 

En typisk rådgivningsprosess forklart av en av informantene foregår ved at det vanligvis 

begynner med et tretimers intervju, i dette tilfelle med økonomirådgivning. Rådgiveren vet 

hva som skal spørres om, og gir bonden spørsmål om det som trengs å få vite om, som for 

eksempel størrelsen på gården, beite, kostnad på drift, hvordan man skal få tak i større kvote 

og hvordan du skal klare å øke besetningen osv. Det første møtet blir således en mer 

diskusjonsprosess for å få en oversikt som kan videreføres videre til en driftsplan produsert av 

rådgiver og bonde. Det neste møtet pågår ved SameTime (samarbeids-verktøyet), her 

presenterer rådgiveren resultatet av det som ble gått igjennom på tretimers-møtet. SameTime-

møtet blir da et møte som i større grad blir en bekreftelse på «produktet» rådgiveren har 

ferdigstilt.   

Når det gjelder fjernrådgivningsprosessen, blir programmet IBM SameTime versjon 9 brukt, i 

tillegg til telefon. Det er et typisk samarbeidsverktøy som man kan samarbeide ved bruk av 

meldinger, lyd/snakke-tjeneste og video. Programmet gjør at rådgiveren kan dele sin skjerm, 
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f.eks. en presentasjon, snakke med hverandre, bruke webkamera og ikke minst dele filer, som 

vi kan se et eksempel av i figur 1, som er fra SameTime-møtet vi var tilstede ved. Som vi ser 

er informasjon om gårdshuset tilgjengelig for alle deltakerne.  

 

Figur 2: Eksempel på bruk av samarbeidsverktøyet i et fjernrådgivningsmøte. 

Det er heller ikke nødvendig å bruke sin datamaskin for å logge seg inn, du kan også gjøre det 

med telefon eller nettbrett, noe som er ganske praktisk for fjernrådgivningen, som gjør at 

bonden kan befinne seg for eksempel på låven for å vise rådgiver noe (IBM, 2016). Med 

andre ord veldig likt mange andre typiske samarbeidsprogrammer, som for eksempel Skype 

og Skype for business, da disse samarbeidsverktøyene også har mange av de samme 

funksjonene som SameTime. 

1.2 Bakgrunn for valg av tema 

Høsten 2015 begynte planleggingen om hva man skulle skrive masteroppgave, så jeg gikk til 

professor A. Mørch for å forhøre meg litt angående temaer og prosjekter. Sommeren samme 

år startet Mørch opp i prosjektet «Kompetent Bonde» og fortalte meg litt rundt hva dette 

handlet om, og ga meg informasjon hvor jeg kunne lese mer om hva prosjektet innebar. Det 

viste seg å være midt i blinken for hva jeg ønsket, nemlig å se på bruken av 

samarbeidsverktøy. Det stilles stadig nye krav til rådgivningen og beherskelsen av diverse 
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dataprogrammer, og det kommer stadig nyvinninger når det gjelder teknologi som kan brukes 

som samarbeidsverktøy, og teknologien har kommet langt de siste 20 årene, fra at det ikke 

fantes noen digitale samarbeidsverktøy, som førte til at man måtte dra på besøk til de man 

skulle rådgive, til i dag hvor det finnes hundrevis av forskjellige verktøy som kan bruke. Med 

andre ord så krever det sitt å være oppdatert på alle programmene og mulighetene. Det blir 

utviklet mye som egner seg godt, men ikke blir brukt og omvendt. Dessverre har det seg sånn 

at det ofte blir brukt verktøy som ble utviklet for godt over 10 år siden og nesten ikke 

oppdatert siden. Det finnes nok mange grunner til at det er slik, og noen av de er vel økonomi 

og at det krever mange timer opplæring med nye systemer.  

1.3 Jordbruks-rådgiveren 

Jordbruksrådgivning blir tilbudt av mange forskjellige aktører, i mange forskjellige former. 

Blant annet ved forbedring av gårdens prestasjoner og lage sterkere bånd mellom aktører i 

jordbruket, som forskere og utdanningsinstitusjoner. Forenklet så innebærer 

rådgivningstjenester i jordbruket; 1) aktørene som er involvert i rådgivningsaktiviteter og 

relasjonen de holder med hverandre og andre eksterne aktører, og 2) metodene som blir brukt 

av rådgiverne for å skape kunnskap i individuelle eller kollektive læringsprosesser (Faure, 

et.al., 2012).  

I og med at jordbruket har forandret seg de siste tiårene på punkter som effektivisering og 

strukturering, øker også kravene og etterspørselen etter kompetanse og rådgivning. Bøndene 

har ikke bare behov for den generelle rådgivningen, men også en mer spesial-rådgivning som 

er tilpasset akkurat det gårdsbruket, noe som krever at rådgiveren har god oversikt over de 

enkelte gårdsbrukene (Grande, et.al., 2014). Med det så følger også en endring i 

rådgiverrollen, og det kan i like stor grad dreie seg om en rådgivning for å komme seg 

gjennom en utfordring, altså at rådgiver og bonde i større grad er samtalepartnere, enn at 

rådgiver bare gir klare råd. Som vi skal se senere så krever det mye av rådgiver når det gjelder 

gode kommunikasjonsevner og sosial kompetanse, og ikke minst faglig kompetanse (Stræte, 

2014). Jeg ser så rådgivningsrollen gjennom sosiokulturelle briller, hvor kunnskap og læring 

skapes og skjer i interaksjon med andre mennesker (Vygotsky, 1978). 

1.4 Problemstilling og forskningsspørsmål  
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Studiens fokusområde vil være å få en god forståelse og innsikt i hvordan fjernrådgivningen 

foregår og hvordan de digitale verktøyene blir brukt. For at jeg skal få den informasjonen jeg 

trenger så er følgene problemstilling valgt:  

«Hvordan samarbeidsverktøy virker som et medierende pedagogisk hjelpemiddel i en 

fjernrådgivningsetting, mellom bonde og rådgiver». 

 

Videre for å besvare denne problemstillingen har jeg disse forskningsspørsmålene  

1. Hvordan tilpasser rådgiver og bonde seg til hverandre i rådgiversettingen? 

2. Hvordan kan teknologien støtte opp om dette? 

3. Hva slags hindringer kan ligge i veien for dette?  

4. Kan samarbeids-teknologien brukes på en annen måte?  

Enhet for analyse blir bruk av fjernrådgivning og samarbeidslæring. Og for å svare på disse 

forskningsspørsmålene har vi jobbet sammen fire stykker for å velge ut de mest representative 

dataekstraktene for data og analysekapittelet, og for videre diskusjon sett i lys av teori. 
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2 Teori og tidligere forskning 
Her skal jeg første gjøre rede for sosiokulturelle læringsteori og kommunikasjonsteorier med 

hovedvekt på Rommetveit (1972) og Olson & Olsons teori om hvordan man kan oppnå felles 

forståelse ved bruk av teknologi. Videre, for å underbygge disse teoriene har jeg med 

perspektiver på teknologi som samarbeidsverktøy. Her står CSCL-tilnærmingen sterkt med 

hvordan teknologien kan bidra til samarbeid, samt at en redegjørelse for utviklingen av Web 

2.0 er tatt med for å vise utviklingen som har skjedd de siste tiårene. Tid/Sted-matrisen blir 

her aktuell for å vise forskjellen på forskjellige verktøy, og hvordan de virker asynkront og 

synkront.  

Det finnes ikke mye tidligere forskning som jeg har funnet som tar for seg 

rådgivningsprosesser mellom rådgiver og bonde fra et sosiokulturelt perspektiv, og særlig få 

som ser på fjernrådgivning ved bruk av samarbeidsverktøy, men et par studier har jeg tatt med 

som handler om kommunikasjon og læring i synkrone og asynkrone kontekster.  

2.1 Sosiokulturell læringsteori 

Opp gjennom de siste tiårene er det mange som har skrevet om den sosiokulturelle 

tradisjonen, som hovedsakelig kjennetegnes ved L. Vygotsky. Det er ikke bare Vygotskys 

perspektiver jeg kommer til å ta utgangspunkt i, men også nyere sosiokulturelle tradisjoner, 

med vekt på Wertsch og Säljö. En ting som alle de forskjellige perspektivene til den 

sosiokulturelle tradisjonen har til felles er at læring blir sett på som sosial, som vil si at det 

forutsettes at all tenking og handling er sosialt mediert og ikke kan skilles fra miljøet det 

oppstod i (Wertsch, 1991). 

I følge Wertsch (1991) så er det tre grunnleggende temaer som går igjennom Vygotskys 

arbeid. For det første at individuell læring og kunnskapsutvikling er underordnet det sosiale, 

for det andre at høyere mentale funksjoner i individet kommer fra det sosiale liv og til slutt at 

menneskelig handling, både på det sosiale og individuelle nivået er mediert av verktøy og 

språk (Wertsch, 1991).  

En annen ting når man skal bruke et sosiokulturelt perspektiv i studier om tilegnelse og 

kommunikasjon så må man ta høyde for noen samvirkende forhold; blant annet utviklingen 

og bruken av kulturelle verktøy, kommunikasjon og de forskjellige måtene individer danner 

samarbeidsformer på i ulike sosiale praksiser (Säljö, 2010).  
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Säljö (2010) beskriver det sosiokulturelle perspektivet med en teknologisk tilnærming til det. 

Han har et perspektiv som handler om hvordan individer og grupper bruker de tilgjengelige 

fysiske og kognitive ressursene som finnes i kulturen de befinner seg i.  Noe som har vært 

nødvendig for å komme hit vi er i dag, da vi som biologiske vesener har mange 

begrensninger, både fysisk og intellektuelt. Vår evne til å huske informasjon, gjøre flere ting 

samtidig eller tenke rasjonelt eller logisk er til tider svak. Det er altså verktøyene som er 

utviklet i vår kultur som har hjulpet oss på vei (Wason & Johnson-Laird, 1972: Säljö 2010).  

2.1.1 Den nærmeste utviklingssonen 

I følge Vygotsky har høyere mentale funksjoner i individet sitt grunnlag i det sosiale liv og 

med det mente Vygotsky at menneskers utvikling først skjer interpsykologisk så 

intrapsykologisk. De høyere mentale funksjonene i individet er ikke direkte kopier av de 

sosiale påvirkningene individet er utsatt for, men individet gjør dem til sine egne, da ikke alle 

som opplever den sosiale handlingen approprier på lik måte (Wertsch, 1991). Det at Vygotsky 

mener at høyere mentale funksjoner har et sosialt utgangspunkt kan vi se tydeligere i teorien 

om «den nærmeste utviklingssonen», som går ut at på at vi oppnår høyere mentale funksjoner 

i en sosial setting. Et eksempel på dette kan være at en person akkurat ikke klarer å 

gjennomføre en oppgave på egenhånd, men ved assistanse fra en mer kunnskapsrik person vil 

personen ideelt klare oppgaven (Vygotsky, 1978).  

Dog så mener Vygotsky at det ikke er nok å forholde seg til et utviklingsnivå når vi skal prøve 

å forstå de sosiale relasjonene rundt utviklingsprosessene (Vygotsky, 1978).  

Vygotsky mener at det må to utviklingsnivåer til for å forstå læring. Det aktuelle/faktiske 

utviklingsnivået er det første, som er den sonen hvor en person ikke klarer å komme seg 

lenger på egenhånd. Og nivå nummer to, blir kalt det potensielle utviklingsnivået, som går ut 

på at med assistanse av lærer eller for eksempel en veileder kan man nå det ønskede nivået 

(Vygotsky, 1978).  

Får personen den riktige veiledningen og assistansen så vil ideelt sett personen til slutt klare å 

utføre oppgaven som en stod fast med på egenhånd. Vygotsky mente i slike prosesser at 

personen som skulle lære seg noe var underliggende og at det er veilederens oppgave å 

utnytte den sosiale konteksten han/hun befinner seg i og sette de riktige pedagogiske 

rammene, som vil hjelpe den lærende personens kognitive utvikling (Vygotsky, 1978). 

Allikevel så er jo ikke veileder helt alene om det, det krever også at personen er en aktiv agent 

i egen læring og jobber selvstendig med forståelsen av det som skal læres (Säljö, 2010).  
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2.1.2 Medierende artefakter 

Mediering kommer fra tysk og betyr «formidle», og antyder at vi som mennesker ikke har en 

direkte og ufortolket kontakt med omverdenen, men at vi tolker og sosialiserer oss med den 

gjennom kulturelle verktøy eller artefakter (Säljö, 2010). Kultur er ifølge Säljö (2010) ideer, 

holdninger og kunnskap som er skapt gjennom individets interaksjon med omverdenen. 

Kulturer utvikler disse kulturelle verktøyene som utvider vår intellektuelle kapasitet, som ikke 

lenger gjør at vi er begrenset til vår biologiske forutsetning. Kulturelle verktøy kan så sies å 

være hjelpemidler som samfunnet har utviklet over tusenvis av år for blant annet å gjøre ting 

raskere og enklere, se for eksempel hammeren og den litt mer moderne kalkulatoren, og ikke 

minst datamaskinen og språket.  

Disse verktøyene kan bli delt opp i to deler, symbolske verktøy og fysiske verktøy. 

Symbolske verktøy er definert som for eksempel språk, tegn og tall, og hvor fysiske verktøy 

er eksempelvis, hammeren, papiret og blyanten (Vygotsky, 1978), eller i mer relevante 

eksempler kan være datamaskinen, internettet og webkamera, som kombinerer fysiske og 

symbolske verktøy. Hvor datamaskinen i seg selv er fysisk, men teksten vi leser av en 

hjemmeside er symbolsk. Vygotsky la mye vekt på språket og dets rolle i individets utvikling, 

som ikke gjør det rart at Vygotsky så på symbolske verktøy som viktigst, han mente med 

språket så har individet mulighet til å være mer selvregulert og har i større grad kontroll over 

sine egne handlinger, med språk blir man med andre ord mer selvbevisst og autonom ifølge 

Vygotsky (Dale i Bråten, 2002). Språket gjør også at vi har muligheten til å kommunisere og 

dele ideer og erfaringer med hverandre (Säljö, 2010).  

I og med at Vygotsky så all læring og utvikling i lys av hvordan vi mennesker medierer 

artefakter, så er disse verktøyene også relevante til den nærmeste utviklingssonen. Uten 

kommunikasjon hadde ikke rådgiveren og bonden hatt mulighet for å kommunisere og skape 

grunnlag for intersubjektivitet. Fysiske verktøy er også viktig en i fjernrådgivningssituasjon, 

da det ville vært vanskelig å kommunisere, da programmet som blir brukt kan sies å være et 

fysisk verktøy (Säljö, 2010).  

Kulturelle artefakter brukes hele tiden, både i vårt dagligdagse liv og i mer formelle 

situasjoner. De er ikke bare døde objekter som bare er tilstede som Säljö (2010) så fint sier. 

Disse artefaktene er noe vi interagerer med i vår handling mot læring.  
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2.2 Kommunikasjon 

2.2.1 Intersubjektivitet  

Rommetveit (1972) definerer kommunikasjon på denne måten: «kommunikasjonshandlinga er 

nemleg ein sendar eller bodskapsformidlar med ein intensjon om å gjera noko kjent for ein 

mottakar» (Rommetveit, 1972, s.31).  

Det grunnleggende i en kommunikasjonshandling er at senderen har en intensjon om å gjøre 

noe kjent for mottakeren, senderen gjør en innkoding av det intenderte budskapet, for så at det 

skjer en avkoding som gjør at mottakeren kan oppleve intensjonen i innkodingen, og dermed 

kan ta med seg budskapet videre (Rommetveit, 1972). Et eksempel på det kan være hvordan 

en elev prøver å fortolke budskapet til læreren, som kanskje er mer teoretisk ladet enn elevens 

hverdagsspråk, lærer forstår gjennom elevens fortolkning at her må jeg forklare på en annen 

måte, slik at eleven forstår hva som menes. Når elev forstår hva lærer mener kan man si at det 

har oppstått en intersubjektivitet i kommunikasjonen.  

Intersubjektivitet kan forklares som en måte å kommunisere på som begge parter forstår 

hverandre, og Rommetveit definerer intersubjektivitet som en «temporarily shared social 

world» (Rommetveit, 1976 i Fugelli, m.fl., 2013). Intersubjektivitet krever at man har en 

kontekstuell forståelse for hva som blir snakket om og klarer å plassere begrepet i riktig 

sammenheng (Rismark & Sølvberg, 2008). Det kan for eksempel ikke oppstå 

intersubjektivitet ved at senderen allerede kan ha forventninger som ligger til grunn om 

mottakeren (eleven) av budskapet, og hvordan mottakeren avkoder budskapet og om det gir 

samme forståelse som senderen hadde forestilt seg. Et eksempel på dette kan være at du 

produserer et dokument som skal hjelpe mottakeren til å forstå, forventningen til budskapet 

blir at mottakeren forstår bedre med hjelp av dokumentet, men det kan også være at det ikke 

skjer, kanskje på grunn av forskjellig kontekstuell forståelse (Rommetveit, 1972).   

Som det så ofte er i en opplæringssituasjon eller informasjonsdelingssetting, så kan det sies å 

være en form for kommunikasjonsmakt, hvor det da oppstår en rollefordeling, der den ene har 

i intensjon å lære bort eller forklare noen for den andre parten, sånn f.eks. som læreren sin 

rolle i en opplæringsprosess. Den andre parten (eleven) har da i oppgave å avkode 
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informasjonen og intendere det bare senderen (rådgiveren) kan produsere. I et sånt tilfelle 

påpeker Rommetveit at det må etableres en form for kontrakt mellom deltakerne, eller i hvert 

fall en enighet, hvor avsenderen må gå ut i fra premissene til mottakeren og vice versa 

(Rommetveit, 1972).   

Det er heller ikke nok at senderen har en intensjon om å dele informasjonen eller budskapet, 

men som beskrevet ovenfor så må det ha blitt en enighet om rollefordelingen. Mottakeren må 

også ha en forventing om det som skal mottas fra senderen, selv om det kan være en nokså 

intuitiv og automatisk prosess, hele opplæringsprosessen, at det ikke legges merke til, som for 

eksempel hvis senderen og mottakeren går gjennom et dokument for å bekrefte det som er 

gjort, mottakeren har en forventing om kommunikasjonsakten, for han eller hun har vært med 

på å utvikle dokumentet. Dette kan føre til at mottakeren blir den typiske «automatiske 

mottakeren», som bare tar imot informasjon uten å interagere i prosessen i det hele tatt. Noe 

som i utgangspunktet ikke er så veldig rart, da det sannsynligvis bare skal gå gjennom 

dokumentet og sjekke for eventuelle mangler og feil (Rommetveit, 1972).  

2.2.2 Intersubjektivitet ved teknologi  

Men hvordan kan intersubjektivitet oppstå og støttes ved hjelp av teknologi, eller vil det være 

et hinder? Kan samarbeidsverktøy bidra til intersubjektivitet?  

Formålsmessig og effektiv kommunikasjon mellom mennesker krever at individene i den 

kommunikative utvekslingen viser hensyn til det som kalles common ground eller felles 

forståelse (intersubjektivitet), slik at kommunikasjonen kan bli formålsmessig og effektiv. 

Felles forståelse referer til kunnskapen som deltakerne har til felles, og som de også er klar 

over at de har til felles. For eksempel så forklarer vi som individer en ting ofte forskjellig til 

forskjellige mennesker, vi gjør altså beslutninger om hva det og det mennesket vet, så derfor 

velger vi å forklare det på tilpassete måter til forskjellige mennesker (Olson & Olson, 2000).  

Det er mange måter å oppnå felles forståelse på, og det blir ikke bare gjort gjennom at man 

har kunnskap om bakgrunnen til den andre personen, men også gjennom spesifikk kunnskap 

gitt gjennom personens opptreden og atferd gjennom en interaksjon eller handling. Sier for 

eksempel jeg noe til en person på bakgrunn av en antagelse jeg har om kunnskapen til 

personen, og den personen det gjelder rynker litt på nesen og ser rart på meg, sier det meg 

kanskje at ja dette forstod personen ikke. Dette fører da til at jeg reviderer min antagelse om 

hva slags felles forståelse vi hadde, og gjør noe for å «reparere» misforståelsen. I 
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utgangspunktet så er dette en sosial prosess hvor begge deltakerne gjensidig jobber med å 

etablere hva de kan så en god samtale kan finne sted (Olson & Olson, 2000).  

Vi konstruerer altså en felles forståelse fra pekepinner vi har tilgjengelig i det og det 

øyeblikket, og jo færre pekepinner man har jo vanskeligere blir det å skape en felles 

forståelse, noe vi skal se på nærmere ved bruk av teknologi.  

