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Sammendrag 
Tema og problemstilling 

Denne undersøkelsen omhandler kunnskapsdeling i en frivillig organisasjon. Frivillig sektor 

vokser i både volum og antall (Statistisk Sentralbyrå, 2016), og får derfor en økende 

betydning i samfunnet. Slike organisasjoner jobber typisk med mindre samfunnsgrupper, og i 

arbeidet med disse menneskene kan det potensielt utvikles innsikter som er verdifulle for 

andre samfunnsinstanser. Jeg ønsker i min undersøkelse å belyse om det finnes et 

kunnskapspotensial i frivillige organisasjoner, som kan bidra til at de blir kunnskapsaktører 

på et samfunnsnivå. For å undersøke dette vil jeg først se på hvordan kunnskap akkumuleres 

og deles i et prosjekt i en frivillig organisasjon, før jeg videre undersøker om kunnskapen 

som utvikles i prosjektet blir etterspurt og eksporteres til andre aktører. Jeg har derfor valgt å 

jobbe ut fra den overordnede problemstillingen: Hvordan akkumuleres og deles kunnskap i et 

prosjekt i en frivillig organisasjon, og strekker kunnskapen seg ut over organisasjonens 

grenser? 

 

Problemstillingen skal besvares gjennom tre forskningsspørsmål. 

1. Hvordan akkumuleres kunnskap blant frivillige i et prosjekt? 

2. Hvordan blir kunnskap delt mellom de frivillige? 

3. Blir kunnskapen som genereres i prosjektene spesialisert og formalisert, og reiser 

kunnskapen ut av organisasjonen? 

 

For å belyse disse forskningsspørsmålene har jeg tatt utgangspunkt i sentral litteratur innenfor 

hvert spørsmål. I forskningsspørsmål én har jeg tatt i bruk Borkman (1976, 1999, 2016) sitt 

konsept om erfaringsbasert kunnskap for å undersøke hvordan de frivillige akkumulerer 

kunnskap. I forskningsspørsmål to vil jeg undersøke hvordan kunnskap deles og om det er 

tilrettelagt for en effektiv kunnskapsdelingskontekst i prosjektet. Dette vil gjøres med 

utgangspunkt i Wenger (1998, 2000, 2002) sine momenter: et delt kunnskapsdomene, et 

sterkt fellesskap og en delt praksis. For å besvare forskningsspørsmål tre har jeg hentet 

inspirasjon fra Akrich (2010, 2016) sine studier om hvordan praksisfellesskap kan bli til 

epistemiske fellesskap som utvikler og eksporterer spesialisert kunnskap til andre 

samfunnsaktører.  
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Metode 

For å besvare mine forskningsspørsmål har jeg gjennomført en kvalitativ case-studie i den 

frivillige stiftelsen Helseutvalget, og jeg har undersøkt kunnskapsdelingsprosessene i 

prosjektet Youchat. Datainnsamlingen har blitt utført gjennom semistrukturerte intervjuer i to 

utvalgsgrupper: 1. ansatte i stiftelsen, og 2. frivillige i prosjektet. Jeg har gjort et strategisk 

utvalg av mine intervjupersoner, og gjennomførte til sammen fem intervjuer. Utvalget 

opplevdes som realistisk og dekkende i forhold til studiens omfang og fenomenene jeg ville 

undersøke. Det er analysen av disse dataene som har dannet grunnlaget for å besvare 

oppgavens problemstilling.  

 

Hovedfunn og konklusjoner 

For å undersøke om en frivillig organisasjon kan bli en kunnskapsaktør i samfunnet, var det 

først og fremst nødvendig å få innsikt i hvordan kunnskap akkumuleres og deles innad i 

organisasjonen. Jeg zoomet her inn (ref. Nicolini, 2009a) på prosjektet Youchat, for å få en 

detaljert innsikt i disse prosessene. Det ble her funnet at de frivillige bruker det felles 

erfaringsgrunnlaget de deler med sine brukere for å akkumulere kunnskap. Basert på deres 

egen erfaring er det enklere for de frivillige å forstå brukernes opplevelser, og de oppnår 

derfor en detaljert innsikt i temaet de kommuniserer med brukerne om, slik Borkman (1976) 

også beskriver i sin studie. Denne erfaringsbaserte kunnskapen blir videre delt mellom 

frivillige i prosjektet gjennom observasjon, samtaler og diskusjoner i arbeidssituasjonen. De 

frivillige i Youchat kan betegnes som et praksisfellesskap ut fra Wenger (2002) sine 

definisjoner, og det eksisterer en kultur som er tilrettelagt for effektiv kunnskapsdeling i 

henhold til en delt domene, et sterkt fellesskap og en delt praksis (Wenger, 2002). 

Kunnskapen som utvikles i prosjektet er en svært kontekstspesifikk kunnskap om 

brukergruppene og om temaer som kan relateres til disse. Intervjupersonene mener denne 

kunnskapen tilbyr verdifulle innsikter i denne brukergruppen, og har et ønske om at 

kunnskapen skal eksporteres til andre relevante aktører.  