Teknologien har gjort noen kraftige bykst de siste tiårene, noe som også har hatt sin 

påvirkning på kommunikasjonen i fjernrådgivningen mellom rådgiver og bonde. Ved bruk av 

samarbeidsverktøy så kan jo det å få til felles forståelse bli et større problem enn ved ansikts 

til ansikt-kommunikasjon, blant annet fordi de sosiotekniske forholdene må ligge til rette for 

effektiv fjernrådgivning (Olson & Olson, 2000). Det er flere grunner, og noen av dem er blant 

annet avstanden mellom de to partene, selv om det er flere som mener at distanse har blitt 

borte med dagens teknologi, så mener for eksempel Olson & Olson at distanse aldri kan 

utelukkes og alltid vil være der og være en del av kommunikasjonen. For eksempel så vil det 

være forskjeller i lokale fysiske kontekster, tidssoner, kultur og språk, selv om distansen i sitt 

bokstavelige ord er hvisket bort så er det psykologisk distanse. Men distansen i dag er i større 

grad visket bort enn hva den for eksempel var tidlig på 90-tallet, blant annet på grunn av 

bedre webkameraer, sånn at partene får sett hverandre og ikke minst sett gester og 

ansiktsuttrykk som er i stor grad viktig med tanke på å utvikle intersubjektivitet (Olson & 

Olson, 2000), (Rommetveit, 1972).  

Ved bruk av video som for eksempel gjennom et web-kamera, har man mulighet til å se gester 

og ansiktsuttrykk, for hjelp til å forklare for eksempel ideer bedre. Det har også vist seg at 

man forstår den andre personen bedre når man ser han eller hun (Kraus & Bricker, 1967 i 

Olson & Olson, 2000), men noe som må holdes i tankene er reliabiliteten av teknologien i seg 

selv og kvaliteten som blir gitt, ved for eksempel lyd og video. Dette er noe som har blitt 

studert ved bruk av videokonferansesesjoner for distanse-læring, hvor da studentene og 

instruktørene påpekte den dårlige kvaliteten på video og lyd-signalene som et problem for 

kommende kurs (Webster & Hackley, 1997 i Belanger & Jordan, s.32, 2000). 

Clark & Brennan (1991) har foreslått pekepinner på hva som kan bidra til felles forståelse, 

dette er som vi ser en god del før web 2.0 og de store mulighetene for synkron interagering på 

internett, men allikevel så kan man ta mye med seg videre til rådgivningsprosesser som skjer 

via samarbeidsverktøy.  
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- Tilstedeværelse – same fysiske miljø  

- Synlighet – synlige for hverandre  

- Hørbarhet – hører hverandres tale 

- Samtidighet – motta meldinger umiddelbart 

- Redigering – mulighet til redigering av hverandres meldinger 

Dette er faktorer som spiller inn på etableringen av intersubjektivitet, selv om artikkelen er fra 

1991, så er disse fortsatt relevante som nevnt ovenfor, som også Olson & Olson (2000) 

påpeker. 

Videre så gjør Kuziemsky & Cornett (2013) rede for fire typer av intersubjektivitet; teknologi, 

informasjon, prosess og personell. Jeg kommer bare til å gjøre rede for teknologi-delen for 

den er spesielt relevant for å se i lys av Olson & Olson (2000) sitt syn på utvikling av felles 

forståelse ved teknologi. Kuziemsky & Cornett (2013) påpeker at uten intersubjektivitet ved 

bruk av teknologien (samarbeidsverktøyet), kan det fort føre til ineffektive måter å bruke det 

på, eller finne veier rundt å bruke det, for eksempel å ta i bruk telefon og en fysisk utgave av 

en plan som skal arbeides med. Vi ser da at dette kan sees i lys av hva Olson & Olson kom 

frem til, så det kreves ikke bare at den ene parten kan bruke programmet, begge må kunne det.  

Data-mediert kommunikasjon (CMC) er et begrep som mange bruker som en erstatning til 

ansikt til ansikt-kommunikasjon for å få til synkron kommunikasjon mellom mennesker som 

befinner seg på forskjellige steder (Suthers, 2006). Teknologi kan sees på som en ressurs for å 

støtte om læringsprosesser ved blant annet å bidra til å gi flere representasjoner som modeller, 

simuleringer og visualiseringer. Det er ikke alltid representasjonene direkte formidler 

informasjon, men de er ressurser for å se helheten i det som arbeides med (Ainsworth, 2006). 

I studien til Fugelli et.al. (2013) studeres det kommunikasjonsmønstre og meldingsinnhold i et 

asynkront nettverk hvor det skal utvikles software over distanse, for både eksperter og 

nykommere, hvor nykommerne må lære seg å bli en del av prosjektet og ekspertene må lære 

seg å opprettholde felles forståelse. Studien viser hvordan et mediert intersubjektivt rom har 

dukket opp, som viser hvordan interaksjonen mellom medlemmer fra forskjellige geografiske 

regioner var med på å ekspandere intersubjektivitet. Spørsmålene fungerte som byggeklosser 

for en større intersubjektivitet for kjernedeltakerne, eller «ekspertene». De andre deltakerne 

(de perifere) nybegynnerne hadde en tendens til å gi mer innledende/vage 

problembeskrivelser, hvor kjernedeltakerne fulgte opp med rådgivning og svar for å bidra til 

en mer utvidet forståelse. Studien viste at de lokale problemene delt av de perifere deltakerne 
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trengtes å redefineres av de mer kompetente som viser at det eksisterer en form for delt 

kunnskap som enda ikke er en del av det intersubjektive rommet. noe som kunne føre til 

videre reformuleringer og videre produktive diskusjoner av de mer kompetente deltakerne 

(Fugelli, et.al., 2013).   

2.3 Datastøttet samarbeidslæring 

CSCL-feltet er en viktig del av utviklingen som har skjedd. (Computer supported 

collaborative Learning) CSCL ble først introdusert i 1989, men ikke før senere på 90-tallet ble 

det kjent i forskningsmiljøer. CSCL handler om hvordan mennesker lærer sammen med hjelp 

av datamaskinen (Stahl, Koschmann & Suthers, 2006). Det er viktig å se CSCL som en visjon 

om hva som kan bli mulig med hjelp av datamaskiner, og hva slags forskning som blir 

gjennomført, istedenfor å se på det som en etablert del av akseptert laboratoriet og 

klasseromspraksis (Stahl, Koschmann & Suthers, 2006). Noen av forskningsspørsmålene som 

er relevante i CSCL-feltet er hvordan individer lærer med spesifikke verktøy, hvordan små 

grupper interagerer og utvikler felles forståelse over tid, hvordan institusjoner forandres og 

skaper nye forhold for undervisning og læring, og hvordan muligheter for læring forandrer 

seg når samfunn tilegner seg nye modeller for utdanning (Ludvigsen & Mørch, 2007, s.1). 

Det er mulig å dele inn CSCL i to forskningstilnærminger, en systemisk og dialogisk. Den 

systemiske tilnærmingen ser på hvordan spesifikke verktøy i for eksempel teknologiske 

systemer støtter eller legger begrensninger for samarbeid, kunnskapsrepresentasjon og 

strukturen på kommunikasjonen (Dillenbourg, 1999 i Ludvigsen & Mørch 2007) og hvordan 

de spiller inn på studenters kapasitet til å løse problemer (Arnseth & Ludvigsen, 2006 i 

Ludvigsen & Mørch, 2007).  

En dialogisk tilnærming derimot er basert på at læring er en sosial aktivitet og har dype røtter 

i sosiokulturelle perspektiver. Hovedfokus er hvordan en gruppe individer interagerer for å nå 

et felles mål, ved for eksempel mediering av verktøy som støtter læring. Som Vygotsky 

(1978) ser man også helheten i fysiske og symbolske verktøy, og det viktigste er språket 

(Ludvigsen & Mørch, 2007).  

For noen tiår tilbake ble datamaskiner sett på med skepsisme, det var noe som var usosialt og 

kjedelig, noe bare de spesielt interesserte brukte, men som vi vet har dette forandret seg de 

siste årene, og på 90-tallet var det nærmest en romantisering om hvordan internett skulle 
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revolusjonere skoler og utdanningsinstitusjoner (Brown, 2000 i Ludvigsen & Mørch, 2007). 

Det har ikke akkurat skjedd en revolusjon, men teknologi blir brukt i store deler av 

utdanningssystemene og ikke minst i arbeidslivet i dag, noe CSCL-forskningen har bidratt 

med (Ludvigsen & Mørch, 2007). Det er vel allikevel teknologien som i størst grad har 

utviklet seg, fra kun å dreie seg om tekst, lyd og i noen tilfeller filer, til full HD-oppløsning på 

web-kameraer, deling av skjermer og ikke minst muligheten til å ta over 

samarbeidspartnerens skrivebord, for kanskje å vise noe som den andre parten ikke har 

forstått (Stahl, Koschmann & Suthers, 2006). 

Det er ikke til å misforstå med e-læring, som også mange tror bare er en måte for å slippe 

arbeid og spare penger, noe som er problematisk da mye av dette skal ut i praksis. Det er ikke 

sånn at det å poste innhold som videoer og tekst er noe som gir en god instruksjon/rådgivning. 

Det kan være at personen har brukt for det, men det er kontekstuelt feil, da det har en større 

effekt på større grupper (Stahl, Koschmann & Suthers, 2006).  

CSCL er jo som sagt et perspektiv som handler om samarbeidslæring ved bruk av 

datamaskiner, det kan med andre ord ikke kalles CSCL om en person reagerer i isolasjon på 

materiale som allerede er gitt. En typisk CSCL-situasjon kan være at bonden har et spørsmål 

som må stilles rådgiver, og ut i fra dette blir det en interaksjon som til slutt skal ende i en 

plan. Noe som krever at planleggingen er god, og det gjelder alt fra at teknologien virker til at 

du kjenner til nivået til personen du skal rådgive (Stahl, Koschmann & Suthers, 2006).  

Sett under ett handlet det om hvordan informasjons og kommunikasjons-teknologi kan bidra 

med læring i grupper og forstå handlingene og aktivitetene som blir mediert ved 

programmene, med andre ord hvorfor man velger å gjøre det sånn istedenfor sånn. For hvilket 

digitalt samarbeidsverktøy man bruker har ikke lenger så mye og si, da konkurransen har blitt 

stor og mange av programmene har blitt vesentlig oppgradert de siste årene, og 

samarbeidsverktøyene har for det meste like verktøy som kan brukes. Dette har gjort det 

lettere for brukerne som kanskje ikke alltid er like teknologiske, til å logge seg inn og bruke 

programmet uten problemer. Og det er sikkert mange av oss som bruker typisk 

samarbeidsteknologi i hverdagen, som for eksempel Skype, uten å tenke nevneverdig over 

det. Terskelen for å ta i bruk slike programmer blir deretter bare lavere og lavere og det 

gjelder å satse mer på det, ikke minst sett ut fra et miljøperspektiv.  
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2.3.1 Web 2.0 

En annen viktig del av utviklingen er fremskrittet fra web 1.0 til web 2.0. Internett er ikke 

lenger en arena hvor man produserer statiske nettsider, hvor man bare kan lese og interagere 

med det som er på nettsiden og ikke med hverandre eller lignende. Internett er ikke «bare» 

internett lenger, det er en arena for å anskaffe kunnskap, interagere og på den måten bidra 

med kunnskap til for eksempel forum om hobbyen din eller andre arenaer og temaer. Det har 

gitt oss muligheten til å arbeide asynkront og synkront ved at vi kan møtes på tvers av tid og 

sted. Verktøyene man har tilgang til daglig trenger ikke å ha noe å si for geografien, for 

interaksjonen trenger ikke å skje på samme plass, men brukerne kan være på helt forskjellige 

steder i verden. Slik interaksjon begynte først med telefonen, og i dag har man stor 

fleksibilitet på hva slags verktøy og programmer man vil og kan bruke. Web 2.0 har med 

andre ord gitt oss muligheten for at sosial interaksjon blir mulig på internett som illustreres i 

figur 3 ved forskjellige programmer og nettsider som tilhører de forskjellige epokene. 

 

Figur 3. O`Reilly, 2009, What is Web 2.0 – Design Patterns and Business models for the next generation of 

software 

2.4 Tid/Sted-Matrisen 

Samarbeidsverktøy finnes i mange former, og som vi har vært inne på blir det bare brukt mer, 

og ikke minst blir terskelen for å ta det i bruk lavere, noe det er mange faktorer for, blant 

annet lettere installasjoner, bedre internettilgang og at det er mer utbredt. Noen av disse 

formene for samarbeidsverktøy kan for eksempel være å skrive sammen i et dokument som i 

Word Online eller Google Docs, enten det er asynkront eller synkront, andre 
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samarbeidsverktøy som er synkrone er for eksempel SameTime-programmet eller Skype og 

Skype for businessens som er lignende programmer, hvor man også har mulighet til å dele 

skjerm, ha skjermbilde av hverandre, skrive tekst og mye mer. Den typen nettbasert 

samarbeidsverktøy som har vært tilgjengelig lengst er den asynkrone hvor man er på ulikt 

sted, som for eksempel epost-tjenester (Horgen, http://www.aitel.hist.no/fag/iti/lek01/leksjon-

samarbeidsverktoy.pdf)  

 

Figur 4: Skjermbilde av tid-sted-matrise som viser oversikt over hvilke verktøy som hører til hvor i matrisen. 

Ser vi det i et historisk perspektiv med utgangspunkt i web 1.0 og web 2.0, så kjennetegnes 

web 1.0 av mer asynkrone teknologier som e-post og wikier, og før web 2.0-teknologien kom 

var det i stor grad vanskeligere å arbeide med nettbaserte samarbeidsverktøy, fordi de nesten 

ikke fantes, men fungerte som wikier man kunne legge inn statisk informasjon i. Fra i dag og 

drøye 15 år tilbake har web 2.0-teknologi så å si blitt et allemannseie i den vestlige verden, og 

med det gjort mulighetene store for nettbasert samarbeid ved for eksempel at man skriver og 

redigerer på  samme dokument synkront, men på ulike steder, som nevnt ved Google Docs 

eller Word Online. Programmer med slike funksjoner passer inn i figur 4, sammen med 

videokonferanser, chatte-funksjoner og lignende fordi det skjer synkront, og man trenger ikke 

å være på samme sted. Det finnes også samarbeidsverktøy som har flere av disse funksjonene 

tilgjengelig, som for eksempel Second Life som er en virtuell verden man logger seg inn med 

en egendefinert avatar, og har muligheten til å chatte, bruke mikron, koble opp mot for 

eksempel PowerPoints og bruke gester. 

http://www.aitel.hist.no/fag/iti/lek01/leksjon-samarbeidsverktoy.pdf
http://www.aitel.hist.no/fag/iti/lek01/leksjon-samarbeidsverktoy.pdf
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3 Metode 
I dette kapittelet gjøres det rede for de metodiske valg som er gjort for studien. Som Thagaard 

(2010) sier så er det viktig å presisere og tydeliggjøre det som ligger til grunn for analysen og 

diskusjonen, da det ikke alltid kommer like godt til syne i kvalitative studier. Jeg derfor gjøre 

det så eksplisitt som mulig det jeg har gjort i studien. Hovedmålet med oppgaven er å svare på 

spørsmålet «Hvordan digitale samarbeidsverktøy virker som et medierende pedagogisk 

hjelpemiddel i en fjernrådgivningsetting, mellom bonde og rådgiver». For å kunne svare på 

dette spørsmålet har det vært viktig å ta de riktige valgene rundt metoden og hvordan dataene 

som er innsamlet analyseres.  

I dette kapittelet skal jeg således presentere mine metodevalg og hvorfor akkurat jeg har valgt 

metodene som er valgt. Det begynner med en presentasjon av forskningsdesign, så case-

studie, for så en redegjørelse for datainnsamlingsmetodene som er gjort, for så bevege seg inn 

på analysedelen og se hvordan kategoriene og ekstraktene har blitt valgt ut til bruk i analyse. 

Til slutt vil jeg presentere etiske utfordringer som er relevant til forskningen og validitet og 

reliabilitet sett i lys av forskningen som er gjort.  

3.1 Forskningsdesign 

Et forskningsdesign er organiseringen man gjør av datainnsamlingen, slik at dataene man 

samler inn støtter seg opp mot tema og forskningsspørsmål i størst mulig grad. Det bidrar til å 

gjøre klart hva slags data som er relevant, hvordan prosessen har foregått og forholdet mellom 

funnene og hvordan temaer og ekstrakter er organisert i analysen for å støtte opp mot 

konklusjonene (Hedges, 2012). Metoden er valgt på bakgrunn av hva som skal undersøkes, og 

i dette tilfelle var ønsket å få god dybdekunnskap om problemstillingen og 

forskningsspørsmålene, da egnet kvalitativ metode seg best, da jeg er ute etter god og detaljert 

informasjon om informantene og prosessene rundt fjernrådgivning. Grunnen til at man har 

mulighet til å få detaljert informasjon om informantene og prosessene rundt er fordi man 

søker å forstå informantenes synspunkter om temaet, ved å få frem erfaringer og opplevelser 

(Kvale og Brinkmann, 2009).  

Det overordnede målet blir å utforske forskningsspørsmålene som er valgt i en naturlig 

sammenheng, og hensikten blir å undersøke om det kan være et pedagogisk hjelpemiddel, og 

jeg vil knytte det opp mot forskjellige pedagogiske læringsteorier. Det vil derfor være 
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interessant å undersøke informantenes subjektive erfaringer om rådgivningsprosessen, for det 

er beskrivelsene og den kontekstuelle informasjonen til informantene som skal analyseres i 

forhold til forskningsspørsmålene, ikke informantene selv. I og med at case-studien er 

kvalitativ vil det skape rom for personlig tolking, noe som gjør det vanskelig å generalisere 

tolkningene og personlig integritet vil det stilles krav om (Befring, 2010).  

3.1.1 Kvalitativt studie 

Studien tar utgangspunkt i kvalitativ metode, og forskningsspørsmålene blir tilnærmet ved 

informantenes meninger, forståelser og holdninger. Som jeg skal i datainnsamlingen så 

kjennetegnes en kvalitativ studie ofte ved observasjon, uformelle samtaler eller ustrukturerte 

intervjuer (Befring, 2010). Kvalitativ metode vil gi meg en større forståelse for hvordan 

informantene i casen opplever rådgiverprosessen og spesielt bruken av det digitale 

samarbeidsverktøyet. Hadde jeg valgt kvantitativ metode, hadde jeg fått for lite dyptliggende 

kunnskap om tema og forskningsspørsmålene. Det har også en evne til å gi hvorfor og 

hvordan-informasjon til forskningsspørsmålene, istedenfor bare hva. Ved kvalitativ metode 

får jeg større mulighet til å evaluere, fortolke og forklare en ting, og bidra til å synliggjøre 

virkeligheten, enn om jeg for eksempel skulle brukt en kvantitativ metode. (Ashley, 2012).  

I denne kvalitative studien har jeg funnet det mest hensiktsmessig å ta i bruk semi-strukturert 

intervju og deltakende observasjon for å få tak i den kontekstuelle informasjonen jeg trenger, 

for å forstå informantene på best mulig måte og ikke minst få god data slik at jeg kan svare på 

forskningsspørsmålene og skrive en god analyse.   

3.1.2 Case-studie 

Studien er basert på et case-studie, som kan kjennetegnes ved at det involverer et lite antall 

personer og brukes ofte i pilotstudier (Befring, 2010). Case-studie kan defineres som «a 

strategy for doing research which involves an empirical investigation of a particular 

contemporary phenomenon within its real life context using multiple sources of evidence» 

(Robson, 2002: 178). Studien tar utgangspunkt i to fjernrådgivningsprosesser mellom 

rådgivere fra TINE og to bønder med utgangspunkt i forskningsprosjektet «Kompetent 

Bonde». Formålet med forskningsprosjektet er å forbedre bøndenes kompetanse med mer 

effektiv samhandling mellom, bonde, veileder og forsker.  
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I denne case-studien er fokuset rettet mot hvordan samarbeidsverktøy virker som et 

medierende pedagogisk hjelpemiddel i en fjernrådgivningsetting, mellom bonde og rådgiver. 

Grunnen til at case-studie er valgt, er fordi det vil kunne besvare min problemstilling og 

forskningsspørsmål, ved at det er beskrivende (Ashley 2012), det skal gi forståelse om et 

fenomen i sin kontekst, og i mitt tilfelle er fenomenet en fjernrådgivningsprosses mellom 

bonde og rådgiver (Yin, 2012), med andre ord et forskningsdesign som fokuserer på et 

avgrenset studieobjekt (Befring, 2010). 