 

Med utgangspunkt i disse funnene, har jeg videre zoomet ut (ref: Nicolini, 2009a) for å 

undersøke om stiftelsen arbeider med å formalisere og eksportere kunnskapen som utvikles i 

prosjektet. Jeg har her hentet inspirasjon fra Akrich (2010, 2016) sine studier som undersøker 

hvordan praksisfellesskap kan utvikle kunnskap som blir etterspurt og som kan brukes til å 

fremme politiske saker. Funnene her indikerer at stiftelsen i begrenset grad formaliserer 

kunnskapen som utvikles, men at kunnskapen likevel blir etterspurt av flere aktører. 
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Stiftelsen samarbeider og deler kunnskap med andre frivillige organisasjoner, og er 

høringsinstans for regjeringen. Selv om Helseutvalget i en viss grad oppfyller Akrich (2010) 

sine kriterier om formalisering av kunnskap, samarbeid og kunnskapseksport, kan de likevel 

ikke karakteriseres som et epistemisk felleskap, fordi de selv ikke ønsker å gå aktivt inn i 

rollen som kunnskapsaktører. De mener at å nå ut til og hjelpe brukergruppene er deres 

primære samfunnsoppgave, og et større fokus på formalisering av kunnskap og 

kunnskapseksport, kan forskyve denne prioriteringen.  
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Forord 
Jeg sitter her nå med en følelse som er vanskelig å beskrive. I januar startet jeg med en idé, 

og denne ideen har gjennom de siste fem månedene utviklet seg til å bli min ferdigstilte 

masteravhandling. Denne prosessen har vært intens og har til tider føltes uoverkommelig, 

men det jeg sitter igjen med er en av de mest lærerike opplevelsene jeg noensinne har hatt. 

Ikke bare har jeg fått en innsikt i hvordan å gjennomføre en empirisk undersøkelse, jeg har 

også lært svært mye om meg selv og hva jeg er i stand til å gjøre. Som et resultat sitter jeg 

igjen med en oppgave jeg er stolt over å ha skrevet.  

 

Det er flere som fortjener en stor takk; først og fremst min veileder, Karen Jensen. Gjennom 

hele denne prosessen har du motivert meg og hjulpet meg fremover, med konstruktive 

tilbakemeldinger og støttende ord. Du har fulgt meg opp hele veien og har alltid vært 

tilgjengelig for en samtale.  

 

Jeg vil også rette en stor takk til Helseutvalget og Youchat for at jeg fikk gjennomføre min 

undersøkelse hos dere. Den fantastiske innsatsen dere gjør har vært min inspirasjon til å 

skrive denne oppgaven, og dere vil alltid ha en stor plass i hjertet mitt.  

 

Jeg vil også takke mine tålmodige venner for støtte og oppmuntring. Takk til Fay Erle for 

korrekturlesing, og ikke minst må jeg rette en takk til min kjære P for din tålmodighet. Du har 

gjennom hele denne perioden støttet meg og lyttet til alle mine bekymringer.  

 

Denne oppgaven markerer slutten på seks år med studier ved Universitetet i Oslo, og jeg kan 

med trygghet si at dette har vært de beste årene av mitt liv. I løpet av mine to år på 

masterstudiet har jeg oppnådd ting jeg aldri hadde trodd jeg kunne, og jeg har lært utrolig 

mye om feltet jeg skal inn i videre. Nå kan fremtiden bare komme! 

 

- Kristina  
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1 Kapittel – Innledning 
 

1.1 Bakgrunn og aktualitet 
I et samfunn som i dag står overfor flere utfordringer knyttet til sosiale behov og problemer, 

har frivillige organisasjoner fått en mer fremtredende plass på organisasjonskartet. Ifølge 

Statistisk Sentralbyrå (2016) har den lønnede sysselsettingen i frivillige organisasjoner hatt 

en økning på 2,2 prosent fra 2013 til 2014, og det er forventet at denne økningen skal 

fortsette. Frivillige organisasjoner kjennetegnes ved at de er institusjonaliserte og organiserte, 

at de ikke søker økonomisk fortjeneste og at de i varierende grad bemannes gjennom frivillig 

arbeidskraft (FNs håndbok, 2003:18). Med den økende betydningen slike organisasjoner 

virker å ha i samfunnet, er det rimelig å spørre hvilken rolle disse organisasjonene har på et 

samfunnsnivå. Dette er et spørsmål som har vekket min egen interesse, etter å ha jobbet flere 

år som frivillig. Jeg har selv sett kunnskapsressursene som kan ligge i frivillige 

organisasjoner og mener at denne kunnskapen kan ha en verdi også utenfor organisasjonens 

grenser. Frivillig sektor jobber typisk med mindre og marginaliserte samfunnsgrupper. I 

organisasjonenes møte med disse menneskene, kan det potensielt utvikles innsikter som kan 

ha verdi i helsesektoren, i politikken eller i organisasjoner som arbeider med liknende 

brukergrupper. Forskning på hvilken betydning frivillig sektor har som kunnskapsressurs i 

samfunnet er enn så lenge begrenset (Loga, 2016), men med tanke på sektorens økende 

betydning er dette et område som behøver mer innsikt. Min studie vil derfor undersøke om 

det finnes et uutnyttet kunnskapspotensial i disse organisasjonene som kan ha verdi for andre 

aktører i samfunnet. 

 

For at organisasjoner i frivillig sektor skal bli kunnskapsleverandører som bidrar på et 

samfunnsnivå, vil det først være nødvendig å se hvordan kunnskapen utvikles innad i 

organisasjonene. Ifølge Spender og Grant (1996) er det individene i organisasjonen som sitter 

med kunnskapen. En organisasjons evne til å utnytte denne kunnskapen avhenger derfor i stor 

grad av medarbeidernes kunnskapsdelings- og utviklingsprosesser (Spender og Grant, 1996). 