3.2 Datainnsamling  

Datainnsamlingen ble gjort i to deler. Først observerte vi et SameTime-møte og deretter dro vi 

til Troms for å intervjue rådgiver og bonde. Den samme prosedyren ble gjort ved 

datainnsamlingen i Trøndelag, men den var ikke jeg med på for den casen var tilegnet en 

annen masterstudent som har vært med i datainnsamlingsprosessen. Det viste seg at det kom 

interessant data ut av den datainnsamlingen så jeg har også tatt i bruk noe data fra bonde-

intervjuet i Trøndelag.  

3.2.1 Observasjon 

Deltakende observasjon foregår ved at forskeren er til stede under observasjonen, i denne 

studien var det en fjernrådgivningssituasjon hvor rådgiver gikk gjennom en driftsplan for 

bøndene via det digitale samarbeidsverktøyet SameTime. Vi som forskere var til stede via 

mikrofontilgang og et påloggingsnavn, og satt bare som fluer på veggen under selve 

rådgivningen. Som Thagaard (2010) sier så er det en metode som er meget godt egnet til å 

studere relasjonene som oppstår mellom informantene, og som forskere kan man fokusere på 

de sosiale situasjonene som oppstår, og et særlig fokus på forskningsspørsmålene blir ekstra 

lett. Det er en god metode for studier som foregår i et nytt felt, hvor forskeren ikke har nok 

forhåndskunnskap om hva studien skal gi av informasjon.  

Som det ble nevnt ovenfor skriver jeg at vi som forskere var fluer på veggen under 

rådgivningsmøtet, og det er et viktig tema hvor det skilles mellom deltaker eller observatør, 

om observasjonen er åpen eller skjult og hva nærværet fra forskere har å si for utfallet av 

observasjonen (Thagaard, 2010). Det er klart at vi som forskere har en klar påvirkning, vi var 

til stede, vi presenterte oss og forklarte hva studien innebar, men informantene hadde også fått 
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rikelig med forklaring på forhånd. Det kan også diskuteres at det var en observasjon uten 

deltakelse, fordi vi var så diskret som mulig, tok opptak av skjermen og lyd, og interagerte 

ikke med informantene under selve observasjonen, men siden vi gjorde det i forkant og 

etterkant, pluss at vi hadde påloggingsnavn og var en liten forstyrrelse så velger jeg å si at det 

var en deltakende observasjon, blant annet fordi vi hadde et kvalitativt forskningsintervju med 

informantene i etterkant (Thagaard, 2010).  

3.2.2 Kvalitativt forskningsintervju 

Kvalitative forskningsintervju har som hensikt å forstå deler av dagliglivet fra informantens 

perspektiver og erfaringer. Strukturen på intervjuet er tilnærmet likt en vanlig samtale, men 

inneholder en spesifikk tilnærming og spørsmålsstillingsteknikk (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Syv faser legger Kvale og Brinkmann (2009) frem for intervjuprosessen, og mener at det ikke 

finnes en enkelt standard eller en rekke regler og normer for gjennomføringen av et intervju, 

eller utviklingen av en hel intervjuundersøkelse. Derimot påpeker de at det skal velges enkelte 

standardtilnærminger og teknikker for hver av fasene i intervjuprosessen. Fasene er som 

følger: tematisering, planlegging, intervjuing, transkribering, analyser, verifisering og til slutt 

rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009).  

3.2.3 Semistrukturert intervju 

Det finnes mange former for kvalitative forskningsintervjuer, og jeg har valgt å gjøre et 

semistrukturert intervju. Det er ikke like åpent som et ustrukturert intervju og ikke like lukket 

som et strukturert intervju. Det semistrukturelle intervjuet inneholder en viss ledende profil og 

innflytelsesspørsmål til informantene, som oftest er individer eller små grupper, dette gjøres 

for å kunne produsere en dypere forståelse av det som blir forsket på (Mears, 2012). En slik 

profil på intervjuet passet meg utmerket, da forskningsspørsmål var utarbeidet og jeg ville ha 

en dypest mulig forståelse for meningene og erfaringene til informanten ut i fra 

forskningsspørsmålene. For ved å bruke semistrukturert intervju forsøker forskeren å lære mer 

om informanten, hva informanten kan om temaet, hva har informanten erfart og hva det betyr 

for informanten, noe som da kan føre til ny innsikt for forskeren, som igjen kan være med på 

å forme studiet.  

Å gjøre et semistrukturert intervju er heller ikke en liten og enkel jobb, man må ha tungen rett 

i munnen. Når man går for et semistrukturert intervju så blir kunnskapen skapt gjennom 
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interaksjon mellom informant og forsker. Det legges dermed stort press på forskerens 

ferdigheter ved å fremstille spørsmålene. For å ha god kvalitet på spørsmålene og dataene fra 

spørsmålene kreves det at forskeren har god kunnskap om temaet (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

En annen utfordring er samhandlingen mellom forskeren og informanten. Det krever at 

forskeren gir gode oppfølgingsspørsmål, er god til å lytte og ikke minst har planlagt intervjuet 

nøye.  

Selv om informantene er spredt utover store geografiske distanser, så valgte vi å utføre 

intervjuene ansikt til ansikt, i informantenes egne omgivelser. Grunnen til at det ble gjort er 

på grunn av at vi ville ha kontekst, i tillegg til selve intervjuet, kroppsspråk og gester var også 

viktige for å få et helt bilde av kommunikasjonen (Kozinets, 2010), men igjen så kan det 

tenkes at informanten kan ha blitt stresset og sjenert ved at vi var der ansikt til ansikt, så en 

mulighet hadde vært å ha et asynkront intervju, noe som også ville ført til at informantene 

kunne ha fått tenkt seg bedre om når de svarte, men igjen så kunne man ha mistet mye av den 

totale forståelsen.  

3.3 Utvalgsprosessen  

Den mest vanlige utvalgsprosedyren i kvalitative studier er strategisk utvalg, det vil si at 

informantene som blir valgt har egenskaper eller kvalifikasjoner som passer til studiens 

problemstilling og forskningsspørsmål. Denne studien har fulgt en strategisk 

utvalgsprosedyre, og strategisk utvalg kan deles inn i flere deler, og den metoden som er gjort 

i denne studien er en typisk ikke-sannsynlighetsutvelging, med kjennetegn fra vilkårlig 

utvelging. Den typen utvelging ble gjort på grunnlag av prosjektet «Kompetent Bonde». Vi 

(UIO-forskere) fikk tilgang på rådgivere som skal intervjues og observeres, og rådgiverne har 

igjen valgt en bonde som det er en pågående rådgivningsprosess med som også skal intervjues 

og observeres. 

En typisk ikke-sannsynlighetsutvelging vil si at en stor del eller de fleste i populasjonen har 

null sannsynlighet for å bli utvalgt (Lund, 2002). I og med at man ofte velger utvalget selv, så 

blir sannsynligvis heller ikke utvalget generaliserbart. Som påpekt fra avsnittet over er det en 

enda snevrere utvalgsprosedyre, nemlig vilkårlig utvelging. Grunnen til at jeg velger å nevne 

vilkårlig utvelging er fordi informantene har vært praktisk tilgjengelig for de som har gjort 



22 

 

utvalget (Kompetent Bonde og TINE). Grunnen til dette er fordi casen skal se på enkelte 

rådgivningssituasjoner, og da hadde det ikke nyttet med for eksempel en 

sannsynlighetsutvelging, fordi det hadde gitt alle i populasjonen en viss mulighet til å bli med 

i utvalget (Lund, 2002).  

I og med at informantene har blitt oss tildelt, kan det også være at de som ga oss informantene 

har gjort en skjønnsmessig utvelging, for eksempel for å få sett nøyere på et problem, 

eventuelt gitt oss de informantene som er mest mulig typiske for populasjonen (Lund, 2002). 

Noe som nok er ganske sannsynlig da prosjektet er interessert i hvordan 

fjernrådgivningsprosesser foregår, og særlig med tanke på teknologien. Det vil da være logisk 

at TINE og prosjektet har gitt oss informanter (rådgiver) som bruker samarbeidsverktøyet, og 

rådgiver igjen har gitt oss informanter (bønder) som han vet er dyktige, for å gi oss en bedre 

erfaring av fjernrådgivningsprossesen. For eksempel så kan informanter som er villig til å 

delta i studiet, føle at de mestrer det de driver med mer enn andre, og derfor ikke har noe imot 

at andre er til stede. Dette kan føre til en skjevhet ved at man får mer informasjon om 

mestringsforhold og ikke så mye informasjon om utfordringer informanten ikke får til eller 

klarer å lykkes med. Det blir da viktig å ta høyde for dette i en diskusjon/analyse og prøve å 

ha et synspunkt fra begge sider.  

3.4 Intervjuguide  

Et kjent kjennetegn på kvalitative intervjuer er å gå i dybden på 

temaene/forskningsspørsmålene vi vil ha mer informasjon om. Og det var sånn intervjuguiden 

ble utviklet, den inneholder en rekke spørsmål som fungerer som et rammeverk for intervjuet. 

Den begynner med litt generell informasjon og litt personlig, dette for at vi skal bli litt kjent 

med informanten og informanten skal få åpne seg for oss (Thagaard, 2009). Gjennom 

forskningsprosjektet «Kompetent bonde» ble intervjuguiden utviklet. Prosessen startet med at 

vi var fire fra Universitetet i Oslo som lagde en skisse på 30-40 spørsmål, som vi sendte inn 

til prosjektet for godkjennelse, vi ble bedt om å redigere litt og gjorde deretter det og leverte 

inn igjen og den ble godkjent. Måten vi lagde skissen og den endelige intervjuguiden var at vi 

satt sammen og diskuterte relevante temaer som er viktig og tok utgangspunkt til 

forskningsspørsmålene til dette studiet og utarbeidet spørsmål ut i fra det.  

Intervjuene vi gjorde ga oss en god del dypere informasjon om forskningsspørsmålene enn 

hva observasjonen i seg selv gjorde.  
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3.5 Analysetilnærming 

Det er mange forskjellige måter å gjøre en analyse, planen i denne oppgaven var egentlig å 

gjøre en interaksjonsanalyse av observasjonen, men da observasjonen for det meste inneholdt 

enveiskommunikasjon, endte vi med å heller gjøre en tematisk analyse av 

forskningsintervjuene og heller belyse noen av funnene fra intervjuene med eksempler fra 

observasjonen.  

3.5.1 Tematisk analyse 

Tematisk analyse er en analysemetode som i stor grad legger til rette for de kvalitative 

aspektene ved dataene som blir analysert, metoden er i liten grad avgrenset og den er enda 

mindre anerkjent som en egen analysemetode som for eksempel interaksjonsanalyse er. 

Metoden er god for identifisering, analyser og for å finne mønstre eller temaer i et 

datamateriale (Braun & Clarke, 2006). Det er flere diskusjoner om hvordan tematisk analyse 

skal utarbeides og hva det egentlig er, noen mener at det ikke er en spesifikk metode, men et 

verktøy som kan brukes på tvers av forskjellige metoder (Boyatzis, 1998 i Braun & Clarke, 

2006). Ryan & Bernard (2000 i Braun & Clarke, 2006) mener tematisk koding er en prosess 

utført med tilknytning til analytiske tradisjoner som for eksempel grounded theory, og ikke 

som en egen tilnærming som Braun og Clarke (2006) mener tematisk analyse er.  

En av mange fordeler med tematisk analyse er fleksibiliteten, mye grunnet den teoretiske 

friheten, noe som også kan bidra til et rikt og detaljert datamateriale. Det blir med andre ord 

brukt en typisk induktiv fremgangsmåte, som vil si at temaene som kommer frem er tydelig 

knyttet til dataenhetene og en induktiv tilnærming kan være mest interessant å bruke når det 

ikke finnes noe særlig teori fra før, det er altså en kodings-prosess for dataene uten å prøve å 

passe det inn i en pre-eksisterende teoretisk ramme (Braun & Clarke, 2006), men det må også 

sies at det så å si er umulig å gjøre en utelukkende induktiv analyse, fordi forskerens 

kunnskap og fordommer til kodingen ikke er kodet i et epistemologisk vakuum, det vil uansett 

foreligge en innflytelse, dette er en motsetning til den deduktive tilnærmingen hvor det er 

eksisterende teoretiske ideer som ligger i bakgrunn for analysen og som da forskeren tar med 

seg inn i dataen (Joffe & Yardley, 2004).  

Braun & Clarke (2006) tar for seg en seks faser for å utføre en tematisk analyse, som blant 

annet tar for seg eventuelle fallgruver og hvordan man unngår disse, og hvordan man gjør en 

god tematisk analyse, og fordeler og ulemper.  
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Figur 5. Fasene i tematisk analyse. Tilpasset fra Braun & Clarke (2006). 

Som sagt så finnes det ikke noen fasit på hvordan en tematisk analyse skal gjøres, men de 

seks fasene til Braun & Clarke (2006) er temmelig like hva som er gjort i dette studiet. 

Når man skal gjøre en tematisk analyse må man først velge datasett, og ifølge Braun & Clarke 

(2006) er det to måter å gjøre dette på, og hvilken måte du velger har å gjøre med om «du 

kommer til dataene med et sett spørsmål (forskningsspørsmål i dette tilfelle), eller ikke. Og i 

dette tilfelle har det blitt produsert en rekke spørsmål, nærmere bestemt forskningsspørsmål, 

som ble utarbeidet før datamaterialet ble innhentet. Det er vanlig at datamateriale bærer flere 

former, og i tillegg til semi-strukturert intervju så er det også gjort observasjon. For det andre 

sier Braun & Clarke at datasettet kan bli identifisert med en analytisk interesse for temaene i 

dataene, og datasettet blir da alle tilfeller i datamaterialet hvor det temaet blir referert (Braun 

& Clarke, 2006). Termene «koding» og «tema» blir brukt i tematisk analyse, hvor temaet er 

ett spesifikt mønster ut i fra forskningsspørsmålene forskeren er interessert i, som er funnet i 

dataene. En tematisk analyse kan ofte ta for seg forskjellige typer temaer, som noe som er mer 

direkte observerbart (manifest) og noe som er mer latent. Selv om manifest-temaet er 

hovedfokuset, så er hovedmålet å forstå den latente meningen av manifest-temaets 

observasjon i dataen, som igjen da betyr at man må fortolke datautdragene (Joffe & Yardley, 

2004). Disse delene som blir kodet kalles ekstrakter, det er en individuell kodet del av dataen, 

som har blitt identifisert fra en dataenhet, som for eksempel fra en av de semi-strukturerte 

intervjuene. Disse ekstraktene er det blitt 40 stykker av, som vil bli brukt i den endelige 

analysen (Braun & Clarke, 2006). Et viktig spørsmål man må stille seg når man koder er: hva 

er faktisk et tema, eller hvor stort trenger et tema å være. Noe vi som to masterstudenter, 

forskningsassistent og professor har gått gjennom og diskutert når vi skulle kode og finne 

passende temaer og dataekstrakter. Ideelt vil det være flere tilfeller av et tema innenfor et 

datasett, noe som også er erfart (noen temaer har flere tilfeller enn andre) i kodingen som ble 
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gjort. Det betyr allikevel ikke at et tema som har flere tilfeller i datamaterialet er viktigere. 

Som Braun & Clarke (2006) påpeker så er det ikke noe fast svar på hvor mye av datasettet 

som må forbindes med et tema for at det skal kunne være et tema, det må for eksempel ikke 

være over 50% tilfeller av et tema i datasettet for at det kan kunne sies å være et tema. Det 

trenger heller ikke å være slik at temaet må finne sted i alle de forskjellige dataenhetene, da 

det kan oppstå mange ganger i for eksempel i et av intervjuene, så kan det være helt borte i 

observasjonsdataene. Med andre ord så er det veldig viktig at forskeren bestemmer og tenker 

seg godt om hva temaet skal være, noe som er blitt tenkt grundig i gjennom i dette case-

studiet, da vi har vært fire stykker som har diskutert hver eneste dataenhet og bestemt oss for 

hva som skal med og ikke. Nøkkelen til et tema har ikke noe med å gjøre hvor mange ganger 

det oppstår, men om det fanger opp noe interessant i relasjon til forskningsspørsmålene.  

Når analysen skal gjøres, og som sagt så velger man ut noen av de mest hensiktsmessige 

ekstraktene for hvert tema og relaterer dem til forskningsspørsmål og litteratur (Braun & 

Clarke, 2006).  

Grunnen til at tematisk analyse er valgt er fordi det var hensiktsmessig å sammenligne 

meningene og opplevelsene informantene hadde om bruken av samarbeidsverktøy, og det vil 

bli lettere å besvare mine forskningsspørsmål, da en tematisk analyse i stor grad legger til 

rette for de kvalitative aspektene ved dataene mine, i tidligere faser når det ble gjort 

datainnsamling ble det også vurdert andre analyseformer som nevnt i innledningen til 

kapittelet, nemlig interaksjonsanalyse. Interaksjonsanalysen falt bort da det var lite 

interaksjon i observasjonen vi gjorde, og det var for det meste enveiskommunikasjon fra 

rådgiverens side, noe som gjorde det lite interessant for å gjøre en interaksjonsanalyse.  

Det er også viktig å gjøre rede for prosessen bak den tematiske analysen, hva som er gjort og 

hvorfor, får ikke leseren vite om hvordan analysen ble gjort, eller hva slags grunnlag som lå 

til rette for analysen, så blir det vanskelig å evaluere forskningen, eller å sammenligne den 

med andre studier på samme temaet, noe som blir problematisk hvis andre forskere skal ta i 

bruk studiet på andre relaterte studier (Attride-Stirling, 2001 i Braun & Clarke, 2006).  

3.6 Etikk  

Etiske implikasjoner vil komme til å oppstå når du gjør kvalitativ forskning. Grunnen til det er 

at forskningen er sosial, med menneskelige informanter, noe som igjen gjør at du har et visst 
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ansvar for anonymiteten til informantene (King & Horrocks, 2010). Jeg har hatt full oversikt 

over navn, økonomi og annen kontaktinformasjon gjennom forskningsprosessen, selv om de 

opplysningene ikke har hatt relevans for selve caset. Informantene har også samtykket til å bli 

observert og intervjuet, og fått beskjed om at alt som skal publiseres skal anonymiseres på 

best mulig måte.  

Det første som ble gjort var å sende inn en søknad til NSD, hvor jeg forklarte detaljene om 

prosjektet og hva slags type dataer som ble samlet inn.    

Det som også er at hensikten med dette studiet er ikke å samle mest mulig kontaktinformasjon 

og bruke noe av det i analysen, hensikten er enkelt og greit å få mest mulig dyptliggende 

kunnskap.  

Ser vi til de semi-strukturerte forskningsintervjuene som har blitt mest brukt i analysen av 

studiet, så har Kvale & Brinkmann (2009) tre retningslinjer for etikk; informert samtykke, 

konsekvenser og forskerens rolle. Gjennom prosjektet er dette noe som har blitt jobbet med 

og tenkt på gjennom prosessen. Både Kvale & Brinkmann (2009) og Befring (2010) 

presiserer at det er viktig å anonymisere i stor grad, blant annet ved sånn som allerede er gjort 

at all kontaktinformasjon og annen informasjon som kan gjenkjenne informantene må 

behandles mest mulig konfidensielt (Befring, 2010). Informantene ble også informert ved et 

samtykkebrev om at alt skal være anonymisert, noe det også er i størst grad, da all min 

transkribering er kodet med andre navn, og observasjonsvideoen er heller ikke tilgjengelig for 

andre enn medlemmer i prosjektet. Ved å gjøre deltakende observasjon og semi-strukturert 

intervju invaderer man mennesker som har juridiske rettigheter, som vi skylder en form for 

moral forpliktelse. Informert samtykke betyr da at alle informanter må bli informert om at det 

skjer forskning og at studiet har visse definerbare prosesser og forventede utfall (Angrosino, 

2012). Informantene har også gjennom informert samtykke rett til å hoppe av forskingen når 

som helst. Jeg vil derfor prøve å forholde meg mest mulig diskré for å bevare informantenes 

anonymitet.  

Konsekvenser er den tredje retningslinjen, som handler om at man bør forholde seg til de 

konsekvensene kvalitativ forskning kan ha for informantene. Åpenheten og intimiteten som 

kvalitativ forsking innehar må man være klar over at kan gjøre at informantene gir ut 

informasjon som dem kan angre på at dem har gitt ut i etterkant, det er derfor ekstra viktig å 

holde alt veldig konfidensielt (Kvale & Brinkmann, 2009), men som sagt allerede så er ikke 

dette studiet ute etter personlig informasjon, men å utforske hvordan bruken av CSCL-verktøy 
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i fjernrådgivningen mellom bonde og rådgiver fungerer, og hvordan den kan forbedres. Den 

siste retningslinjen er forskerens rolle, et punkt som er ekstra viktig i en kvalitativ studie, og 

har mye å si for de etiske beslutningene som blir tatt. Det handler om hvor viktig sensitivitet, 

integritet og engasjement er. Integritet for eksempel øker når det gjøres intervju, for det er her 

forskeren som intervjuer som er den viktigste kilden til innhentingen av kunnskap (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

3.7 Validitet og reliabilitet i case-studier  

Innen kvalitativ forskning har det vært vanlig å ignorere eller avvise spørsmål angående 

reliabilitet, validitet og generalisering, grunnen til det er at flere mener det er rettet for mye 

mot en positivistisk tankegang, som da hindrer det kreative i den kvalitative forskningen.  

3.7.1 Reliabilitet 

Når vi snakker om reliabilitet mener vi konsistensen og troverdigheten til resultatene fra 

forskningen. Spørsmålet om reliabilitet lyder så om forskningsresultatene kan bli annerledes 

ved en senere anledning hvis en annen forsker skal stille de samme spørsmålene, eller om de 

tolkes annerledes (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har vært fire stykker, en professor, 

forskningsassistent og to masterstudenter som har utviklet de ustrukturelle spørsmålene, tre av 

oss har vært med på intervjurundene og to av oss har transkribert dataene.  Hele prosessen fra 

utarbeidelse av forskningsspørsmål til analysering av dataene har jeg derfor prøvd å gjøre så 

synlige som mulig for leseren, for å gjøre rede for styrkene og svakhetene ved studiet. Dette 

er gjort for å prøve å få best mulig reliabilitet til forskningsresultatene, slik at de i størst mulig 

grad kan generaliseres.  

3.7.2 Validitet 

 

Kvale & Brinkmann (2009) definerer validitet som «som en uttalelses sannhet, riktighet og 

styrke». Man kan si at for å ha validitet i forskningen så handlet det om i hvilken grad 

metoden som er valgt, egner seg for å brukes til det som skal undersøkes og om metoden 

undersøker det den skal og om dataene faktisk sier noe om fenomenene vi oppdager.  
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Det er viktig å ha med all relevant data og ekskludere det som er irrelevant. Det er her lett å 

feile ved å være for selektiv og ikke ta med data som er signifikant. Vi har jobbet godt med 

dataene da vi har vært fire som har vært med å plukke ut ekstrakter som brukes i analysen.  

 

3.7.3 Generalisering 

Når det gjelder observasjon finnes det også noen etiske regler man må følge. Informantene har 

juridiske rettigheter og vi skylder dem et moralsk ansvar for å stille opp. Særlig for meg som 

bare har fire informanter, er det viktig å holde det mest mulig anonymt. Og de to mest 

fundamentale prinsippene for en mest mulig etisk forskning er informert samtykke og 

konfidensialitet. Disse to prinsippene vil si at informantene må få beskjed om at nå skjer det 

forskning og at deres anonymitet vi bli best mulig tatt vare på i forhold til omstendighetene. 

Basert på denne informasjonen har også informantene lov til å trekke seg ut av forskningen til 

et hvert tidspunkt (Angrosino, 2012).   

Ut i fra et validitetssynspunkt vil jo en kvantitativ forsker fort være kritisk til metoden, fordi 

vi ikke har målbare variabler, men observasjonsforskere kan validere sin data ved å 

kryssjekke med flere andre observatører, og de kan presentere sine funn på en måte at de 

høres riktige ut for publikum (Angrosino, 2012).  

Det har alltid blitt vekket kritikk mot observatør-forskere, fordi metoden nesten alltid 

inneholder subjektivitet. Det samme for min forskning er at den kommer til å være subjektiv, 

kanskje ikke like subjektiv som om jeg skulle tolket all data alene, fordi vi er to andre som 

også skal tolke samme data. Ut i fra dette kan det se ut som naturalistisk observasjon er lettere 

enn en mer kontrollert eksperimentell observasjon, men kvalitative forskere må ofte være 

strengere enn sine kvantitative kollegaer når de tolker sine data og med det kan de ofte oppnå 

like god pålitelighet som kvantitative forskere (Angrosino, 2012). Så for meg, vil det være 

mulig at dataene har god pålitelighet, men ikke nødvendigvis pålitelige nok til å generalisere. 

Generaliseringsproblemet er noe som er tett forbundet med kvalitativ metode, grunnen til det, 

er blant annet at det baserer seg på relativt få tilfeller av undersøkte fenomener, og i mitt 

tilfelle fire. Dette bidrar til at det nesten ikke er noe potensiale for at det kan generaliseres, 

merk nesten, da det faktisk går an å generalisere kvalitative data, men det krever litt annet 

arbeid (Roald & Køppe, 2008). Hovedsakelig så bygger den kvalitative forskningen på at vi 
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som forskere konstruerer vår egen virkelighet og gir erfaringer fra forskningen sin egen 

mening, den er altså meget subjektiv og er en betydelig forskjell fra kvantitativ forskning. En 

tankegang om at man ikke kan generalisere kvalitative data og hvor viktig det er, stammer 

hovedsakelig fra opplysningstiden og naturvitenskapen. Det å ha med en 

generaliseringstematikk er viktig for å i større grad legitimere den kvalitative metoden (Roald 

& Kløppe, 2008), noe som da også blir med på å legitimere min forskning.  

Ser vi på generaliseringsproblematikken i forhold til mitt forskningsdesign og analysemetode 

så er det i stor grad vanskelig å vurdere grad av representativitet, i forhold til hva det for 

eksempel hadde vært med sannsynlighetsutvelging, men igjen er det mindre ressurskrevende å 

gjøre et ikke-sannsynlighetsutvalg (Lund, 2002). Sett bort i fra dette hadde det også vært 

vanskelig med generalisering og ikke minst ytre validitet, men formålet med oppgaven er ikke 

å generalisere funnene, men for å få større innsikt i tema og forskningsspørsmål via 

informantenes «egen stemme». 
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4 Data og Analyse  
I dette kapittelet presenteres og analyseres resultatene fra de to intervjuene som er gjort med 

den ene informanten som er en geitebonde fra Troms og den andre informanten er bondens 

nøkkelrådgiver og økonomiske rådgiver. Observasjonen som ble gjort mellom informantene i 

SameTime-møtet vil også bli brukt til å kontekstualisere analysedataene. 

Analysen er strukturert rundt fem kategorier som fremkom gjennom tematisk analyse (Kap. 

3.5.1). De er som følgende: 1) «God Kommunikasjon», 2) «Rådgivning: Hva fungerer og hva 

fungerer ikke», 3) «Bruk av samarbeidsverktøyet SameTime», 4) «Alternative 

samarbeidsverktøy og nye bruksmetoder». Dette er temaer vi mener representerer 

datamaterialet godt. 

4.1 Analyse av bonde og rådgiver-intervjuer 

Strukturen på selve analysen er delt opp i 5 kategorier, og består i alt av 40 ekstrakter. Før 

hver ekstrakt vil det være en innledning til ekstrakten for å gi litt kontekstuell forståelse. Etter 

ekstrakten vil det være en oppsummering av hva man ser i ekstrakten. 

4.1.1 God kommunikasjon 

Rådgiverne til Tine har ofte en akademisk utdanning, og et mer akademisk språk enn den 

gjennomsnittlige bonden, dette kan føre til kommunikasjonssvikt, så hva må til for å skape en 

god kommunikasjonsprosess i en fjernrådgivningsprosses? Informantene hadde gode 

eksempler på hva som fungerer og ikke fungerer kommunikasjonsmessig, som vi skal se i 

ekstraktene. 

Dataekstrakt 1.  

«0:05:10.1 Intervjuer1: Em (.) em hvordan føler du K skiller seg fra andre rådgivere 

du har hatt? 

0:05:17.5 Bonde: Jeg må si K er jo (.) vi er jo så kjempe heldige som har K. Han er jo 

fantastisk. Ja, han er (.) vi har så masse igjen for de rådgivningstimene med K. Ja, han 

er veldig dyktig. Han kan faget sitt.» 

 

Som vi ser bonden forklarer, er de veldig fornøyd med rådgiveren. Grunnen til at de er 

fornøyd er på grunn av at rådgiver er dyktig og kan faget sitt, noe som sikkert bidrar til at 
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rådgiveren får større selvtillit i rådgivningsprosessen og klarer å kommunisere faget sitt på en 

tryggere og enklere måte. En annen grunn til at bonden er så fornøyd kan være fordi 

rådgiveren prøver å lytte og virkelig finne ut hva bonden vil, og ikke prakke på bonden noe 

annet som vi ser i ekstrakt nummer 2.  

Dataekstrakt 2  

«[00:09:10.28] Intervjuer: hva er viktig for å skape en god relasjon med bonden? vi 

har kanskje vært litt inne på det 

[00:09:15.10] Rådgiver: ja det må jo, ja altså for meg vil det jo være å lytte og 

virkelig finne ut hva de ønsker og hva de har behov for. Og i forhold til den jobben vi 

gjør så syns jeg og det er viktig og ikke bli. det vi tilbyr de, vi selger jo tjenester og det 

at vi ikke selger noe de ikke har lyst til å ha. det kan sikkert bli oppfattet ulikt, men jeg 

innbiller meg at jeg ikke prøver å prakke på dem noe dem virkelig ikke har nytte av.»  

Rådgiveren prøver så godt han kan å lytte til hva bøndene trenger og ønsker, og prøver ikke å 

prakke på dem så mye ekstra tjenester, noe som blir gjort for å skape en god relasjon med 

bonden, noe som kan påvirke kommunikasjonen dem imellom til det positive, da det 

sannsynligvis ikke blir noen «sure miner» mellom partene.  

Allikevel er det med stor sannsynlighet at rådgivere og bønder ikke har helt det samme 

språket. Som nevnt i innledningen til delkapittelet har rådgiverne ofte en teoretisk utdanning, 

og bøndenes utdanning mer praktisk, om utdanning i det hele tatt. Forskjellige språkrammer 

for partene kan da være sannsynlig og et problem for kommunikasjonen, som vi spurte 

rådgiveren om i ekstrakt 3. 

Dataekstrakt 3  

«[00:37:13.02] Intervjuer: Men hvis du har litt mer akademisk språk i forhold til 

bonden, har du merket noen forskjeller der? hvis du kanskje har brukt noen vanskelige 

begreper?  

[00:37:26.10] Rådgiver: ja, eller jeg har sikkert hatt dårlige antenner der, men jeg 

merker jo at jeg kan mye mer teoretisk en mange bønder. det syns jeg er en utfordring. 

ting som jeg tenker er helt opplagt, har da etterhvert skjønt at, det er jo ikke det. det 

blir jo et sånt stammespråk, som vi blir helt blinde på.  

[00:38:10.11] Intervjuer 2: i og med at du har jobbet sånn så lenge, nesten 30 år, så 

har du utviklet et stammespråk, som ikke alle bønder kan forstå, men det er ikke 

dermed sagt at det er noe problem heller. det kommer an på hvor dypt du går inn i 

detaljene.  

[00:38:28.19] Rådgiver: altså, jeg må bare si at jeg ikke har opplevd noe problem, 

men jeg her helt sikker på at bønder har det, men uten at jeg har greid å. ikke tatt det 

til meg.»  
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Rådgiveren mener at han er mye mer teoretisk enn mange bønder, noe rådgiveren også syntes 

er en utfordring til tider. Rådgiveren tenker selv at mange av de teoretiske begrepene han 

bruker er en selvfølge, men med tiden har han skjønt at det ikke stemmer, for rådgiveren 

mener å ha utviklet et stammespråk, og sier selv at han ikke har opplevd noen utfordringer, 

men er helt sikker på at bønder har opplevd utfordringer ved stammespråket sitt. 

Stammespråket gjenspeiles i den økonomiske driftsplanen vi observerte gjennomgangen til 

hvor det var en god del økonomiske begreper. I dette caset virker det uansett ikke å være en 

utfordring, for som vi skal se så er bonden stort sett fornøyd med hvordan rådgiveren 

ordlegger seg. 

 Dataekstrakt 4  

«0:09:27.5 Intervjuer2: Du føler at du forstår det han sier? 

0:09:30.5 Bonde: Ja 

0:09:31.5 Intervjuer2: Det er ikke sånn at han snakker over dere eller noe [[sånn]] 

0:09:32.7 Bonde: [[Nei]]»  

Bonden uttaler at hun forstår alt rådgiveren sier, og at rådgiveren ikke snakker over dem eller 

lignende, det kan tolkes slik at rådgiveren formulerer seg godt og bruker et språk som ikke er 

altfor akademisk. Rådgiveren lar også bøndene komme til, selv om vi fikk en litt annen 

opplevelse av det under observasjonen. 

Inntrykket som vi satt igjen med av SameTime-møtet, var at rådgiver hadde ordet i store deler 

av møtet, og det var ikke lett for bonden å komme til, men som vi har fått vite i etterkant, så 

var det i stor grad meningen at det skulle være sånn, da det de gikk gjennom hadde vært 

diskutert på forhånd og driftsplanen var klar. Det de gjorde i observasjonen var en sjekk og 

gjennomgang for å se om alt stemte i driftsplanen. Det virker som at rådgiver forholder seg 

saklig og forståelig, og lar den andre parten komme til for å stille spørsmål eller lignende. 

Allikevel så kreves det som bonden påpeker, at det å ha god kjemi er en viktig del av 

fjernrådgivningen.  

Dataekstrakt 5  

«[00:23:44.05] Intervjuer 2: så enten, kanskje noen snakker for lenge for å få en felles 

forståelse, før dem kommer inn på fag, og kanskje andre går rett inn på fag. og "ops" 

så snakker man over hverandre.  

[00:23:56.10] Bonde: ja det er jo selvfølgelig, altså man må jo ha god kjemi, med 

rådgiveren og bli kjent og alt det der, men jeg tror man, det er viktig å spesielt hvis 
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man ikke prater samme språk, holdte jeg på å si, hvis noen er veldig ny og uerfaren, så 

er det jo enda mer viktig at man begynner på begynnelsen, og får inn det faglige.»  

I dette tilfelle var bonden ung og uerfaren når de startet i bondeyrket, det var viktig med en 

god rådgiver, som bonden påpeker. Det er viktig at rådgiveren tar et steg om gangen, og 

begynner helt fra begynnelsen, eller som bonden sier; «får inn det faglige.» At bonden er ny i 

faget, kan bety at bonden ikke har opparbeidet det språket som rådgiveren bruker, og dermed 

forstår dem hverandre ikke like godt som dem kunne gjort.  

Vi ser derfor hvor viktig det er å skape en god relasjon til hverandre, og her har rådgiveren et 

eksempel på hvor viktig god relasjon er mellom bonde og rådgiver.  

Dataekstrakt 6  

«[00:25:38.06] Intervjuer 2: en time fjernrådgivning, kanskje en halvtime pluss minus 

til å fikse tekniske problemer. Men det er kanskje første gang du gjør det. også for 

bonden også, hvis han har gjort det en gang, så er det enklere neste gang. Istedenfor å 

sitte i bilen en hel dag i et hver som dette f.eks. du har kanskje mulighet til å ta telefon 

ikke noe annet.  

[00:25:58.24] Rådgiver: også er det jo, selve det gårdsbesøket det tror jeg er mer til å 

diskutere litt rundt og finne ut hva de virkelig vil og litt sånne ting.  

[00:26:12.18] Intervjuer 2: også får du litt kontekst ikke sant. hva er det med snakker 

om, når man snakker om fjøs osv. hvordan har dyrene det, du får en følelse av det ikke 

sant?  

[00:26:24.15] Rådgiver: jaja, så også innbiller jeg atte da er lettere for den bonden å 

snakke med en som de har møtt før. men det er klart, det har framtiden for seg. nå skal 

jeg til Tana i april, på 3-4 besøk. og det er klart, at da velger jeg, eller da prøver jeg å 

få til en avtale med dem, med en gjennomgang. jeg drar ikke tilbake til Tana.» 

Vi ser at rådgiveren mener at hjemmebesøket som skjer hvert år brukes til å diskutere og finne 

ut hva bøndene vil og trenger, samtidig som rådgiveren får en kontekst av hvordan ting 

faktisk fungerer på gården. Som bonden påpekte, påpeker også rådgiveren at å kjenne 

hverandre har mye og si, da det blir lettere å snakke med hverandre i ettertid, og man lærer og 

kjenne hverandre og får bedre relasjoner til hverandre. Gårdsbesøkene kan da være en faktor 

for å bidra til at partene blir bedre kjent. Det kan allikevel oppstå vanskeligheter som skjedde 

med rådgiveren engang, dog i en annen rådgivningsprosess. 

Dataekstrakt 7  

«[00:16:23.26] Rådgiver: ja, vi snakker på hver vår planet. enten så klarer ikke jeg å 

forklare ting, eller så oppfatter jeg ikke at de ikke har forstått, det jeg sier. Og 

omvendt.» 

Her er det et klart kommunikasjonsproblem, enten så snakker partene forbi hverandre på 

grunn av forskjellig språk eller kontekstproblemer, og som vi skal se så er rådgiver også 

usikker på hva problemet kan være. 
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Dataekstrakt 8  

«[00:16:44.27] Rådgiver: nei ja, eeh. det er et annet bruk som, jeg kan vel si at det 

var innenfor nøkkelrådgivning, eller foringsrådgivining, og det er mer enn sånn 

følelse av at, jeg merker at vi, vi snakker ikke sammen. vi er på hver vår planet, så jeg 

klarer ikke å knekke den koden. men det, akkurat det eksempelet jeg tenkte på nå. 

grunnen til at jeg, jeg har forsovet alltid følt det, men så hørte jeg det via en kollega av 

meg, som hadde vært på besøk. Folk er jo ganske frittalende i nord. så da omtalte han 

mitt besøk, på lite. Og da gikk det litt på at han mente at jeg var for aggressiv på den 

salgsrollen og så hadde vi vært i fjøset og da hadde jeg ikke lagt merke til ting han 

hadde gjort siden sist. Og det han var opptatt av. jeg er jo en lite praktisk mann, jeg er 

jo en teoretiker. Og da er vi på hver vår planet. eehm, ja det er i hvert fall det som jeg 

kommer til å gjøre nå neste gang jeg skal på besøk til han, da spør jeg han om dette. 

Og si at vi må bli enige om hvordan vi skal gjøre det her. hva slags rolle jeg skal ha, 

og det er sånn og sånn. jeg vil ha det avklart, jeg kan jo ikke leve med. hvis jeg ikke 

visste jeg skulle til han, nå etter nyttår, så hadde jeg ringt til han og spurt, for å prøve 

å finne mer ut av det.»  

Rådgiveren har her en følelse av at noe ikke er 100 %, de snakker ikke sammen og er 

egentlig” på hver sin planet” som rådgiveren sier. Rådgiveren påpeker syntes at bonden syns 

rådgiveren var for aggressiv i sin salgsrolle, noe rådgiveren klart har forklart tidligere i 

analysen at han i størst grad prøver å ikke være. Bonden ville vise fram ting han hadde gjort i 

fjøset, men som den teoretikeren rådgiveren er så hadde han ikke lagt merke til det, og 

rådgiveren påpeker at det kan bonden ha tatt seg nær av. Vi ser et godt eksempel på en 

kommunikasjonssvikt, og en relasjonsbygging som ikke har vært god nok. Dette er dog noe 

rådgiveren ønsker å forbedre og ta opp med bonden for å se om problemet kan løses.  

Det er ikke bare rådgiveren som kommer borti utfordringer i ny og ne. Bøndene er fornøyde 

med rådgivningen de har nå, men sånn har det ikke alltid vært. Rådgivningsprosesser kan 

være vanskelig som vi så ovenfor, og hvis man ikke kommer overens med hverandre, eller 

ikke snakker samme språk, så er det ikke lett å jobbe sammen.  

Dataekstrakt 9  

«0:07:50.2 Intervjuer1: Em (.) Kunne du eller er det noen områder du ser at 

rådgiveren kunne ha formidlet kunnskapen på en annen måte? 

0:08:00.6Bonde: Jeg kan ikke, overhode ikke med den rådgiveren vi har nå. Jeg syntes 

at han er helt fantastisk. 

0:08:07.9 Intervjuer1: Ja 

0:08:08.4 Bonde: Ja, jeg tror vi har truff [.] ja, vi har vært veldig heldig» 
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Ved spørsmål om bonden syntes rådgiveren kunne formidlet seg på en annen måte, har 

bonden ingen bemerkninger, for som ekstraktet viser så syns bonden at rådgiveren er 

«fantastisk». 

Dataekstrakt 10  

«0:09:16.0 Intervjuer: Ikke så mye utenomsnakk? 

0:09:17.6 Bonde: Nei, altså det er jo altså det er jo å hå besøk men, han er veldig 

sånn faglig flink og ja forbr[.] Godt forberedt til.»  

Det er også minimalt utenomsnakk, eller kaffeslabberas som bonden sier.  