Kunnskapsdeling er derfor viktig fordi kunnskapen som utvikles av menneskene har 

potensiale til å bevege seg til et organisasjonsnivå og bli en del av organisasjonens 

kunnskapsbase (Ipe, 2003). Frivillige organisasjoner har en struktur som er unik 

sammenliknet med mer tradisjonelle organisasjonstyper, og dette kan få konsekvenser for 
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kunnskapsdelingsprosessene. Frivillig sektor er ofte karakterisert av et heterogent og 

erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag, høye rater av turnover og ulønnet frivillig deltakelse 

(Lettieri, Borga og Savoldelli, 2004). Disse karakteristikkene kan skape implikasjoner for 

kunnskapsdeling. Ragsdell, Ortoll, Espinet og Norris (2014) hevder at det har blitt utført 

omfattende forskning på kunnskapsdeling i business-sektoren, men at få studier har undersøkt 

kunnskapsdelingsprosesser i frivillig sektor. Denne forskningen vil ikke nødvendigvis ha 

overføringsverdi i frivillig sektor, og det er derfor et behov for mer forskning (Ragsdell et al. 

2014). For å undersøke hvilken rolle frivillige organisasjoner kan ha som kunnskapsaktører er 

det derfor hensiktsmessig å studere kunnskapsdeling i et frivillig perspektiv for å identifisere 

ulike trekk og implikasjoner ved disse praksisene. I tillegg til de frivillige organisasjoners 

unike organisasjonsstruktur, er også typen kunnskap som utvikles i disse organisasjonene en 

interessant faktor. Det er funnet at frivillige i stor grad velger å jobbe med områder de selv er 

interessert i og engasjerer seg for, men som de ikke nødvendigvis har formell ekspertise på 

(Lettieri et al. 2004). Dette utgjør ofte heterogene medlemsmasser som bruker sine egne 

bakgrunner og erfaringer i arbeidet med brukergruppen (Lettieri et al. 2004). Kunnskapen 

som utvikles i frivillige organisasjoner vil dermed ikke nødvendigvis bære preg av å være 

vitenskapelig eller ekspertisebasert, og utgjør en annen form for kunnskap enn det samfunnet 

tradisjonelt verdsetter (ref.: Akrich, 2010). Kunnskapen som utvikles bærer derfor preg av å 

komme fra ulike arbeids- og utdanningsbakgrunner og de frivilliges individuelle 

erfaringsgrunnlag. Kunnskapen som oppstår i samspillet mellom frivillige og deres 

brukergruppe kan dermed ha en annerledes karakter enn den som utvikles gjennom det 

offentlige helsevesenet og vitenskapelige midler (Akrich, 2010). På et samfunnsmessig plan 

kan denne kunnskapen bidra til større innsikt i ulike minoriteters verden og fungere som et 

supplement til den forskningsmessige etablerte kunnskapen. På grunn av den begrensede 

forskningslitteraturen på dette området kan det derfor være hensiktsmessig med flere 

vitenskapelige bidrag om kunnskapsdelingsprosessene i denne sektoren. Denne studien vil 

derfor belyse hvordan kunnskap deles og utvikles i en frivillig organisasjon, med fokus på 

samspillet av de frivilliges individuelle erfaringer i relasjon til brukergruppene.  

 

Det har tidligere blitt utført enkelte studier på kunnskapsdeling i frivillig sektor, og studiene 

av Ragsdell et al. (2014) og Lettieri et al. (2004) har skapt et bakteppe og utgangspunkt for 

min undersøkelse. Ragsdell et al. (2014) belyser hvordan frivillige tilegner seg og deler 

prosjektkunnskap i gjennomføringen av tre årlige festivaler som arrangeres av en frivillig 

organisasjon. Det ble her funnet at en stor andel av kunnskapsdelingen fant sted gjennom en 
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learning by doing tilnærming, der de mer erfarne medlemmene lærte opp og veiledet 

nykommere. Ragsdell et al. (2014) fant også at de frivillige var svært villige til å dele 

kunnskap med hverandre, og at kunnskapen de brakte med seg fra sine ulike bakgrunner, 

bidro til at det ble funnet nye tilnærminger til problemløsninger i arrangementet. Det ble 

imidlertid også funnet at prosjektene manglet strategier for lagring av kunnskap, fordi det 

ikke var etablert rutiner for evaluering og refleksjon over gjennomføringen av arrangementet. 

Lettieri et al. (2004) har undersøkt hvordan frivillige organisasjoner kan oppnå ”excellence” 

(fortreffelighet) gjennom ledelse av de menneskelige ressursene. Det ble her funnet at 

organisasjoner som jobbet med å identifisere, dele og spre kunnskap gjennom hele 

organisasjonen klarte å øke organisasjonens prestasjoner og ytelse. Lettieri et al. (2004) fant 

også at den frivillige arbeidskraften var den viktigste kilden til kunnskap i disse 

organisasjonene, og at den høye utskiftningen av frivillige tilførte kontinuerlig ny kunnskap 

til stiftelsen. For at denne kunnskapen skal skape verdi, fant Lettieri et al. (2004) at de 

frivillige må lære å transformere sine erfaringer til praksis, og at dette blant annet kan gjøres 

gjennom fortellinger og suksesshistorier. Det konkluderes med at frivillige organisasjoner bør 

jobbe med å evaluere, formalisere og lagre kunnskapen de besitter, for å øke organisasjonens 

ytelse og effektivitet.  