Bonden mener at den nåværende rådgiver er mer «seriøs og forberedt”. Rådgiveren de hadde 

tidligere var ikke bonden like fornøyd med, som vi kan se bonden forklarer her fra en typisk 

tidligere rådgivningsprosess.  

Dataekstrakt 11  

«0:08:21.0 Intervjuer2: Har du hatt noen tilfeller av andre rådgivere der det ikke har 

fungert så bra? Og kan du huske det eller noen eksempler på (.) uten å nevne noen 

navn selvfølgelig, men bare hva slags situasjoner som. 

0:08:33.3 Bonde: Ja, altså jeg har ikke noen [.] det her, det her er jo anonymisert og 

ja. 

0:08:36.5 Intervjuer2: Ja. 

0:08:36.5 Bonde: Men han jobber ikke heller mer i Tine han som var våre tidligere 

rådgiver, men det var ikke så god kvalitet på rådgivningen. Jeg følte ikke at vi hadde 

så mye igjen for det  

0:08:46.7 Intervjuer2: På hvilken måte [[Hva var det som var problemet]] 

0:08:49.4 Bonde: [[Nei, vi var jo veldig]] nye og hadde egentlig brukt for veldig mye 

rådgivning da til å begynne med, unge og, men det var vel mer sånn vitsing og 

utenomsnakk ((ler)).»  

Her følte bonden at det ble mer «kaffeslabberas» og utenomsnakk, og at de fikk lite igjen for 

pengene som de på brukte på rådgivningstjenesten. 

Dataekstrakt 12  

0:09:01.5 Intervjuer2: Okay, det var ikke så produktivt? 

0:09:02.7 Bonde: Nei. 

0:09:03.9 Inetvjuer2: For det dere trengte? 

0:09:05.0 Bonde: Nei, nå det [..] så kvalitetsforskjell, ja kjempe. 

0:09:10.4 Intervjuer2: Ja vel. Så han går mer rett på sak for å løse at problem? 
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0:09:15.0 Bonde: Ja.» 

Den rådgiveren de har nå går rett på sak og er mer direkte, sammenlignet med den første 

rådgiveren. Den første rådgiveren likte mer å slå av en prat, eller «kaffeslabberas» som 

bonden kalte det, og de fikk lite ut av det når de trengte det som mest som nye bønder. Som 

nevnt tidligere i analysedelen så fremstår det at det er veldig viktig med en god og grundig 

rådgivning for bønder som er nye i yrket, og det er noe som var særlig savnet her, da det var 

mye vitsing og utenomsnakk. Bonden savnet en mer direkte og rett på sak rådgivningsprosess, 

noe de har nå med deres nåværende rådgiver.  

4.1.2 Rådgivning: hva fungerer og hva fungerer ikke 

Mange av rådgivningsprosessene til bonden og rådgiveren virker som positive opplevelser, og 

særlig med deres nåværende rådgiver. Vi skal se litt på hvorfor det er slik, hva som fungerer 

og hva som ikke fungerer. Vi fikk et lite innblikk i at kommunikasjonen fungerer godt mellom 

partene, men det er mange andre faktorer som ligger bak en god fjernrådgivningsprosses.  

Gjennomgående i analysen er at bonden er svært fornøyd når rådgivningen er dyptgående og 

nøye. Og det er spesielt det årlige besøket som blir satt pris på, som det er snakk om i dette 

dataekstraktet.  

Dataekstrakt 13  

«[00:20:28.24] Bonde: jeg syns jo det er veldig, fint når. Kan jo f.eks. ta de årlige 

besøkene f.eks. det er snart ett år siden, skal ha et nytt et snart. Da kommer jo han hit, 

og går vi først og ser på dyrene. og vi veier dem, og sjekker hold på dyrene.  

[00:20:57.04] Intervjuer 2: veier dere alle?»  

Her viser bonden at nøye og dyptgående rådgivning settes pris på, blant annet at rådgiveren er 

til stede når det gjøres teknisk arbeid, som i dette tilfelle var veiing og sjekking av hold for 

dyrene, og utarbeide en fôrplan. Utarbeidelse av fôrplan er kanskje ikke det letteste som 

bonden påpeker, et slikt arbeid innebærer samling av data og tolkning av disse. Da er det 

sikkert greit å ha med seg en rådgiver som har gjort det før, og vet hvordan det gjøres.  

Dataekstrakt 14  

«[00:20:58.13] Bonde: vi tar snittet. Så har man da. vanskelig å komme med 

eksempel. Men ja jeg syns jo at de fleste veiledningene er veldig gode. f.eks. når vi skal 

lage forplan og går gjennom, hold og for kvalitet, tar en analyse av grovfor, og ser på 

man hvordan kraftfor dem får. Tilleggs foring. også setter man jo sammen alle de her 

tingene, slik at det skal være et godt bomiljø for geitene. jeg syns jo det er veldig 
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spennende med, når man har veldig, ja med K (rådgiveren) som er så flink til akkurat 

de der tingene.  

[00:22:01.23] Bonde: jeg syns jo det er veldig spennende med sånn når man har litt 

sånn, ja K (rådgiveren) som er så flink til akkurat de tinga. og, ja. Når man sett alle 

disse tinga i lag for å finne det optimale for oss.»  

For å være bonde er det mange tekniske ting man må mestre, og selve stellet av dyrene er noe 

av det viktigste for å få gode produkter, noe bonden syns at rådgiveren er til god hjelp ved. De 

påpeker at han er veldig faglig og teknisk. 

Ser vi til rådgiveren så har han et eksempel fra geitbønder som ikke er våre informanter, men 

andre bønder han er rådgiver for.   

Dataekstrakt 15  

«[00:14:52.01] Intervjuer: litt om rådgivningsprosessen, hvis du kan fortelle om en 

gang du følte at du lykkes godt med veiledningen? da et eksempel 

[00:15:02.21] Rådgiver: ja si det. da kan du ta siste besøk. det var sånn 

nøkkelrådgiver, ute på en øy her. det var også veldig oppegående bønder, som driver 

med geit, ja da spør jeg de om hva de ønsker at jeg skal bidra med som rådgiver. og 

fikk god respons på det og hva vi har gjort siste år. altså jeg evaluerte litt.  

[00:15:38.09] Intervjuer: ja de er motiverte til å jobbe videre.  

[00:15:38.09] Rådgiver: ja. ja jeg føler jeg får god tilbakemelding.  

[00:15:40.15] Intervjuer 2: ja hvordan føler du det? hvordan får du det inntrykket? er 

det sånn at du viser til noen resultater, eller er det rett og slett humør eller. sier 

direkte ut hva som  

[00:15:59.09] Rådgiver: egentlig begge deler. litt via andre og  

[00:16:04.26] Intervjuer 2: du hører det fra andre. at de har lyktes med det de har 

holdt på med å.  

[00:16:15.06] Rådgiver: ja» 

Rådgiveren spurte hva de ønsker at han skal bidra med som rådgiver, og fikk god respons på 

hva bøndene ville og hva som er gjort det siste året. Rådgiveren blir motivert av å jobbe med 

disse bøndene og han føler at han får god tilbakemelding fra dem. Måten han får denne 

tilbakemeldingen er via resultater, resultater i form av hva bøndene klarer å gjøre ut i fra 

planen som er utviklet i samarbeid med rådgiver. Andre måter rådgiveren føler at han har 

lykkes er at han merker det på humøret til bøndene og hører det fra andre rådgivere og 

bønder.  

Videre påpeker bøndene at denne rådgivningstjenesten er så viktig for bøndene at man ikke 

kan gi slipp på den.  
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Dataekstrakt 16  

«[00:22:57.03] Bonde: jo det vil jo være fra tidligere da. Da det var lite faglig 

innhold, mer sånn kaffeprat. jeg tror den rådgivningstjenesten er så viktig for 

bøndene, for å øke kunnskapen hos bøndene, for å sikre god kvalitet i alle ledd så er 

god rådgivning viktig.» 

Rådgivningen er en måte å sikre god kvalitet i alle ledd på for bøndene og TINE. Vi ser at det 

er mye som fungerer godt, og rådgiver og bonde har lite å utsette på erfaringene sine i 

rådgivningsprosessen, men som vi ser så får ikke rådgiveren noen formelle tilbakemeldinger 

på arbeidet sitt, det går for det meste i hva man hører fra andre bønder og rådgivere, eller 

resultatet av for eksempel planer som blir utarbeidet.  

 

4.1.3 Utvikling av kunnskap mellom bonde og rådgiver 

 

Gjennom intervjuene fikk vi også innblikk i hvordan utviklingen av kunnskap mellom bonde 

og rådgiver fungerer, og man lærer ikke alltid det man skal tro man skal lære som vi ser i 

ekstrakt 17 som stammer fra Bonde-intervjuet i Sør Trøndelag.  

Dataekstrakt 17  

«0:23:30.5 Intervjuer: Hvilket utbytte har du hatt av veiledningen? Om du for 

eksempel har lær noe nytt eller.  

0:23:40.1 Bonde: Ja, jeg har lært veldig mye nytt, men kanskje ikke det en skulle tro 

som bygningsteknisk, men liksom den gangen saksgangen i en sånn byggesak. Der har 

jeg lært veldig mye» 

Bonden sier han har lært veldig mye nytt, og som påpekt ovenfor så kanskje ikke akkurat det 

man skulle tro, men mer behandlingen av saksgangen i en byggeprosess. Ser vi dette i lys av 

bonden fra Troms i dataekstrakt 18, så kan vi se at bøndene setter stor pris på å få rådgivning 

når det er mer kompliserte oppgaver de står ovenfor, altså ved spesielle hendelser eller 

utfordringer er det vanlig for bonden å be om rådgivning, som vi også kan se her i ekstrakt 18.  

Dataekstrakt 18  

«0:05:35.3 Intervjuer1: Ja, skal vi se (.3) em i hvilke situasjoner er det dere ber om 

veiledning?  

0:05:43.1 Bonde: Det er hvis det er spesielle hendelser på gården, for at man har, hvis 

det dukker opp utfordringer så bruker vi å (.2) så ja.»  
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Ved spesielle hendelser på gården har bonden bruk for rådgivning, for eksempel som vi 

erfarte ved observasjonen, hvor bonden trengte økonomisk rådgiving i forbindelse med at 

gården var rasutsatt og skulle fraflyttes. Videre kan vi også se at noen av de spesielle 

hendelsene hvor bonden trenger rådgivning, går på det som blir produsert på gården som melk 

som i tilfellet under.  

Dataekstrakt 19  

«0:05:57.9 Bonde: For eksempel hvis vi får em (.2) sett at bakterietallet plutselig er 

høyt i melka eller (.4) ja (.) ja Det ((ler))  

0:06:16.5 Itervjuer2: Er det noe med foret som kan være problematisk eller er det (.) 

eller må dere se på dyrene eller melken for å finne ut som det er noe problemer? 

0:06:26.5 Bonde: Ja hvis, altså hvis det er høye bakterier da er det jo gjennomgang av 

melkeanlegg og sånne typer ting som gjelds.» 

Her påpeker bonden at de trenger rådgivning når bakterietallet plutselig er høyt. Rådgiveren 

kommer da og hjelper dem og det blir gjort en gjennomgang av melkeanlegget og andre 

relevante ting til produksjonen av melk for å finne feilen. Vi ser at bonden ofte trenger hjelp 

når det er mer tekniske utfordringer, som for eksempel å lese av tall for å se om alt stemmer. 

Dette henger også sammen med hva rådgiveren tenker om når bonden trenger hjelp 

Dataekstrakt 20  

«[00:20:45.29] Intervjuer: i hvilke situasjoner syns du bonden har behov for 

veiledning? 

[00:20:53.20] Rådgiver: ja altså. jeg mener jo at, ja sånn generelt så syns jeg at det 

som har med biologi å gjøre. Nå driver jeg mye med økonomi rådgivning, og det kan, 

vi som driver med økonomirådgivning vi vil gjerne hausse opp det, det er det store. 

men jeg driver jo og med foringsrådgivining og sånn generelt syns jeg egentlig det er 

der kunnskapen er dårligst.  

[00:21:29.16] Intervjuer: ja på foring 

[00:21:29.16] Rådgiver: foring, helse, altså biologi, det faget der. men det er klart, i 

forbindelse med at folk skal bygge nytt, og sånn så er det klart det er et opplagt behov 

for en økonomisk planlegging, så de ser at det blir levedyktig. 

[00:21:51.20] Intervjuer: ja for det er jo snakk om mye penger.  

[00:21:51.20] Rådgiver: ja, så det er på en måte. det syns jeg liksom er så opplagt så 

det må de ha. vi mener jo at vi har veldig gode verktøy for å lage dette.» 

Rådgiveren mener at bønder for det meste ber om og har behov for biologi-rådgivning. 

Grunnen til det er at det er et teknisk felt, hvor det er rapporter som skal leses av og tolkes, og 

det er viktig for kvaliteten på produktene som blir produsert.  
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Rådgiveren driver også med foringsrådgivning, ikke bare økonomi. Det er ved 

foringsrådgivning rådgiveren mener at kunnskapen er dårligst, altså en del av biologien. Da 

mener han foring, helse og biologi generelt, men i og med at det er mange som bygger nye 

fjøs og lignende er det også veldig stor etterspørsel etter økonomiskrådgivning.  

Bonden har også mulighet til å ta initiativet, hvor de lager en plan med rådgiver om hva de 

kan tenke seg å arbeide videre med og få mer kunnskap om.  

Dataekstrakt 21  

«0:07:01.6 Intervjuer2: Og noen ganger er det dere som tar initiativet. 

0:07:04.0 Bonde: Ja, vi legger jo gjerne opp en sånn plan med vår rådgiver i forhold 

til hva slags tjenester vi ønsker det kommende året, så det kan jo være at vi planlegger 

at; i år ønsker vi å bruke tilleggstjenester som (.) som forplan og noen bruker, vi 

bruker ikke det men, noen bruker avlsplanlegging og ja, så legger man opp et tett løp 

for hva slagstjenester man ønsker da, men noen ganger dukker det opp ting (.2) som 

gjør at man bruker andre tjenester og.»  

Som vi ser har bonden muligheten til å velge selv hva de vil ha hjelp til og lære mer om. Og i 

sitatet ovenfor ser vi at rådgiveren i stor del er en del av hele planleggingsfasen og hva slags 

strategier som må til for å kunne utføre dette, noe som igjen stemmer med hva rådgiver sier 

om at han lar bonden komme med forslag og gir ordet når en plan skal planlegges. Som vi ser 

så trenger bøndene hjelp til mer tekniske eller planer som krever planlegging og en god del 

papirarbeid, som biologi og økonomisk hjelp. Et eksempel på en sånn plan er observasjonen 

vi var med på hvor det skulle ferdigstilles en driftsplan, som skulle bidra til å gi økonomisk 

støtte til nybygg av hus og fjøs.  

Her ser vi bonden forklare hvordan de kommer frem til hva slags rådgivning de trenger og 

hvordan de når målet.  

Dataekstrakt 22  

«0:09:35.2 Bonde: Er jo veldig relevante tema eller vi legger jo opp (.) vi ønsker (.3) 

vi vet jo hva innholdet i eller hva vi har behov for rådgivning i forhold til og hva slags 

gjennomganger vi skal ta. Det har vi jo blitt enige om i forkant av det her (.) de årlige 

besøkene da. Også legger vi opp noen mål for (.) for det året da, så vi jobber med mål 

og vi jobber med tiltak i forhold til målene på det årlige besøket.»  

Som bonden sier så vet de ofte hva slags behov de har, og hva som må gjøres på gården. 

Måten de går frem for å dekke det eksakte behovet, blir å ha kontakt med rådgiveren og 

diskutere rundt hva som må gjøres for å nå det målet om å tette behovet, målene blir således 

jobbet med og rådgiveren hjelper til med hva slags tiltak som må til for å nå målene.  
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To av målene til bonden i år er å klare å levere kvote og levere god melkekvalitet som vi kan 

se i ekstrakt 23.  

Dataekstrakt 23  

«0:10:09.0 Intervjuer2: Hva slags mål er det dere har for dette året her? 

0:10:15.9 Bonde: Det er jo blant annet å levere kvote og levere god melkekvalitet.»  

Det å ha god melkekvalitet, henger sammen med biologifaget, som rådgiver påpekte var så 

viktig. Så her ser vi hvor viktig det er å ha en rådgiver ut i fra hva bonden har uttalt tidligere 

om å ha hjelp av en med god faglig teknisk innsyn. I ekstrakt 24 ser vi også at rådgiver har 

god oversikt over alt som skjer på gården til bonden, når det gjelder kvalitet pr dyr, statistikk, 

hvor dem er i forhold til landsgjennomsnittet og produksjonen.  

Dataekstrakt 24  

«[00:57:29.02] Rådgiver: ja altså i, registreringen på produksjonen og drift, altså det 

er gjennomanalysert. kvalitet, pr dyr, og statistikk. så det er veldig kjapt og vi vet hvor 

de er i forhold til gjennomsnittet, i forhold til dårligst og best.  

[00:57:55.01] Intervjuer 2: når du sier vi vet, så er det Tine som vet?  

[00:57:56.14] Rådgiver: Tine vet det og bonden vet det og. men det er klart at vi som 

er rådgivere vi leser en sånn rapport kjapt.  

[00:58:07.18] Intervjuer 2: hvor kommer den rapporten fra?  

[00:58:09.25] Rådgiver: den kommer fra, det som heter husdyrkontrollen. bønder 

registrerer inn, i f.eks. geit så registrerer dem 5 ganger i året, tar de ut eller måler 

melkemengder, med hver geit, med et apparat. og melken analyseres for hvert enkelt 

dyr.  

[00:58:37.11] Intervjuer 2: skjer det lokalt hos bonden? 

[00:58:37.11] Rådgiver: ja. de har apparater for å ta ut, og tar ut en melkeprøve og 

den sender dem med tankbilen i en eske og så blir den analysert, også registrerer de 

selv inn foring, mye kraftfor de gir.  

[00:58:59.15] Intervjuer 2: men man kan stole på det?  

[00:59:00.03] Rådgiver: ja. da lurer dem bare seg selv, det er ingen logisk ... sånn 

som de vi er hos her, de er også med i det som vi kaller effektivitetskontroll der vi 

kobler økonomiske resultat med produksjonsresultat. og da får vi forsovet også 

sammenlignet, det med regnskap. da får du et bilde på. de har jo ikke noe interesse av 

å rapportere feil, men det kan jo være at det de trodde veide 2kg veide 1.5 kg.» 

Vi ser at det finnes en rapport fra «Husdyrkontrollen» hvor bøndene registrerer inn for 

eksempel geitemelken fra hver geit med et apparat og melken analyseres for hvert enkelt dyr. 

Dette er en rapport som bonden, rådgiver og Tine har tilgang til. Denne rapporten hjelper til 
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for å få best mulig kvalitet på melken, den hjelper bonden til å vite hvor mye foring og 

kraftfor geitene skal ha. Det kan også være eksempler på tekniske utfordringer ved å lese av 

analyser enten det er for foring av geiter eller om det er økonomirapporter. Rådgiveren leser 

disse rapportene før besøket eller eventuell annen rådgivning, og kan dermed være til god 

hjelp som rådgiver. For som rådgiver påpeker i ekstrakten så leser de en slik rapport veldig 

raskt, og ser fort hvis det er noe som er galt, og det er heller ikke noe vits for bonden å jukse 

med disse tallene, for det vil bare gå utover produksjonen og salget til bonden selv.  

Som vi skal se i ekstrakt 25 så er rapporten til god hjelp foran det årlige besøket, hvor den blir 

brukt som et hjelpemiddel for å finne ut hva bonden trenger hjelp til. 

Dataekstrakt 25  

«[00:59:49.22] Intervjuer 2: så dette er en rapport du har lest da? før du har dette 

besøket?  

[00:59:52.23] Rådgiver: ja  

[00:59:55.12] Intervjuer 2: så du vet noenlunde hvordan situasjonen er, og hva du 

trenger å hjelpe dem med. 

[00:59:58.00] Rådgiver: jeg veit, veldig godt hvordan de ligger ann i forhold til alle 

andre og ut i fra det kombinert. jeg vet hva jeg skal foreslå. hva jeg mener som er 

relevant.  

[01:00:21.24] Intervjuer 2: når du først kommer dit, kan det oppstå noen problemer, 

eller det kan være at det går helt greit. f.eks. denne ene bonden som var litt 

problematisk for deg. der var det ett eller annet som ikke skjedde, det var noen andre 

ting. kommunikasjonen kanskje 

[01:00:37.02] Rådgiver: jeg var og fant fram noen sånne kursmateriell og første 

spørsmålet er liksom hva er du opptatt av, det skal vi stille spørsmål om.  

[01:01:00.17] Intervjuer 2: så det går liksom litt mer på det kommunikative 

problemet. mens det andre som går på det faktiske fakta, det er du ganske informert 

om.  

[01:01:08.16] Rådgiver: ja, jeg vil si svært godt informert. du kan si det 

nøkkelrådgiverbesøket, akkurat det besøket, det årlige besøket, da skal vi, det skal vi 

jo bruke, finne ut hva de egentlig ønsker. det er greit vi skal fortelle hva vi kan bidra 

med. og ut i fra det vi ser.  

[01:01:38.13] Intervjuer 2: men skal også de fortelle hvor de tror skoen trykker på ett 

eller annet vis.  

[01:01:40.22] Rådgiver: ja 

[01:01:41.13] Intervjuer 2: når de trenger hjelp fra dere. så prøver dere å finne en 

match.  
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[01:01:50.08] Rådgiver: ja også blir jo da, det innbiller jeg meg at vi finner ut av, 

men så er det jo slettes ikke sånn at, at de tror at det vi kan tilby er fornuftig. at de tror 

på denne rådgivningen det tror jeg kan være en …» 

Rådgiver har full oversikt over produksjonen til bøndene, og vet når og hva det trengs hjelp 

til, takket være rapporten. Det er rådgiverens jobb å foreslå hva som er relevant, altså hva som 

kan gjøres annerledes eller forbedres. Og det er nettopp det årlige besøket som skal ta for seg 

hva bonden akkurat ønsker, og rådgiveren skal si hva han kan bidra med ut i fra som kan 

forbedres, noe rapporten er et godt bidra til å finne ut hva som trengs å gjøres for å for 

eksempel forbedre melkekvaliteten. Det er allikevel ikke alltid slik at bonden tror på det 

rådgiver poengterer er viktig, og kanskje bonden vet best selv. Det er allikevel ikke alltid 

tilfelle at det oppstår problemer. I ekstrakt 26 så kan vi se hvordan bonden forbereder seg til 

rådgivningsmøter. Rådgiver er med på å utarbeide driftsplanen for året, og har kunnskap om 

hva bonden vil, og kan dermed hjelpe bøndene på best mulig måte.  

Dataekstrakt 26 

 «0:11:48.7 Intervjuer2: Ja, em kan du fortelle litt om hvordan dere forbereder dere til 

rådgivningsmøter? 

0:11:56.3 Bonde: Vi får mail først ikke sant om der vi (.) der vi får et skjema som vi (.) 

en sånn mal på hva vi ja om ikke sant om å planlegge året og mål for året og sånt og 

så snakker jeg og S i sammen først og sier hva vi (.) hva bør være målet våre i år og 

hva (.) hva slags innsats skal vi ha dette året. Så (.2) også kommer jo han i møte også 

utformer vi målene og tiltakene i sammen da.»  

Som vi ser arbeider bøndene sammen med rådgiver for å utarbeide en plan om hva som 

ønskes og hva de kan klare å få til i løpet av året, og deretter kommer rådgiveren i det årlige 

besøket og hjelper til med å utarbeide målene og tiltakene, og som vi har vært inne på i de 

foregående ekstraktene, så vet rådgiver hvor «skoen trykker».  

Videre ser hvordan SameTime-møtet ble utarbeidet og gjennomført. Her var det jo en 

driftsplan for flytting av gården som skulle gjennom, så det var en masse økonomi og 

arealmåling som skulle på plass, hvor bøndene da hadde bestilt denne tjenesten (samme 

rådgiver). Her fikk de da hjelp av rådgiver for å få til finansiering og budsjettarbeid.  

Dataekstrakt 27  

«0:12:33.0 Intervjuer1: Skal vi se (.) Hva var det dere ønsket å få ut av det SameTime 

møtet vi var med på? 

0:12:43.7 Bonde: Da ønsket jo vi (.) da hadde vi hatt en bestillingstjeneste fra Tine 

med driftsplanlegging, så vi skal jo flytte bygge nytt hus og fjøs også var det jo for å 
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ja. Det er nok som må til for å få finansiering og sånn til budsjettet, så vi hadde et 

møte sånn fysisk med K først der vi jobbet der vi lagde den her driftsplanen 

0:13:13.7 Intervjuer1: Ja 

0:13:14.4 Bonde: Også hadde vi en hjem (.) og så reiste han tilbake og gjorde den 

ferdig (.2) og så gikk vi gjennom den.» 

Her går rådgiveren og bonden gjennom hva som trengs og hva problemet er i et fysisk møte 

på gården, noe som kan være greit å gjøre i dette tilfelle, nettopp det å være fysisk til stede, og 

få en kontekst for hva problemet handler om. Driftsplanen ble jobbet med i det fysiske møtet 

mellom bonde og rådgiver, og når rådgiveren hadde det han trengte tok han det med tilbake til 

arbeidsplassen for å jobbe videre med det. I observasjonen som vi var med på var driftsplanen 

ferdig og det er også siste steg i utarbeidelsen av planen (forhåpentligvis), at de gikk gjennom 

planen via samarbeidsverktøyet SameTime.  

 

4.1.4 Bruk av samarbeids-verktøyet SameTime 

Ved intervjuene fikk vi mye god data om hvordan samarbeids-verktøyet SameTime fungerer 

og hvordan det blir brukt. Vi har i temaet ovenfor sett litt på hvordan SameTime er blitt brukt 

til å utarbeide en driftsplan, og her skal vi ser mer på bruken i seg selv og hva slags erfaringer 

brukerne sitter igjen med.  

Dataekstrakt 28  

«[00:44:59.10] Intervjuer 3: jeg har et spørsmål til angående same-time. Hvordan 

syns du same-time er å bruke? greit og enkelt, ingen problematikk rundt det?  

[00:45:19.20] Bonde: altså, det er helt greit å bruke. det var første gangen vi brukte 

det.  

[00:45:32.03] intervjuer 3: er det noen spesiell grunn til at dere ringer opp ved siden 

av?  

[00:45:34.20] Bonde: nei det vet jeg ikke noe om.»  

I intervjuet kom det frem at det var første gang bøndene brukte SameTime, men allikevel var 

det ifølge bonden ganske greit å bruke, selv om det var litt problemer i startfasen. Vi spurte 

også om hvorfor han bruker telefon ved siden av SameTime, når SameTime har et 

ringealternativ i tillegg til skjermdeling, men det visste ikke bonden noe om, og det er nok 

fordi det er rådgiveren som la opp til bruk av SameTime, og bonden bare logger seg inn. Som 

vi ser i ekstrakten under har det ikke foregått mye opplæring for rådgiver i bruk av 
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samarbeidsverktøy heller og det viser seg at rådgiver og bonde hadde en testrunde før selve 

SameTime-møtet, og allikevel fungerte ikke teknologien optimalt.   

Dataekstrakt 29 

«[00:43:16.00] Intervjuer: har der noen kurs, møter eller konferanser i 

fjernrådgivning? opplæring?  

[00:43:18.29] Rådgiver: nei, bare prøv og feil.  

[00:43:24.28] intervjuer 2: men hvem var det som bestemte at dere skulle bruke same-

time?  

[00:43:31.07] Rådgiver: det må jo være ledelsen.  

[00:43:32.28] Intervjuer 2: så det var ikke du som selv foreslo det? det var ledelsen 

som kom med det?  

[00:43:40.09] Rådgiver: det kan jeg ikke huske.»  

En av grunnene til at det blir ringt opp ved siden av og at SameTime ikke har blitt tatt i bruk i 

stor grad kan da skyldes for lite opplæring, som rådgiveren nevner, og at det typisk bare er 

noe ledelsen vil ha gjennom. Allikevel ser det ut til at rådgiver har hatt sin egen opplæring 

gjennom årene, og påpeker at det er lettere å bruke det nå med de nyeste oppdateringene og 

versjonene enn det var i starten, som vi kan se i ekstrakt 30. Det er allikevel mye som kan gå 

galt, blant annet med innlogging og ikke minst webkamera som vi egentlig skulle bruke, men 

en av maskinene hang seg opp hver gang vi prøvde, så vi valgte å kjøre møtet uten kamera. 

Grunnen til webkamera ikke virker kan være at en av Pc-ene ikke «orket» å kjøre så mange 

prosesser, eller så kan det skyldes dårlige nettforbindelse.  

Dataekstrakt 30  

«[00:51:59.12] Intervjuer: føler du at bonden av og til sliter med å bruke teknologien, 

same-time osv.?  

[00:52:01.09] Rådgiver: ja, altså men der innbiller jeg meg at den nye versjonen er 

bedre. virket jo ikke akkurat sånn når vi hadde, men nå fant jeg ut av det, grunnen er 

at logget seg ut, vi testet det jo for å være sikre på at dette skulle fungere, så ringte jeg 

opp til bonden sånn i åttetiden, også sjekket vi at det stemte, også hadde ikke de logget 

seg ut av det møtet. så da de skulle logge seg på igjen så fikk de beskjed om å, at det 

ikke var mulig. ja dere var jo med å høre på det. så da fant de en ny pc og fant ut av 

det. men før var det mye mer sånn med oppdatert Java, mange hadde en gammel java-

versjon. jeg vet ikke om den nye teknologien ikke krever det.  

[00:53:03.06] Intervjuer: det stemmer at det er mange som har sluttet å bruke det.  

[00:53:05.24] Rådgiver: jeg vil jo påstå at kanskje 1/3 av alle samtaler før det endte 

med at, nei du vi bruker ikke mer tid på dette. finn bare fram papirversjonen også tar 
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vi det ark for ark, over telefonen. og det er jo klart, det gjør jo at du ikke har så veldig 

lyst til å ta det i bruk så mye.» 

Rådgiver påpeker også her som bonden gjorde at de hadde litt problemer i startfasen, men at 

han fant ut av det. Rådgiver mener også at den nye versjonen er bedre, da den ikke bruker 

Java. Det var akkurat her det oppstod problemer, da mange bønder hadde utdaterte Java-

versjoner og klarte dermed ikke å logge inn. Noe som ikke er et problem lenger. Videre 

påpeker rådgiver at 1/3 av rådgivningsprosessene endte med at de kuttet ut SameTime, og fant 

heller frem papirversjonen og tok det over telefon. Nettopp disse påloggingsproblemene er jo 

sannsynligvis en av årsakene til at det ikke i større grad er tatt i bruk, da det ofte oppstår 

problemer og det tar for mye tid, men som påpekt så brukes ikke Java lenger, og da slipper 

man sannsynligvis alle de problemene.  

Rådgiver syntes at det er for lite bruk av samarbeidsverktøy i fjernrådgivning.  

Dataekstrakt 31  

«[00:39:59.19] Intervjuer: så det er same-time dere bruker vanligvis?  

[00:40:03.13] Rådgiver: nei det kan jeg ikke si. det tror jeg ikke at er gjengs. det 

burde vært mye mere.  

[00:40:19.11] Intervjuer: av?  

[00:40:19.11] Rådgiver: same-time. som en slags oppfølgning. altså mange av oss 

lager rapporter ala det en driftsplan, eller hvis man helserådgiver, så lages det til et 

besøk, og de snakker på våren, også lages det jo en rapport, en oppsummering, og jeg 

tror nok ofte at det sendes bare ut til bonden med melding om at du lurer på noe, så 

bare ta kontakt. og det fungerer egentlig dårlig. det er veldig sjelden folk tar kontakt. 

de er redde for å stille dumme spørsmål. Det tror jeg også er veldig på det vi driver 

med, økonomirådgivning. Ett lass med tall og vi som jobber med dette, syns jo dette 

ser så fint og oversiktlig ut.  

Ser her at rådgiver mener at samarbeidsverktøy som Same-Time burde vært mye mer brukt, 

som for eksempel til oppfølging. Som rådgiveren sier så lages det ofte en rapport etter besøk 

og driftsplaner og lignende, men problemet er at det ofte bare sendes ut til bonden med en 

melding om at du lurer på noe så ta bare kontakt. Og som det kommer frem så blir det veldig 

sjeldent tatt kontakt. Som vi var inne på så kan det være et lite skille her på grunn av 

teoretiske fag som biologi og økonomi og lignende, så bøndene vil ikke ta kontakt med redsel 

for å stille «dumme» spørsmål.  

Rådgiver mener at teknologien kan være et hjelpemiddel for å senke terskelen på rådgivning, 

slik at det blir lettere for bonden å ta kontakt hvis det er noe som lures på.  
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Dataekstrakt 32  

«[00:41:14.23] Intervjuer: ja så rett og slett, mindre terskel på veiledning kanskje, 

også lettere å få kontakt fra bonde til veileder. du sier jo at du vil ha mer veiledning 

med bøndene, altså mer interaksjon, en prosess der.  

[00:42:24.05] Rådgiver: jeg vil jo gjerne at de skal forstå det vi har kommet fram til.  

[00:42:28.03] Intervjuer: du føler ikke at det er teknologien som setter en stopper for 

det?  

[00:42:28.20] Rådgiver: nei. jeg mener jo at det er hjelpemiddel og altså vi kunne jo, 

la oss si at vi hadde det møtet, same-time møtet, gjennomgang. så skulle vi virkelig 

gjort det ordentlig, så skulle jeg bedt dem tenke gjennom litt, lese gjennom det på nytt 

igjen, også tar vi en ny kjapp samtale i morgen. så hadde det sikkert dukket opp nye 

ting.  

[00:43:43.19] Rådgiver: nei, men det vil vel være en 3-4 år siden. men teknologien 

var mye dårligere. men det er mye lettere med de teknologiske løsningene nå enn før.» 

Rådgiver forklarer at de teknologiske løsningene er mye bedre enn før og man slipper mye 

problemer med for eksempel JAVA-oppdateringer og andre tekniske begrensninger som var 

mer tungvint før. For at rådgivningsprosessen skal bli bedre mener rådgiveren at terskelen må 

senkes, og ikke minst må det bli lettere å få kontakt, bonde – rådgiver. Rådgiver påpeker 

teknologien som et hjelpemiddel ved en slik oppfølgingsprosess. Her kommer rådgiveren med 

et eksempel om at hvis det skulle bli gjort best mulig og ordentlig, så skulle rådgiver bedt 

bonden å tenke gjennom det de har diskutert og gått gjennom en gang til, også tar man en ny 

samtale (via SameTime) rett etter, og da hadde det sikkert dukket opp nye ting mener 

rådgiveren. Vi ser da at samarbeidsverktøy som SameTime kan brukes til å senke terskelen 

mellom rådgiver og bonde, og også få til en effektiv og mer tilgjengelig rådgiver. Som i dette 

tilfelle hadde bøndene fått tildelt driftsplanen, så de hadde fått lest gjennom «produktet» på 

forhånd.  

Dataekstrakt 33  

«0:13:39.5 Intervjuer2: Altså hvis du (.) em (.) hadde på følelsen at du hadde et svar 

på det du skulle ta opp med K, fikk du følelsen av at han svarte på det du håpet han 

sulle svare på eller (.) eller var det skjedde det noe helt annet? Enten bedre eller 

dårligere enn sånn som du tenkte møtet ville være på forhånd. Hadde dere noen 

antagelser om hva. 

0:14:03.4 Bonde: Nei, vi hadde fått em vi fikk jo den driftsplanen tilsendt før møtet, så 

vi hadde jo sett i gjennom den og det var jo mest en sånn type gjennomgang av det 

som stod der. Om det var rett og ja. 

0:14:17.0 Intervjuer2: Men dere hadde gått gjennom den planen dere to da, på 

forhånd? 
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0:14:19.7 Bonde: Ja.» 

Selv om observasjonen bare var en del av gjennomgangen av driftsplanen som hadde blitt 

utviklet, ble mye forklart i gjennomgangen. Det er derfor ikke umulig at bøndene hadde noen 

spørsmål i etter tid og i det tilfelle hadde det vært fint som rådgiver påpeker og ha et lite møte 

dagen etter et slikt viktig møte. Allikevel så fikk vi inntrykk av at det for det meste var 

rådgiveren som snakket (så klart), og bonden satt og hørte bekreftende på som vist i neste 

ekstrakt.  

Dataekstrakt 34  

«Rådgiver: altså, vi har jo diskutert på dette møte, da diskuterte vi da alle 

forutsetninger og det består jo egentlig av et tretimers-intervju, altså jeg vet hva jeg 

må spørre om og da bombarderer de med spørsmål og det har jo med alts som var 

med der, størrelsen, kostnad, hvordan skal du få tak i kvote, hvordan skal du få øke 

besetning osv. så den der kommunikasjonen fram og tilbake foregår jo der, også er jo 

ideen med det same-time-møtet der, er jo at jeg skal presentere resultatet av alt det vi 

gikk gjennom. sånn at, ja jeg vil si at hvis det skal fungere så var det jo bonden stilte 

spørsmål, hvis han ikke skjønte hva, jeg er da helt avhengig av at de stopper meg. og 

det er klart, det ser jeg jo i ikke på en same-time-samtale. jeg aner ikke om dem.» 

 Vi ser her at rådgiveren sier at han er avhengig av at bonden stopper han hvis de skal stille 

spørsmål, og det er noe rådgiver ikke ser på SameTime, da webkamera ikke ble brukt.  

Dataekstrakt 35  

«[00:17:23.21] Intervjuer 3: men du kunne også tenkt deg og hatt et bilde, skjermbilde 

av deg og veileder f.eks.? sånn at det hadde blitt mer kontakt.  

[00:17:32.13] Bonde: ja da hadde det blitt mer kontakt, men da ville kanskje vært. det 

var ikke nødvendig til akkurat den her oppgaven, men til hvis vi skulle ha diskutert 

andre ting, så ville det jo vært bedre.» 

I observasjonen vi gjorde ble bare skjermbildet delt med blant annet et regneark som da er 

driftsplanen, vi spurte da bonden om hun da kunne tenke seg å bruke for eksempel 

webkamera slik at man ser hverandre og det blir litt mer kontakt, og bonden svarer da at det 

ikke akkurat var nødvendig i denne rådgivningsprosessen da det ikke var så mye diskusjon, 

men heller en gjennomgang og en bekreftelse på driftsplanen Diskusjonen hadde dem jo hatt i 

forkant i det fysiske møtet. Rådgiveren derimot har en litt annen mening om bruken av 

webkamera.  

Dataekstrakt 36  

«[00:45:56.24] Intervjuer 2: kjenner du til Skype? noe tilsvarende.  
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[00:46:01.01] Rådgiver: ja. men da blir det omtrent som holdningen til Facebook. her 

har vi sånn video-møterom, og det var det store for noen år siden. jeg syns det er en 

elendig sak. og Skype liker jeg heller ikke. jeg syns det ikke har noe med, altså se folk 

på et dårlig kamera, syns jeg ikke virker positivt i det hele tatt.»  

Vi ser da at bonden er positiv til bruk av webkamera om det skal diskuteres, men ikke er 

direkte interessert i å bruke webkamera ved en gjennomgang av en plan. En motsetning til 

rådgiveren som ikke vil bruke det i det hele tatt som vi ser. Rådgiveren ville kanskje brukt det 

hvis video og kamera-overførselen var bedre enn den ofte er i mange tilfeller, da det virker 

som rådgiver har dårlige erfaringer fra diverse videokonferanser.  

Dataekstrakt 37  

«0:14:41.2 Intervjuer1: Skal vi se (.2) her hadde jeg gått gjennom en god del her 

allerede (.3) em. Ja, du kan jo si litt om hva du føler du bidro med i samtalen, altså 

eller under møtet de eller om det er noe du føler du kunne ha gjort annerledes 

[00:15:05.22] Bonde: hm, nei altså. Jeg syns at når vi bruker sånn "Same-Time". når 

man bruker det i lag med, til en sånn type gjennomgang så syns jeg det er greit fordi 

at, han skulle presentere det som stod der, og vi skulle komme med innspill i forhold til 

punktene. så da syns jeg det er veldig greit, men hvis det hadde vært, hvis vi f.eks. 

skulle brukt det i tidlig fase av, når vi skulle sette oss ned å se på den her i lag, så syns 

jeg at det kanskje ikke at det hadde vært et like bra verktøy. jeg føler at det blir litt 

sånn, man ser jo ikke dem man prater med. vi ser jo bare den, vi så jo bare 

dokumentet hele tiden.  

Bonden syntes allikevel at det er greit å ikke bruke SameTime til en slik gjennomgang som 

dem hadde av driftsplan, da det er Excel-arket dem skal følge med på. Bruken av webkamera 

kan da fort ta fokuset bort fra Excel-arket. Bonden påpeker allikevel at det ikke er optimalt, 

men funker helt fint.  

Dataekstrakt 38  

[00:15:57.16] Intervjuer: det blir litt sånn distanse …  

[00:15:58.20] Bonde: ja det blir litt sånn. det blir litt vanskelig å diskutere, men det er 

greit når man går gjennom punkt for punkt. og liksom hva syns dere om det punktet og 

sånn. så er det et greit verktøy. så jeg føler jo at det var en greit.»  