 

De nevnte studiene har belyst sentrale aspekter ved kunnskapsdeling i frivillig sektor og har 

vært verdifulle bidrag i forberedelsesstadiene av min undersøkelse. Spesielt trekkes det frem 

hvordan kunnskap utvikles gjennom kollektiv aktivitet og praksis. Jeg vil i min undersøkelse 

behandle kunnskap som et sosialt fenomen, fremfor å behandle kunnskap i et individualistisk 

perspektiv (Newell et al. 2009). Jeg vil undersøke hvordan kunnskapen utvikles gjennom 

sosial interaksjon og delte praksiser og vil videre fokusere på de kollektive prosessene rundt 

dette.   

 

1.2 Tema og problemstilling 
Formålet med denne studien er å undersøke hvilken betydning en frivillig organisasjon kan 

ha som kunnskapsaktør på et samfunnsmessig plan. Dette vil jeg gjøre gjennom å undersøke 

to ulike aspekter av kunnskapsdelingsprosessene i en frivillig organisasjon. Jeg vil først 

belyse hvordan frivillige i et prosjekt akkumulerer og deler kunnskap, før jeg videre 

undersøker om kunnskapen som utvikles i prosjektet blir etterspurt og eksporteres til andre 
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relevante aktører. På grunnlag av dette har jeg valgt å jobbe ut fra den overordnede 

problemstillingen:  

 

Hvordan akkumuleres og deles kunnskap i et prosjekt i en frivillig organisasjon, og 

strekker kunnskapen seg ut over organisasjonens grenser? 

 

Problemstillingen skal besvares gjennom tre forskningsspørsmål. 

1. Hvordan akkumuleres kunnskap blant frivillige i et prosjekt? 

2. Hvordan blir kunnskap delt mellom de frivillige? 

3. Blir kunnskapen som genereres i prosjektene spesialisert og formalisert, og reiser 

kunnskapen ut av organisasjonen? 

 

1.3 Studiens case 
For å besvare problemstillingen har jeg utført en case-studie der jeg bruker den frivillige 

stiftelsen Helseutvalget og prosjektet Youchat til datainnsamling. Helseutvalget er en 

landsdekkende stiftelse som jobber helsefremmende og sykdomsforebyggende med 

minoritetsgruppen ”personer som forelsker seg i eller har sex med personer av samme kjønn” 

(Helseutvalget, 2015: 6). Stiftelsen jobber i hovedsak sykdoms- og rusforebyggende, og har 

flere prosjekter som retter seg mot denne tematikken. Youchat driftes av Helseutvalget og er 

et lavterskel chattetilbud som i hovedsak retter seg mot LHBT-ungdom (Lesbisk, homofil, 

bifil og trans). Youchat er åpent to kvelder i uken og bemannes av én prosjektleder og 

mellom tre til tolv frivillige hver vakt. Gjennom prosjektets nettside kan brukerne anonymt 

prate med de frivillige om problemer og utfordringer i hverdagen. Youchat styres etter 

”likemannsprinsippet”, som innebærer at de frivillige skal påta seg rollen som forståelsesfulle 

samtalepartnere, som stiller på lik grunn som brukeren. Dette betyr at de frivillige ikke skal 

pålegge ungdommen kliniske diagnoser eller råd, men heller lytte og vise forståelse i 

samtalen. De frivillige trenger dermed ikke formelle kvalifikasjoner eller relevant utdannelse 

for å jobbe i prosjektet, men et fellestrekk er at alle frivillige i prosjektet er lesbiske, 

homofile, bifile eller transpersoner.  

 

1.4 Teoretisk og metodisk tilnærming  
Forskningsspørsmålene jeg har utarbeidet har i denne undersøkelsen dannet grunnlaget for 

strukturen i teori- og analysekapittelet. Innenfor hvert forskningsspørsmål har jeg tatt 
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utgangspunkt i litteratur som belyser temaet, og samtidig avgrenser og setter et fokus 

undersøkelsen. For å undersøke hvordan kunnskap akkumuleres i prosjektet har jeg valgt å 

basere meg på Borkman (1976, 1999, 2016) sitt arbeid om hvordan erfaring kan bli til 

kunnskap og hvilken verdi dette kan ha for medlemmene av et fellesskap. For å undersøke 

kunnskapsdelingsprosessene i prosjektet vil jeg ta utgangspunkt i Wenger (1998, 2000, 2002) 

sine kriterier for å skape kunnskapsdelingskontekster i praksisfellesskap. For å undersøke 

hvordan kunnskap kan bli spesialisert, formalisert, etterspurt og eksportert, vil jeg basere meg 

på undersøkelsene til Akrich (2010, 2016) om veien fra et erfaringsbasert praksisfellesskap til 

et epistemisk fellesskap.  

 

Siden kunnskapsdeling skal undersøkes i to ulike perspektiver, har jeg benyttet meg av et 

zoom inn og zoom ut perspektiv (Nicolini, 2009a) som et overordnet metodisk rammeverk. 