Vi ser da at bonden ikke er helt oppdatert på mulighetene ved SameTime, noe som ikke er 

veldig rart, da det sikkert ikke har vært noe opplæring og det var mest sannsynlig deres første 

møte med samarbeidsverktøyet. De påpeker at de tror at SameTime kanskje ikke passer så bra 

til diskusjoner for det blir litt distanse mellom de to som diskuterer, og bonden nevner at dem 

helst vil se personen de diskuterer med, men sier også at det er et bra verktøy for en 

gjennomgang hvor det ikke skal diskuteres så mye. Igjen ser man jo at bonden ikke vet helt 
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om alle mulighetene til teknologien, og kanskje er positiv til å bruke SameTime i en diskusjon 

om det brukes på en annen måte, for eksempel ved bruk av webkamera, slik at distansen 

mellom rådgiver og bonde ikke virker så lang.  

4.1.5 Alternative samarbeidsverktøy og nye bruksmetoder 

Her fikk bonden spørsmål om hva slags andre verktøy en kunne tenke seg å bruke og om de 

har en annen hensikt enn SameTime.  

Dataekstrakt 39  

«[00:16:20.22] Intervjuer 2: kanskje følge opp litt. kjenner du til andre verktøy som 

du syntes kunne fungert bedre i denne sammenhengen? kanskje som du bruker i privat 

sammenheng, noen andre, si Skype eller Facebook.  

[00:16:36.08] Bonde: ja jeg har brukt en del gjennom jobben.»  

Det er interessant å se her at Facebook også blir brukt i jobbsammenheng. Da Facebook også 

er en plattform med Chat og gruppefunksjoner hvor man kan dele dokumenter og spørre om 

hjelp. Kunne det kanskje ha vært en «hurtig-rådgivning» for bøndene?  

Dataekstrakt 40  

«[00:16:47.13] Intervjuer 2: kunne noe av det fungert bedre syns du? eller syns du 

allikevel.  

[00:16:50.25] Bonde: Skype 

[00:16:50.25] Intervjuer 2: Skype ja.  

[00:16:52.25] Bonde: det kan.. hvis det skulle vært en annen type rådgivning, så ville 

det kanskje fungert bedre, men til akkurat det her så syns jeg det fungerte bra. for da, 

det var jo dokumentet vi skulle snakke om og gå gjennom.  

[00:17:07.21] Intervjuer: så det kommer ann på hva slags informasjon som skal 

formidles? 

[00:17:09.06] Bonde: ja. 

[00:17:10.25] Intervjuer 2: det vil si at du ville se dette skjema på skjermen, det var 

det viktigste?  

[00:17:17.05] Bonde: ja det var det viktigste, med den her.»  

Viser her at bonden har brukt Skype i jobbsammenheng og syns det kunne vært fint å bruke i 

en annen sammenheng enn når man skulle gå gjennom en plan for punkt og prikke, for det er 

viktig at man kan dele dokumentet med hverandre som bonden påpeker. Skype hadde med 

andre ord hvert et godt verktøy i en diskusjonsfase, og da ville webkamera vært en del av det 



51 

 

også, som ble diskutert høyere opp i analysen. Her må jeg igjen påpeke at både Skype/Lynx 

og SameTime har mange av de samme funksjonene og det har egentlig ikke så veldig mye å si 

hva man bruker, bortsett fra at Skype/Lynx nok fungerer bedre med de andre programmene da 

det er et Microsoft-program, og mange av programmene som for eksempel Excel og Word 

også er Microsoftprodukter.  

En annen ting å bemerke seg her er at rådgiveren har en annen mening om bruken av Skype 

enn bonden, som vi så i ekstrakt 35. Rådgiveren ikke er veldig positiv til Facebook og Skype, 

og har så å si samme holdning til de to programmene, selv om de er temmelig ulike når det 

gjelder funksjoner. Allikevel så ser det ut til at grunnen til at rådgiveren har en negativ 

innstilling til Skype er at han har dårlige erfaringer fra tidligere ganger det har blitt brukt til 

synkron interaksjon. Da ble Skype brukt i et video-møterom, og rådgiveren syntes det bare er 

uproft å se den andre parten på et dårlig kamera. Teknologien har jo forandret seg en god del 

de siste årene, og kameraer har blitt bedre. Skype kan også brukes mer fleksibelt, for 

eksempel via nettbrett.  

Dataekstrakt 41  

 «[00:46:40.16] Intervjuer 2: men du kan jo også bruke Skype uten å ha kamera. sånn 

at du bare har lyden. så vanligvis når jeg bruker Skype bruker ikke jeg kamera, bare 

som en telefon. men en ting som er viktig for dere er jo å ha skjermbildet. at dere får 

vise ... 

[00:46:59.27] Rådgiver: jaja. det er veldig viktig. og på same-time kan du dele begge 

veier (skjermen). Bonden kan jo overta hvis han vil vise noe, sånn at jeg ser det.  

[00:47:31.11] Intervjuer 2: skjer det av og til eller? 

[00:47:33.07] Rådgiver: nei det tror jeg ikke har skjedd, egentlig.  

[00:47:38.18] Intervjuer: for bonden har også tilgang til f.eks. Excel-filen? 

[00:47:43.11] Rådgiver: nei det har han ikke, men det kan jo være noe han vil vise.  

[00:47:49.10] Intervjuer 2: hvis han vil vise noe, hva gjør han da?  

[00:47:53.11] Rådgiver: jeg tror, om det er sånn at jeg må gi han tillatelse. så tar han 

kommandoen, men jeg har jo aldri gjort det med bønder. men på intern-møter gjør vi 

jo det ofte.»  

Det er også flere funksjoner i SameTime rådgiveren vil bruke, blant annet dele skjermen med 

den andre parten, og la den andre parten ta over skjermen for å for eksempel redigere 

dokumenter. Dette er ikke en funksjon som er blitt tatt i bruk enda virker det som, men ved 

for eksempel en diskusjons-møtet mellom rådgiver og bonde, så kan dette være interessant 
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hvis bonden for eksempel vil vise noe eller redigere noe i Excel-arket under møtet for å vise 

noe.  
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5 Diskusjon  
 

Diskusjonen vil bli organisert rundt forskningsspørsmålene ved at de blir drøftet i lys av 

dataene fra analysekapittelet og satt i sammenheng med litteraturen fra teorikapittelet.  

1. Hvordan tilpasser rådgiver og bonde seg til hverandre i rådgiversettingen? 

2. Hvordan kan teknologien støtte opp om dette? 

3. Hva slags hindringer kan ligge i veien for dette?  

4. Kan samarbeids-teknologien brukes på en annen måte?  

 

5.1 Hvordan tilpasser rådgiver og bonde seg til 

hverandre i rådgiversettingen?  

I dataene fra intervjuet indikerer det at både rådgiver og bonde gjør det de kan for at 

kommunikasjonen i rådgivningsprosessen skal gå så lett som mulig. Med Web 2.0 så er det 

kommet nye måter å interagere med hverandre via internett, som ble gjort rede for i teoridelen 

under forskjellene på web 1.0 og 2.0. Internettet er mer dynamisk og som vi så i tid/sted-

matrisen så er mye lagt til for at vi kan samarbeid synkront på forskjellige steder, og det er 

nettopp det som blir gjort i denne rådgivningsprosessen, hvor samarbeidsverktøyet SameTime 

blir brukt.  

5.1.1 Intersubjektivitet i rådgivningen 

Under kategorien i «God Kommunikasjon» og særlig i ekstraktene 3 og 5 ser vi at partene er 

klare over hvor vanskelig det kan være å tilpasse seg hverandre, noe som i størst grad gjelder 

rådgiveren, da det er rådgiveren som hovedsakelig skal formidle og veilede bonden. I henhold 

til Rommetveit (1972) så foregår en typisk kommunikasjonshandling ved at senderen har en 

intensjon om å gjøre noe kjent for mottakeren, som i dette tilfelle er bonden. I mange tilfeller 

vil rådgiveren som har et mer teoretisk ladet språk ha problemer med å forklare seg for 

bonden på hans språk. I et slikt tilfelle må rådgiveren få et øye på dette eller bonden må selv 

sifra at hun eller han ikke henger med, rådgiveren må så forklare budskapet på en annen måte 
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slik at det passer med bondens nærmeste utviklingssone (Vygotsky, 1978), som vi kan se i 

dette sitatet fra rådgiveren (ekstrakt 3); «ja, eller jeg har sikkert hatt dårlige antenner der, 

men jeg merker jo at jeg kan mye mer teoretisk enn mange bønder. Det syns jeg er en 

utfordring.»  

Ser vi tilbake til data og analysekapittelet så tilsier dataene at begge parter er meget fornøyde 

med hverandre, og bonden forstår godt hva rådgiveren sier og er godt fornøyd som vi ser i 

dette sitatet fra ekstrakt 1; «Ja, han er (.) vi har så masse igjen for de rådgivningstimene med 

K. Ja, han er veldig dyktig. Han kan faget sitt». Det oppstår sjeldent, om aldri misforståelser, 

noe som tilsier at bonden og rådgiveren sannsynligvis har opparbeidet seg en 

intersubjektivitet fordi begge parter forstår hverandre og har tidligere møtt hverandre på 

gården, men på tross av det er det vanskelig å vite om intersubjektivitet har oppstått før vi vet 

utfallet av det som skulle gjøres, da det kan ha oppstått misforståelser, noe som kanskje kan 

skyldes forskjellige kontekstuell forståelse på grunn av fjernrådgivningen (Rommetveit, 

1972).  

Måten intersubjektivitet er opparbeidet på kan være av flere grunner, men en av grunnene kan 

være det som blir påpekt i ekstrakt 6 hvor rådgiver påpeker hvor viktig det er med de årlige 

gårdbesøkene, blant annet for bonden og rådgiver selv; «også innbiller jeg atte da er det 

lettere for den bonden å snakke med en som de har møtt før». Rådgiveren får her en mer 

kontekstuell forståelse av gården og ikke minst bøndene. Bøndene får også møtt rådgiveren, 

noe rådgiver tror er viktig for å skape en god relasjon til hverandre. Ved det fysiske møte vil 

det optimalt bli lettere for partene og kommunisere med hverandre ved neste 

fjernrådgivningsmøte for begge parter har opparbeidet en kontekstuell forståelse for 

hverandres hverdag, noe som blant annet Rismark & Sølvberg (2008) sier er viktig, for det 

blir mulig å introdusere ukjente begreper til hverandre, noe som krever at man har en 

kontekstuell forståelse for hva som blir snakket om. Bonden kan fortelle om noe på gården og 

rådgiveren vil vite hva det er snakk om fordi rådgiveren har en kontekstuell forståelse for hva 

det er snakk om Det blir også lettere for rådgiveren å komme med innspill, kommentere ting 

og ikke minst utarbeide en driftsplan med kontekstuell forståelse.  

5.1.2 Bidrar intersubjektiviteten til å nå den nærmeste 

utviklingssonen for bonden? 
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Det er problematisk å snakke om Rommetveits intersubjektivitet og at en sender skal gjøre 

noe kjent for en annen mottaker på en måte som egner seg best, uten å trekke på Vygotskys 

teorier, som den nærmeste utviklingssonen og høyere mentale representasjoner.  

Rådgiveren sier selv at det er viktig å lytte og finne ut hva bøndene ønsker og har behov for, 

og ønsker ikke å komme med noe unødvendige salgstjenester som de egentlig ikke har noe 

nytte av som rådgiver påpeker i ekstrakt 2; «ja altså for meg vil det jo være å lytte og virkelig 

finne ut hva de ønsker og hva de har behov for». Ser vi dette i lys av intersubjektivitet prøver 

rådgiver å bli kjent med bonden og virkelig vite hva bonden trenger og ikke prakke på bonden 

noen ekstra som de ikke har nytte av. Dette kan føre til intersubjektivitet ved at rådgiver 

kjenner bøndene så godt at han vet når noe må forklares på en annen måte, for bonden 

fortolker budskapet ukorrekt (Rommetveit, 1972).  

Tatt i betraktning at rådgiver har en intersubjektivitet med bonden, vil også dette kunne bidra 

til å at bonden forstår hva rådgiver sier. Rådgiver legger seg på et nivå som passer bonden, og 

bonden får noe ut av rådgivningen som vi ser i ekstrakt 17; «Ja, jeg har lært veldig mye nytt, 

men kanskje ikke det en skulle tro som bygningsteknisk, men liksom den gangen saksgangen i 

en sånn byggesak. Der har jeg lært veldig mye».  Vi ser her et eksempel på at bonden faktisk 

lærer og har utnytte av rådgiveren, noe som kan forklares ved at rådgiver legger seg i den 

nærmeste utviklingssonen til bonden og hjelper således bonden med å lære noe nytt og klarer 

forhåpentligvis utfordringen uten rådgiver neste gang. Bondens kunnskap har så gått fra å 

være interpsykologisk til intrapsykologisk ved at bonden har internalisert kunnskapen og gjort 

den til sin egen (Vygotsky, 1978). Ser vi i et sitat fra ekstrakt 21 hvor bonden fra Troms 

påpeker at de legger en plan for hva slags tjenester de vil ha av rådgiveren; «ja, vi legger 

gjerne opp en sånn plan me vår rådgiver i forhold til hva slags tjenester vi ønsker det 

kommende året». Rådgiver får muligheten til å se hva bonden ønsker på grunn av denne 

planen, og har da en større sjanse for å vite hvilket utviklingsnivå bonden ligger på, og det vil 

også bidra til økt intersubjektivitet ved at rådgiver får en oversikt over hva bonden vil.  

Som en liten oppsummering rundt funn ved forskningsspørsmålet «Hvordan tilpasser rådgiver 

og bonde seg til hverandre i rådgiversettingen?» ser vi ut ifra dataene og teorien at i denne 

case-studien har rådgiver og bonde tilpasset seg hverandre i stor grad, og det forekommer stor 

grad av intersubjektivitet, ved at det virker som det sjeldent oppstår noen misforståelser. Dog 

så var ikke dette tilfelle i tidligere erfaringer rådgiver og bonde hadde eksempler fra som i 

ekstrakt 8; «vi snakker ikke sammen, vi er på hver vår planet, så jeg klarer ikke å knekke den 
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koden», eller ekstrakt 11 «vi var jo veldig nye og hadde egentlig brukt for veldig mye 

rådgivning da til å begynne med, unge og, men det var vel mer sånn vitsing og utenomsnakk». 

Det må sies at begge disse sitatene handler om tidligere erfaringer fra begge og med andre 

parter, men det sitatene viser, er liten grad av intersubjektivitet eller ved bondens eksempel 

om en rådgiver som helst bare ville ha en kaffeprat og virket ikke veldig faglig interessert, 

noe som ikke akkurat hjelper bonden til å oppnå høyere mentale funksjoner.  

 

5.2 Hvordan kan teknologien støtte opp om dette? 

Som rådgiver påpeker i ekstrakt 32 så har utviklingen av programmet vært bra, blant annet 

ved at innlogging har blitt mye lettere, da du slipper å laste ned tilleggsprogrammer. Det er 

altså blitt lettere for en bonde som aldri har brukt programmet før å logge seg inn. Noe annet 

er at alle funksjonene til programmet er oppgradert og internettilgangen rundt omkring i 

Norge er også sterkt forbedret de siste årene, noe som bidrar til bedre lyd og ikke minst bilde, 

enten det er skjermdeling eller webkamera.  

5.2.1 SameTime som en medierende artefakt i fjernrådgivningen 

Vi ser at det fysiske redskapet i form av samarbeidsverktøyet SameTime blir utnyttet, men det 

er ikke optimalt benyttet. Samarbeidsverktøyet og funksjonene til verktøyet kan man se i lys 

av Vygotskys teori om medierende artefakter og den nærmeste utviklingssonen. Funksjonene 

i SameTime er medierende artefakter i lik grad som kalkulatoren er det. Som Säljö (2010) sier 

så er artefakter som SameTime utviklet for å «utvide vår intellektuelle kapasitet», som ikke 

lenger gjør at vi er begrenset av vår biologiske kapasitet. SameTime kan altså brukes til å 

hjelpe bonden et skritt videre, ved at enten bonden tar over skjermen og viser eller spør om 

noe til rådgiveren, eller at rådgiveren gjør det med skjermdelingen som ble brukt i 

fjernrådgivningsmøtet vi observerte. Her ble skjermen til rådgiveren delt med bonden. Det 

som ble delt var blant annet et Excel-ark, for å vise bonden hva som hadde blitt gjort med 

driftsplanen og ikke minst for å bidra til at bonden skal få en enklere forståelse for det, 

istedenfor at rådgiveren bare sitter der og forklarer tallene uten at bonden har noe fysisk å se 

på, eller at bonden selv må holde følge med på hvor i planen de er, noe som blir gjort av 

rådgiver her med musepekeren.  
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I kategorien «bruk av samarbeids-verktøyet Same-Time» ser vi at begge parter er positive til å 

bruke det som vi ser i ekstrakt 32 og 35, og ser på det som gode muligheter for rask og enkel 

rådgivning. Bonden peker på i ekstrakt 40 at når de hadde gjennomgangen av driftsplanen så 

satt de veldig pris på skjermdelingen og muligheten til å se Excel-arket og andre dokumenter, 

men at det kanskje ikke hadde fungert like bra om det hadde vært lagt opp til mer diskusjon i 

møte; «til akkurat det her syns jeg det fungerte bra. For da, det var jo dokumentet vi skulle 

snakke om og gå gjennom». Teknologien kan da virke som et medierende artefakt som bidrar 

til at bonden får en større forståelse for det som blir arbeidet med, og ideelt sett klarer å utføre 

en lignende oppgave senere. Som Vygotsky (1978) påpeker er det veilederen eller rådgiveren 

sin oppgave å «utnytte den sosiale konteksten dem befinner seg i». Så at rådgiveren velger å ta 

i bruk funksjonene i SameTime på denne måten tolker jeg som å utnytte den sosiale 

konteksten, og som forhåpentligvis vil hjelpe den lærende personens kognitive utvikling.  

Det er ikke bare ved de teknologiske funksjonene som viser forskjellige representasjoner av 

planer og Excel-ark SameTime kan virke som en medierende artefakt, men også ved å bruke 

det som ett samarbeidsverktøy hvor man «bare» tar kontakt med hverandre for å stille 

spørsmål eller diskutere, som rådgiver gjerne vil bruke SameTime til som vi ser i ekstrakt 32; 

«skulle jeg virkelig gjort det ordentlig, så skulle jeg bedt dem tenke gjennom litt, lese gjennom 

det på nytt igjen, også tar vi en ny kjapp samtale i morgen. Så hadde det sikkert dukket opp 

nye ting». Som vi ser kan også SameTime brukes som en medierende artefakt for at partene 

skal få muligheten til å få raskere kontakt med hverandre, og senke terskelen på å få 

rådgivning som rådgiveren etterlyser.  

5.2.2 Tilrettelegging av intersubjektivitet i SameTime 

Web 2.0 har bidratt til mange nye måter å interagere på via internett de siste tiårene. Noe som 

også har mye å si for den nærmeste utviklingssonen, fordi hjelpemidlene i 

samarbeidsverktøyene har blitt enklere og bedre. Ser vi på kategorien «Bruk av 

samarbeidsverktøyet SameTime» påpeker bonden et savn av videobilde som viser et 

skjermbilde av både rådgiver og bonde i ekstrakt 37; «men hvis det hadde vært, hvis vi f.eks. 

skulle brukt det i tidlig fase av, når vi skulle sette oss ned å se på den her i lag, så syns jeg at 

det kanskje ikke hadde vært et like bra verktøy. Jeg føler at det blir litt sånn, man ser jo ikke 

dem man prater med. Vi ser jo bare den, vi så jo bare dokumentet hele tiden». Bonden 

etterlyser å ha mer kontakt med rådgiver i møter, og påpeker at bruk av webkamera hadde 
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vært fint i møter hvor det blir diskutert, men bonden påpeker også at det ikke var nødvendig å 

bruke webkameraer i det møtet vi observerte, for det var en gjennomgang av en driftsplan 

som allerede hadde vært diskutert. Allikevel så kan jo bonden ha spørsmål til det som 

rådgiveren har produsert, og om rådgiveren bare går gjennom punktvis uten noe særlig stopp, 

blir det vanskelig for bonden å gi bekreftelser eller stille spørsmål, noe rådgiveren nevner i 

ekstrakt 34; «ja jeg vil si at hvis det skal fungere så var det jo bonden som stilte spørsmål, 

hvis han ikke skjønte hva, jeg er da helt avhengig av at de stopper meg. Og det er klart, der 

ser jeg jo ikke på en same-time-samtale. Jeg aner ikke om dem». Rådgiver tenker ikke ofte 

over at bonden har spørsmål, så han bare fortsetter uten å tenke nevneverdig på om bonden 

lurer på noe, som kan skyldes at det å lage driftsplaner er blitt en automatisk prosess for 

rådgiver. Dette er problematisk sett i lys av Olson & Olson (2000) som sier at de 

grunnleggende sosiotekniske forholdene må ligge til rette for at intersubjektivitet skal skje 

ved fjernrådgivning. Nå skal det sies at bonden er svært fornøyd med rådgiveren sin og har 

ikke noe problem med å forstå hva han sier «Intervjuer 2: Du føler at du forstår det han sier? 

Bonde: Ja». Ser vi på de sosiotekniske forholdene som må ligge til rette for at 

intersubjektivitet skal skje så er det ikke nødvendigvis teknologien som er problemet, men det 

kan også være de menneskelige evnene som kommer til kort, som for eksempel å ta pauser og 

spørre om bonden forstår alt som blir gått gjennom. Allikevel så kan teknologien være en 

flaksehals som vi har vært inne på ved at den ikke virker som den skal, ved at webkamera 

ikke virker eller at man ikke får logget på (ekstrakt 30).  

Mange mener at distanse heller ikke er et tema lenger, noe Olson & Olson (2000) stiller seg 

kritisk til. Forfatterne mener at distanse aldri kan utelukkes uansett hvor bra 

samarbeidsverktøyene blir, for det vil være forskjell i de fysiske kontekstene, bonden og 

rådgiveren sitter på forskjellige steder, den ene parten kan ha mye støy rundt seg og den andre 

parten ha et rolig kontorområde hvor det ikke er noen forstyrrelser. Den psykologiske 

distansen vil alltid være til stede. Det er allikevel noen måter distansen til en viss grad kan 

minskes, blant annet med bruk av webkamera som bonden mener hadde vært optimalt i noen 

fjernrådgivningssituasjoner. Ved bruk av webkamera har man mulighet til å se ansiktsuttrykk 

og gestene til den andre personen som bonden påpeker. Dette kan være hensiktsmessig i for 

eksempel gjennomgang av driftsplan eller i diskusjon, fordi det blir lettere for rådgiveren å 

vise hensyn til bonden ved at partene kan ha øyekontakt. Allikevel viser funnene i analysen at 

bonden og rådgiveren forstår hverandre og bonden sier at webkamera ikke alltid er nødvendig 



59 

 

(ekstrakt 37); «det blir litt vanskelig å diskutere, men det er greit når man går gjennom punkt 

for punkt, og liksom hva syns dere om det punktet og sånn. Så er det et greit verktøy».  

Selv om begge parter peker på forbedringspotensialer når det gjelder bruken av 

samarbeidsverktøyet, er det allerede mye som blir gjort. Det blir for eksempel ikke bare ringt 

opp via telefon, og de går gjennom driftsplanen som har blitt skrevet ut på forhånd ved at 

rådgiver forklarer samtidig som han har gjennomgang av planen hvor i planen de befinner 

seg. Her er SameTime sin skjermdelingsfunksjons god, da den hjelper bonden å se hvor 

rådgiveren er til enhver tid, da rådgiveren bruker musepilen til å vise og fremheve hva det blir 

snakket om, og det er også mulig å redigere fortløpende.  

 

5.3 Hva slags hindringer kan ligge i veien for dette?  

Dataene indikerer at det er flere misforståelser rundt mulighetene for bruken av SameTime, 

og det kan virke som om partene kjenner bedre til andre samarbeidsverktøy, for eksempel 

bonden som virker godt kjent med Skype og Facebook, og at rådgiver er kritisk til sosiale 

medier som Facebook og Skype. Allikevel er det ikke det alene som skaper hindringer, men 

også teknologien, som ikke alltid fungerer som den skal.  

5.3.1 Hindringer for intersubjektivitet ved bruk av 

samarbeidsverktøy 

Fra funnene i data og analysen og sett i lys av Olson & Olson (2000) sine perspektiver om 

intersubjektivitet ved bruk av teknologi, er det flere hindringer for nettopp intersubjektivitet 

som blir synlig i funnene, blant annet at webkamera ikke blir brukt. Clark & Brennan (1991) 

påpeker at det å være synlige for hverandre kan i større grad bidra til intersubjektivitet. 

Bonden og rådgiveren har mulighet til å se hverandre hvis webkamera hadde blitt tatt i bruk, 

noe som hadde åpnet opp muligheten for å se ansiktsuttrykk og gester, som kan bidra til at 

rådgiveren ser at bonden for eksempel ikke forstår eller følger med på hva det er snakk om. 

Rådgiveren påpeker i ekstrakt 34; «jeg er da helt avhengig av at de stopper meg. Og det er 

klart, det ser jeg jo ikke på en SameTime-samtale. Jeg aner ikke om dem …». Rådgiver vet 

ikke om bøndene skjønner hva han har sagt, og det er helt nødvendig at han (rådgiveren) blir 

stoppet. I ekstrakt 34 ser vi at bonden er positiv til å bruke webkamera og føler at det ville 

blitt mer kontakt mellom partene hvis det hadde blitt brukt. Allikevel så føler bonden at det 



60 

 

kanskje ikke hadde vært nødvendig å bruke det i den situasjonen vi observerte, fordi det var 

mer av en gjennomgang av noe de begge visste om på forhånd. Allikevel så er bønder 

forskjellige, og noen andre bønder hadde kanskje syntes det hadde vært greit å gå saktere 

igjennom og hatt større mulighet til å stille spørsmål til rådgiveren. Planen som ble gått 

gjennom var full av tall og økonomiske begreper, som er ukjent for mange.  

5.3.2 Hvordan bidrar rådgiveren til at bonden lærer 

Som vi har sett i del-kapittelet ovenfor er det flere forbedringer som kan legge til rette for at 

det blir en større mulighet for at bonden oppnår internalisering av ny kunnskap. Ser vi dette ut 

i fra Vygotskys sosiokulturelle perspektiv på hvordan en ekspert hjelper en novise til å 

komme over utfordringer er det mye som allerede gjøres (f.eks. ekstrakt 17, 19 og 21) eller 

blir påpekt av rådgiver og bonde, men det er også mye og gå på. En ting som blir påpekt av 

Vygotsky er viktigheten av at eksperten kjenner kunnskapsnivået til novisen. Det blir altså 

viktig at rådgiveren vet hva slags nivå bonden innehar i for eksempel fôring, som er et fagfelt 

hvor rådgiver påpeker i ekstrakt 20 at bøndene generelt er svakest; «men jeg driver jo med 

foringsrådgivning og sånn generelt syns jeg egentlig det er der kunnskapen er dårligst».  

For at rådgiver skal vite hva slags nivå bonden er på, innebærer det at det forekommer en 

intersubjektivitet, da det blir vanskelig for rådgiveren å kommunisere kunnskapen til bonden 

hvis ikke. Som Vygotsky (1978) sier så er det rådgiverens oppgave å utnytte de sosiale 

rammene, som jeg tolker ved å ta i bruk de mest optimale verktøyene tilgjengelig som 

kulturen har utviklet over tid, sånn som å bruke funksjonene SameTime kan bidra med. 

Allikevel krever det jo så klart at bonden er villig til å lære og har en motivasjon til å forbedre 

seg faglig, noe som ikke alltid er tilfelle, da mange bønder er praktiske og føler at de vet best 

selv. Det er ikke alltid de liker at en teoretiker skal komme og prakke på dem nye 

arbeidsmetoder, som vi ser rådgiver har eksempler fra i ekstrakt 2; «vi selger jo tjenester og 

det at vi ikke selger noe de ikke har lyst til å ha. Det kan sikkert bli oppfattet ulikt, men jeg 

innbiller meg at jeg ikke prøver å prakke på dem noe de virkelig ikke har nytte av».  

Det er ikke bare rådgiver sin oppgave å utnytte den sosiale konteksten og få bonden over fra 

det aktuelle til det nærmeste utviklingsnivået til at bonden kan gjøre det alene, det er også 

bonden som må være en aktiv agent og motivert for det som skal læres eller gjennomgås 

(Säljö, 2010).  
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5.3.3 Misforståelser og lite opplæring i bruken av 

samarbeidsverktøy 

I data og analysekapittelet så vi at det oppstår misforståelser rundt hvordan man kan bruke 

forskjellige samarbeidsverktøy, og ikke minst SameTime (f.eks. ekstrakt 28, 36, 40 og 41). Ut 

i fra ekstraktene kommer det tydelig frem at misforståelsene bygger på lite kunnskap og lite 

opplæring i bruken av samarbeidsverktøyet, noe som kanskje har blitt bedre med årene, som 

følge av at rådgiver har blitt mer kjent med programmet, og det har blitt enklere å bruke. 

Allikevel ser man i ekstraktene at det kunne lønt seg med opplæring i form av kurs eller 

lignende, slik at rådgiveren slipper å møte på problemer i like stor grad som vi for eksempel 

ser i ekstrakt 30, hvor det oppstod problemer med innlogging. Det blir påpekt at 1/3 av alle 

samtaler før endte opp med at bonden heller printet ut papirversjonen og tok det «manuelt» 

over telefon istedenfor.   

Et annet funn som ble gjort i data og analyse-kapittelet var at rådgiver stiller seg kritisk til 

bruken av webkamera og betegner Skype på samme måte som Facebook. Trolig har 

rådgiveren hatt mange dårlige opplevelser med Skype. Kanskje det har vært dårlige 

oppkoblingsmuligheter, dårlige kameraer eller dårlig netthastighet. Noen av hindringene som 

ligger til grunn er rett og slett at det er for lite opplæring. Rådgiverne henger ikke med i 

utviklingen som har skjedd på teknologifronten, noe som er forståelig da dem sikkert har nok 

annet å holde på med.  

Sett i lys av mangelen på opplæring i bruken av SameTime, kan det bidra til at 

fjernrådgivningen blir rotete og bonden ikke får den hjelpen som trengs på grunn av at alle 

funksjoner blir ikke brukt, eller man vet ikke hvordan de brukes. Dette kan igjen gå utover 

muligheten for å skape god intersubjektivitet ved at mulighetene som kan bidra til 

intersubjektivitet ikke blir brukt, som jeg har vært inne på i tidligere delkapitler (se f.eks. Kap. 

2.2.2).  

5.4 Kan samarbeids-teknologien brukes på en 

annen måte?  

5.4.1 Andre tiltak rundt bruk av samarbeids-teknologien 

I ekstrakt 31 sier rådgiveren at hvis fjernrådgivningen hadde vært optimal, så ville han hatt en 

rådgivning med mindre terskel, der bøndene og rådgiverne lettere kan ta kontakt med 
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hverandre. Måten det kunne blitt gjort på er at etter det første møtet hadde vært gjennomført, 

så ville rådgiver latt det gå en dag slik at bonden kunne tenkt rundt planen eller lignende 

arbeid som ble utarbeidet, slik at de kunne tatt en ny samtale dagen derpå, for å se om det var 

noen flere spørsmål. Rådgiver sier at det dukker alltid opp nye ting, for det er ikke alt man får 

med seg i et møte, og ofte gås det fort igjennom planene som vi blant annet opplevde i 

observasjonen. Dette er også en måte å få bonden til å lese nøye gjennom og lære seg det som 

er jobbet med, slik at det ikke oppstår noen misforståelser.  

Andre tiltak som har blitt nevnt flittig gjennom kap. 3 og kap. 4 er rollen til webkamera i en 

fjernrådgivningsprosses, med tanke på at rådgiver og bonde ikke har mulighet til å se 

hverandre. Ansiktsuttrykk og gester blir derfor fraværende, som gjør at det er vanskelig for 

den aktive parten å vite om den andre parten henger med eller ikke. Ser vi dette i 

sammenheng med den nærmeste utviklingssonen er ikke dette optimalt da det blir påpekt at 

det er veilederens oppgave å utnytte den sosiale konteksten de befinner seg i og gjøre mest ut 

av de kulturelle verktøyene de har tilgjengelig (Vygotsky, 1978). Grunnen til at webkamera 

ikke ble brukt i dette tilfelle var tidligere tekniske problemer som gjorde at de ikke fikk brukt 

webkamera. Allikevel så har ikke rådgiver vist seg utelukket positiv til bruken av webkamera 

når han sier: «Her har vi sånn video-møterom, og det var det store for noen år siden, jeg syns 

det er en elendig sak. Og Skype liker jeg heller ikke. Jeg syns det ikke har noe med, altså se 

folk på et dårlig kamera, syns jeg ikke virker positivt i det hele tatt». Grunnen til at rådgiver 

ikke er positiv er knyttet til tidligere opplevelser slik som dårlig nettilgang og dårlig 

oppløsning på kameraene, og da blir det et problem istedenfor ett hjelpemiddel. 

5.4.2 Hvordan samarbeids-teknologien kan tas i bruk på best mulig 

vis  

Vi ser gjennom flere av ekstraktene i datamaterialet at både rådgiver og bonde har flere 

meninger om hvordan man kan ta i bruk samarbeids-teknologien på best mulig måte. Mange 

av synspunktene viser også å henge sammen med hva teorien sier. For eksempel Vygotskys 

teori om den nærmeste utviklingssonen kan sees i lys av rådgivers synspunkter i ekstrakt 31 

og 32, hvor rådgiver ønsker å bruke teknologien til å ha tettere oppfølging, samt dele opp 

rådgivningen slik at bonden har mulighet til å tenke over det som har blitt gått gjennom, for så 

å ha ett kort oppfølgingsmøte med rådgiver dagen etterpå, hvor bonden har mulighet til å stille 

eventuelle spørsmål. Bonden sine synspunkter (ekstrakt 35) kan sees på i lys av Olson & 
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Olson (2000) om best mulig praksis av intersubjektivitet ved teknologi, som f.eks. bruk av 

webkamera under fjernrådgivningen, og da særlig om det er diskusjoner. Rådgiver viser også 

at han er klar over de positive virkningene ved bruk av webkamera eller mulighetene det kan 

bidra til (ekstrakt 34), for uten webkamera som rådgiver bemerker så er det nødvendig at 

bonden stopper han hvis det er noe som ikke blir forstått.  

Begge parter bemerker mye av det som blir gått igjennom av teori, og det virker som begge 

parter vil ta det i bruk, men det er ikke alltid like lett i praksis som vi har sett. For det første så 

krever det at man har god kontroll på programmets funksjoner og bruksområder og det 

tekniske er i orden, som godt nok webkamera, god nok internettlinje og ikke minst en 

mikrofon og høyttaler som virker godt nok til å kunne ha en flere timers samtale med, slik at 

man slipper å ringe ved bruk av telefon. For slik det er blitt nå har man heller forandret 

atferden sin ved at teknologien blir brukt på en annen måte, eller lar være å bruke den i det 

hele tatt, istedenfor at setter seg skikkelig inn i den og bruker den på en god og effektiv måte.  
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6 Sammendrag og konklusjoner  

6.1 Hovedfunn  

6.1.1 Kommunikasjonen mellom bonde og rådgiver 

Dataene og analysen som har kommet ut av denne oppgaven viser at bonde og rådgiver 

samarbeider godt, og det oppnås stor grad av intersubjektivitet. Dette til tross for at vi fikk 

inntrykk av at kommunikasjonen var i stor grad enveis i SameTime-møtet. Selv om bonden 

syns at rådgivningen med den nåværende rådgiveren og bruken av teknologi fungerer fint, er 

også bonden positiv til å ta i bruk nye verktøy som SameTime, og andre tilsvarende 

samarbeidsverktøy, men gjerne med flere funksjoner. Det bonden spesielt rettet seg mot var 

bruken av Skype, hvor det er veldig vanlig å bruke webkamera. Bruken av webkamera er 

således noe bonde syns hadde vært positivt å ta i bruk, og rådgiver er også enig i tanken om at 

det kan bidra til bedre kommunikasjon og sannsynligheten for å oppnå større grad av 

intersubjektivitet, men stiller seg fremdeles kritisk til bruken av webkamera, og særlig tanken 

på et annet samarbeidsverktøy. Grunnen til det er sannsynligvis dårlige erfaringer fra tidligere 

bruk av Skype, hvor rådgiver kommer med eksempler om dårlige og små bilder og en svak 

internettlinje.  

6.1.2 Hvordan lærer bonden?  

Dataene viser at bonden får mye ut av rådgivningen og det fremstår at det er stor grad av 

intersubjektivitet noe som kan bidra til læring ved at rådgiveren kjenner til bondens nærmeste 

utviklingsnivå og legger nivået på rådgivningen deretter.  

Videre så viser det seg at bonden liker muligheten til å kunne se illustrasjoner, som blir brukt i 

SameTime-møtet ved skjermdelingsfunksjonen. Bonden lærer også veldig mye ved de årlige 

besøkene, når rådgiver og bonde går gjennom i detalj gårdsarbeid, som å veie geiter og måle 

bakterieantall i melken, eller å bidra med utfylling av søknader til bygging av f.eks. fjøs. Med 

andre ord lærer bonden når rådgiver hjelper til med tekniske ting, noe som kan stemme godt 

da rådgiver påpeker at bøndene ofte er veldig praktiske og rådgiver selv er teoretiker og er 

god med økonomiske rapporter og analyser, da det er hans fagbakgrunn.  
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Fjernrådgivningen til TINE er heller ikke det eneste stedet bonden lærer. Facebook blir brukt 

flittig til å få svar på daglige spørsmål ved geitedriften. Hvor det finnes en stor gruppe hvor 

det publiseres fagartikler og lignende, og en mindre gruppe som er for geitebrukene i fylket til 

bonden. Den gruppen blir flittig brukt påpeker bonden, fordi hun som oftest får svar der i 

løpet av dagen.  

6.1.3 Hvordan tilpasser rådgiver seg bondens kunnskapsnivå? 

Dataene viser at rådgiver prøver å tilpasse seg kunnskapsnivået til bonden, men rådgiveren er 

en teoretiker og kan fort glemme at han snakker et mer teoretisk språk enn bonden. Rådgiver 

prøver å være observant på å ikke bruk et teoretisk språk, men kan glemme seg etter hvert. 

Bonden påpeker uansett at de skjønner det meste rådgiver sier og syns det er bra at rådgiveren 

er faglig flink.  

Videre påpekes det av rådgiver at besøkene de har på gården er til god hjelp for å bli kjent og 

lære og kjenne hverandre. Noe som også hjelper rådgiver til å få en kontekstuell forståelse for 

hva som er utfordringen. Ved dette besøket blir partene kjent og kommunikasjonen løsner 

opp, noe også bonden er enig i. Hjemmebesøk er således en stor hjelp til å finne hvor «skoen 

trykker» for bonden og bidrar til at rådgiveren blir bedre kjent med bondens kunnskapsnivå, 

da rådgiver ser for eksempel hvor omfattende utfordringen er. Fjernrådgivning uten dagens 

hjemmebesøk vil bli vanskelig med dagens teknologibruk. Hjemmebesøket bidrar til å skape 

en fysisk kontekst mellom de kommuniserende parter som SameTime teknologien mangler. 

Det er derfor større utfordringer når rådgiver skal tilpasse seg bondens kunnskapsnivå i en 

fjernrådgivningsprosess, da det kommer frem av dataene at det er helt og holdent bonden som 

må stoppe han hvis han lurer på noe. Allikevel så viser det seg at det er stor grad av 

intersubjektivitet, så problemet er ikke tilstede i dette tilfellet. Ser vi derimot bort fra 

intersubjektiviteten hadde det vært nødvendig at rådgiver forhører seg mer med bonden under 

møtet for å høre om bonden henger med, eventuelt forklarer begreper osv. tydeligere. Det helt 

optimale hadde nok vært bruken av høy-oppløselig webkamera for å se ansiktsuttrykk og 

gester, noe både bonde og rådgiver påpeker kan fungere godt, men er fortsatt litt kritisk 

grunnet egne erfaringer og teknologiproblemer.  

En viktig ting rådgiver påpeker er muligheten til å senke terskelen på rådgivningen. Ikke gjøre 

det til noe som må planlegges lenge i forveien, men ha muligheten til kortere og raske 
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rådgivningsprosesser, for eksempel etter en gjennomgang av driftsplan. Rådgiver er sikker på 

at bonden har spørsmål, men nøler med å spørre eller kommer på spørsmålene i etterkant. Det 

å ha en lavterskel rådgivning dagen etterpå, hvor bonden får stilt spørsmål etter at en har lest 

igjennom driftsplanen engang til. Bonden vil da først få det forklart av rådgiveren i 

SameTime-møtet og deretter jobbe med det selv og lese driftsplanen i eget tempo, og så stille 

rådgiver eventuelle spørsmål dagen etter.  
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Vedlegg 2: Intervjuguide bonde 
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Vedlegg 3: Intervjuguide rådgiver 
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Vedlegg 4: NSD-kvittering 

 