Nicolini (2009a) tar for seg hvordan en gjennom forskning kan reposisjonere seg og bytte 

teoretiske linser når man undersøker ulike praksiser. Å zoome inn går ut på å bringe enkelte 

aspekter av et fenomen til forgrunnen, og det er gjennom dette jeg vil undersøke 

kunnskapsdelingspraksisene i prosjektet. Gjennom å zoome ut kan vi undersøke disse 

praksisene i et større perspektiv og hvilken rolle de spiller i en større helhet (Nicolini, 2009a). 

Det er her jeg skal undersøke hvilke effekter kunnskapsdelingen kan ha i et større perspektiv 

og utover organisasjonens grenser.  

 

1.5 Oppgavens struktur og videre lesning 
Denne oppgaven består av syv kapitler som sammen skal bidra til å forklare hvordan jeg har 

gjennomført undersøkelsen og besvart min problemstilling. I dette kapittelet har jeg i korte 

trekk gitt en presentasjon av min studie. I kapittel to vil jeg presentere mitt forskningsdesign 

og min metodiske fremgangsmåte, sammen med refleksjoner over studiens kvalitet. I kapittel 

tre presenterer jeg litteraturen jeg har brukt for å danne den teoretiske forankringen i 

undersøkelsen. I kapittel fire vil jeg presentere mine funn i henhold til forskningsspørsmål én 

og to, som omhandler kunnskapsakkumulering og kunnskapsdeling blant frivillige. I kapittel 

fem vil jeg presentere mine funn i henhold til spesialisering av kunnskap og 

kunnskapseksport på grunnlag av data fra de ansatte i stiftelsen. I kapittel seks vil jeg skape 

en diskusjon rundt mine funn og binde funnene sammen opp mot litteraturen jeg har brukt. I 

kapittel syv vil jeg presentere en oppsummering av mine hovedfunn og konklusjoner.  
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2 Kapittel - Presentasjon av case og 
metodisk tilnærming 

 

«En av de viktigste begrunnelsene for bruk av metode er å sikre holdbarheten av de 

påstander vi kommer med» (Kvernbekk, 2002: 19). 

 

For å fremstille et helhetlig bilde av en forskningsprosess, er det nødvendig at forskeren gir 

en oversikt over de ulike fasene denne prosessen består av (Lund, 2002: 87). Hensikten med 

dette kapittelet er å gi et innblikk i den metodiske fremgangsmåten i min undersøkelse, 

sammen med en begrunnelse for de valgene jeg har tatt underveis i prosessen. Kapittelet 

inneholder først en presentasjon av mitt vitenskapsteoretiske ståsted og metodiske 

rammeverk. Jeg vil videre presentere mitt forskningsdesign der jeg beskriver metodeforløpet 

fra datainnsamlingen frem til analysen av mine funn. Jeg vil deretter belyse de etiske 

retningslinjene som ligger til grunn for undersøkelsen, før jeg presenterer mine refleksjoner 

over studiens kvalitet. Kapittelet vil avsluttes med en kort oppsummering av studiens 

metodiske prosess.  

 

2.1 Vitenskapsteoretisk og metodisk ståsted 
Vitenskapsteoretiske perspektiver legger grunnlaget for det sannhetssynet forskeren går inn i 

en undersøkelsesprosess med (Kvernbekk, 2002: 68). Hvilket perspektiv forskeren velger har 

betydning for den forståelsen som utvikles av dataene og for hvordan forskeren tillegger 

hendelser mening (Thagaard, 2013: 37). Denne studien har et teoretisk utgangspunkt i at 

kunnskap utvikles gjennom sosiale prosesser og praksis, og jeg har derfor hentet inspirasjon 

fra det sosialkonstruktivistiske ståstedet i utformingen av min undersøkelse. Ifølge Thagaard 

(2013:45) tar sosialkonstruktivismen utgangspunkt i de sosiale aspektene ved forskning.  

Dette innebærer at forskeren må reflektere over hvordan de mellommenneskelige forholdene 

i forskningsprosessen kan påvirke forskningens resultater (Thagaard, 2013: 45). Det 

metodiske grunnlaget for studien har i tillegg et innslag av den fenomenologiske 

fagtradisjonen, som ifølge Kvale og Brinkmann (2009: 45) innebærer å oppnå en forståelse 

av sosiale fenomen med utgangspunkt i studieobjektenes egne perspektiver og opplevelser. I 

den fenomenologiske retningen vil målet med forskningen være å finne fellestrekk ved 

deltakernes opplevelser, og dermed utvikle en generell forståelse av fenomenet som blir 
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studert (Thagaard, 2013: 40). Jeg har hentet inspirasjon fra disse to retningene i utarbeidelsen 

av mitt metodiske opplegg, og har gjennom dette prøvd å sette et fokusområde for 

datainnsamlings- og analyseprosessen.   

 

For å gjennomføre undersøkelsen metodisk fant jeg det hensiktsmessig å hente inspirasjon fra  

Nicolini (2009a) sin modell for å zoome inn og ut på en praksis. For Nicolini (2009a) er 

praksis i sin essens et sosialt fenomen, og forskeren kan øke sin forståelse av slike fenomen 

ved å bytte teoretiske linser gjennom undersøkelsen. Å bytte teoretiske linser handler om å 

velge ulike vinkler for observasjon gjennom å zoome inn på enkelte deler av praksisen, for så 

å reposisjonere seg i feltet og zoome ut for å følge forbindelsene mellom ulike praksiser 

(Nicolini, 2009a). Gjennom å sette et fokus på enkelte aspekter ved en praksis vil man få et 

detaljert innblikk i hvordan den faktiske praksisen foregår, før man videre reposisjonerer seg 

og undersøker hvilken betydning praksisen har i større konfigurasjoner av nettverk (Nicolini, 

2009a). Nicolini (2009a) mener derfor at studien av praksis aldri bør begrenses kun til å 

fokusere på detaljene av selve praksisen, men å alternere mellom begge metoder. I denne 

undersøkelsen har jeg zoomet inn på prosjektet Youchat og holdt et fokus på hvordan de 

frivillige akkumulerer og deler kunnskap. Jeg har deretter zoomet ut for å undersøke hvilken 

effekt kunnskapsdelingspraksisene kan ha utover prosjektet og organisasjonen de finner sted 

i, som en del av en større helhet.  

 

2.2 Forskningsdesign  
Et forskningsdesign er en plan for hvordan forskningen skal utføres. Dette innebærer 

beskrivelser av hva undersøkelsen skal fokusere på, hvem som er aktuelle deltakere, hvor 

undersøkelsen skal utføres og hvordan den skal utføres (Thagaard, 2013: 55). Jeg skal videre 

gi en beskrivelse av, og begrunnelse for de metodiske valg jeg har tatt i denne undersøkelsen.   

 

2.2.1 Kvalitativ metode 
Når en vitenskapelig undersøkelse skal gjennomføres kan forskeren velge å bruke et 

kvalitativt eller kvantitativt forskningsdesign. Hvilken metode som velges avhenger av hvilke 

temaer som studeres, hva slags problemstillinger det fokuseres på og formålet med 

undersøkelsen (Thagaard, 2013: 12). Kvantitativt orientert forskning fokuserer på strukturerte 

forskningsdesign, store utvalg, statistiske generaliseringer og en avstand mellom forsker og 

studieobjekt (Thagaard, 2013: 17). Kvalitative metoder på sin side, gir ifølge Thagaard 
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(2013:17) mye informasjon om få enheter og søker å oppnå dyptgående kunnskap og 

forståelse av sosiale fenomen. Min problemstilling fordrer at en kvalitativ metodisk 

tilnærming er den mest hensiktsmessige fremgangsmåten for å belyse mitt tema og besvare 

mine forskningsspørsmål.  

 

2.2.2 Kvalitativ case-studie 
Det finnes flere kvalitative forskningsdesign, og det er ifølge Thagaard (2013: 55) 

hensiktsmessig å vurdere hvilke design som kan passe med undersøkelsens formål. Siden jeg 

ønsket å belyse min problemstilling gjennom å undersøke kunnskapsdelingsprosessene i et 

prosjekt, har jeg valgt å bruke en kvalitativ case-studie. En case-studie er rettet mot å studere 

mye informasjon ved én eller flere enheter (caser), hvor hensikten er å få en dyp innsikt i 

fenomenet som studeres (Thagaard, 2013: 56). Det neste skrittet i prosessen ble derfor å finne 

ut av hvor undersøkelsen skulle utføres. Dette avhenger ifølge Thagaard (2013: 66) av hvilke 

miljøer eller personer som er relevante for undersøkelsen. For å finne et passende case 

utarbeidet jeg i forberedelsesstadiet av min studie et sett med kriterier et potensielt prosjekt 

burde utfylle. Det første kriteriet var at prosjektet ble driftet av en etablert frivillig 

organisasjon, slik at aktivitetene gjennomføres i en organisert kontekst. Videre ønsket jeg å 

bruke et prosjekt som hadde eksistert i mer enn tre år, slik at det er mulig å undersøke 

prosjektets utvikling over tid. For det tredje ønsket jeg at det ikke ble stilt krav til formelle 

kvalifikasjoner i prosjektet, slik at medlemsgruppa utgjorde en heterogen medlemsmasse. For 

det fjerde ønsket jeg at det i prosjektet skulle oppfordres til regelmessig oppmøte, for å sikre 

at studieobjektene deltok jevnlig. Videre ønsket jeg at de frivillige jobbet sammen i fysisk 

nærhet for å få innsikt i sosiale interaksjoner og relasjoner, og til slutt var det et ønske om at 

de frivillige jobbet direkte med sin brukergruppe. 

 

For å finne et prosjekt som oppfylte disse kriteriene, begynte jeg å utforske mulighetene via 

ulike frivillige organisasjoners nettsider. Da jeg fant prosjekter som kunne passe med mine 

kriterier, kontaktet jeg disse, men fant raskt ut at det var utfordrende å få svar og 

tilbakemeldinger. Det ble imidlertid klart etter hvert som fokusområdet i undersøkelsen 

begynte å ta form, at jeg allerede hadde kjennskap til en frivillig organisasjon med prosjekter 

som kunne utfylle disse kriteriene. Jeg har jobbet som frivillig i Helseutvalget og Youchat i 

tre år og har god kjennskap til deres prosjekter. Jeg bestemte meg derfor for å spørre om jeg 

kunne bruke de som case i min undersøkelse. Helseutvalget ble etablert i 1983, og ble per 
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2015 driftet av 17 ansatte og 75 frivillige (Helseutvalgets årsrapport, 2015: 7). Stiftelsen har 

derfor lang erfaring med å drifte prosjekter gjennom frivillig deltakelse. Etter en 

vurderingsrunde av prosjektene i Helseutvalget, ble det etter hvert klart at prosjektet Youchat 

samstemte best med mine kriterier. Youchat ble etablert i 2008, og har dermed en lang 

driftstid. De frivilliges oppgave er her å gjennomføre samtaler med ungdom på et 

likemannsprinsipp, og det stilles derfor ingen krav til helsefaglig eller formell utdanning. De 

frivillige utgjør derfor en svært heterogen medlemsmasse som jobber tett med sine brukere. 

Chatten er åpen to kvelder i uka og de frivillige oppfordres til å delta på minst to vakter i 

måneden for å holde seg oppdatert i prosjektet. Vaktene gjennomføres i fellesskap i 

Helseutvalgets lokaler og de frivillige sitter samlet rundt et bord mens de har samtaler med 

brukerne. Helseutvalget og Youchat virket for meg som et ideelt sted å gjennomføre min 

studie, og gjennom min kjennskap til stiftelsen sikret jeg meg et case som utfylte samtlige av 

mine kriterier. Jeg sendte en skriftlig forespørsel til daglig leder med en kort beskrivelse av 

mitt prosjekt. Vi avtalte et videre møte der jeg fikk presentert prosjektet for daglig leder og 

prosjektleder i Youchat. Jeg fikk raskt bekreftelse på at jeg kunne bruke Helseutvalget og 

Youchat i min case-studie.   

 

2.3 Datainnsamling 
Som en del av utformingen av undersøkelsen må forskeren ta stilling til hvilke metodiske 

tilnærminger som er hensiktsmessige i henhold til datainnsamling (Thagaard, 2013: 58). Jeg 

har i min undersøkelse brukt det kvalitative forskningsintervjuet som datainnsamlingsmetode.  

Jeg har i tillegg gjennomført dokumentanalyse og observasjon i forkant av intervjuprosessen, 

for å sikre meg informasjon og innsikt i fenomenene jeg skulle undersøke. De to sistnevnte 

metodene ble imidlertid ikke brukt til datainnsamling. Jeg skal i de neste avsnittene beskrive 

disse prosessene nærmere.   

 

2.3.1 Dokumentanalyse og observasjon 
Mitt metodiske opplegg er basert på at jeg skal undersøke kunnskapsdelingsprosessene i 

Helseutvalget, både på et organisasjonsnivå og på et prosjektnivå. Som en forberedelse til 

datainnsamlingen ønsket jeg å få en større innsikt i stiftelsen. Jeg startet med å lese 

dokumenter i form av Helseutvalgets årsrapporter. Ifølge Thagaard (2013: 59) kan man 

benytte seg av en slik dokumentanalyse for å orientere seg innenfor et felt. Gjennom å lese 

Helseutvalgets årsrapporter fikk jeg innsikt i stiftelsens arbeid på et organisasjonsnivå, og jeg 
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fant flere temaer som kunne være interessante å belyse i undersøkelsen. For å få større innsikt 

i kunnskapsdelingsprosessene på et prosjektnivå observerte jeg to kvelder på Youchat. 

Deltakende observasjon er ifølge Thagaard (2003: 75) den vanligste formen for observasjon 

og innebærer at forskeren oppholder seg i felten og observerer hvordan personer samhandler. 

Jeg foretok observasjonen med utgangspunkt i temaer og kategorier jeg hadde identifisert 

gjennom utarbeidelsen av mitt teoretiske rammeverk, slik Wadel (2014: 84) foreslår. Jeg var 

derfor spesielt opptatt av visse aspekter av de frivilliges interaksjon. Observasjonen bidro til 

at jeg oppdaget nye sider av de sosiale interaksjonene jeg tidligere ikke hadde reflektert over, 

og jeg fikk flere ideer som ble inkludert i intervjuguiden. Både dokumentanalyse og 

observasjoner ble gjennomført i januar og februar, 2017. 

 

2.3.2 Det kvalitative forskningsintervjuet 
Jeg har i denne undersøkelsen bruk det kvalitative forskningsintervjuet som 

datainnsamlingsmetode. Formålet med et intervju er ifølge Thagaard (2013: 95) å få fyldig og 

omfattende informasjon om menneskers opplevelser og perspektiver rundt temaer som blir 

tatt opp i intervjusituasjonen. Da jeg hadde tilegnet meg tilstrekkelig forhåndskunnskap og 

ideer til temaer jeg ønsket å undersøke, var det på tide å utarbeide intervjuguidene som skulle 

brukes til datainnsamlingen. Ifølge Thagaard (2013: 110) skal intervjuguiden inneholde 

forslag til temaer og spørsmål som forskeren ønsker å belyse gjennom intervjuet. Fordi jeg 

skal undersøke kunnskapsdelingsprosessene både på organisasjonsnivå og på prosjektnivå, 

trengte jeg to utvalgsgrupper og utarbeidet derfor også to ulike intervjuguider. Jeg utarbeidet 

temaene for intervjuguidene på grunnlag av mitt teoretiske rammeverk, og på grunnlag av 

innsikten jeg fikk gjennom dokumentanalyse og observasjon. Under hvert tema forberedte 

jeg spørsmål og potensielle oppfølgingsspørsmål som var i tråd med dette. Jeg ønsket å 

gjennomføre semistrukturerte intervjuer, som ifølge Thagaard (2013: 98) er fordelaktig fordi 

det gir forskeren mulighet til å følge opp og utdype temaene som kommer opp i samtalen, og 

samtidig sørge for at de viktigste temaene blir diskutert i løpet av intervjuet.  

 

Da intervjuguiden var utarbeidet var det på tide å finne hvem som skulle være mine 

intervjupersoner i undersøkelsen. Ifølge Thagaard (2003: 60) baserer kvalitative studier seg 

på strategiske utvalg, som innebærer at deltakerne velges med utgangspunkt i egenskaper 

eller kvalifikasjoner som er strategiske med tanke på problemstillingen eller undersøkelsens 

teoretiske perspektiver. For å besvare min problemstilling har jeg som nevnt valgt å inkludere 
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to utvalgsgrupper i min studie. Jeg ønsket at den ene utvalgsgruppen skulle bestå av personer 

som var fast ansatt i Helseutvalget. Et kriterium jeg ønsket at denne gruppen skulle oppfylle 

var at de hadde jobbet i stiftelsen over flere år, slik at de hadde god innsikt i stiftelsens 

utvikling over tid. Jeg sendte en e-post og forespurte intervju med daglig leder og en 

medarbeider i stiftelsen, da begge har jobbet i stiftelsen over flere år. Begge takket ja til å 

delta i undersøkelsen. Den andre utvalgsgruppen skulle bestå av frivillige som jobbet i 

Youchat. Prosjektleder i Youchat fikk rollen som min primærkontakt i stiftelsen og skulle 

fungere som et mellomledd mellom meg og potensielle intervjupersoner. Jeg ønsket at mine 

intervjupersoner skulle være kjønnsmessig blandet, at de deltok regelmessig i prosjektet, at 

de hadde ulike arbeids/utdanningsbakgrunner og at de hadde jobbet i organisasjonen over 1,5 

år. Jeg håpet at disse utvalgskriteriene ville bidra til at intervjupersonene utgjorde en viss 

heterogenitet, slik at de i høyest mulig grad kunne være representative for de frivillige i 

Youchat. Jeg sendte disse kriteriene til min primærkontakt i Helseutvalget, sammen med et 

ønsket antall intervjupersoner. Primærkontakten henvendte seg til de aktuelle kandidatene og 

spurte om de samtykket i å bli kontaktet som potensielle deltakere i undersøkelsen. Samtlige 

av de fire kandidatene som ble forespurt takket ja til å bli kontaktet. Disse fikk tilsendt et 

samtykkeskjema som inneholdt informasjon om undersøkelsen, hva deltakelsen innebar, samt 

retningslinjer for personvern. Rekrutteringen foregikk primært i februar 2017, og tre av fire 

intervjupersoner takket ja til å delta i undersøkelsen. 

 

Intervjuperioden foregikk fra begynnelsen av mars og varte frem til begynnelsen av april. 

Fordi de frivillige har skole- og/eller arbeidsplikter ved siden av frivilligheten var det 

nødvendig å utvise stor fleksibilitet i henhold til intervjutidspunkt og møtested. Da 

intervjuene skulle gjennomføres presenterte jeg igjen informasjon om studien og hva deres 

deltakelse ville innebære, og intervjupersonene signerte et samtykkeskjema før intervjuet ble 

satt i gang. Jeg gjennomførte deretter intervjuene ved å gjennomgå de fastsatte temaene. Alle 

intervjuene som ble gjennomført ble tatt opp med båndopptaker og hadde en varighet på 

mellom 45 minutter og 1 time og 20 minutter. Jeg satt til slutt igjen med til sammen fem 

gjennomførte intervjuer av to ansatte og tre av frivillige i stiftelsen.  

 

2.4 Analyseprosessen 
Etter at datainnsamlingen var gjennomført var det på tide å starte bearbeidingen av 

datamaterialet. Siden dataen ble samlet inn via intervjuer, måtte intervjuene først og fremst 
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transkriberes. Ifølge Kvale og Brinkmann (2015: 204) er transkripsjoner oversettelser fra tale 

til skriftspråk, og en viktig del av analyseprosessen er å transformere formen på dataene slik 

at de blir bedre egnet for analyse. Jeg prøvde å gjennomføre transkriberingen snarlig etter 

hvert intervju, slik at jeg fortsatt hadde samtalene friskt i minnet. For å transkribere 

intervjuene benyttet jeg meg av dataprogrammet ”Hypertranscribe”, og jeg oppdaget raskt 

hvor tidkrevende denne prosessen var. Gjennom transkriberingen begynte jeg å gjøre meg 

kjent med dataen, og jeg lærte, i tråd med det Kvale og Brinkmann (2015:207) sier, mye om 

min egen intervjustil. Etter å ha transkribert de fem intervjuene, var jeg klar til å starte den 

videre bearbeidingen av de skriftlige dataene.  

 

Ettersom jeg har en case-studie, valgte jeg å hente inspirasjon fra den tematiske analysen, 

med utgangspunkt i Braun og Clarke (2006) sin fremgangsmåte. Den tematiske analysen 

innebærer, ifølge Braun og Clarke (2006) å identifisere, kodifisere og organisere temaer og 

mønstre som forekommer flere ganger gjennom et datasett. Når temaene har blitt identifisert 

blir data fra intervjupersonene sammenliknet for å oppnå en dyptgående forståelse av hvert 

enkelt tema (Thagaard, 2013: 181). Analyseprosessen starter dermed i det øyeblikket 

forskeren begynner å identifisere mønstre av potensiell interesse i dataen (Braun og Clarke, 

2006). Etter at transkriberingen var gjennomført, leste jeg flere ganger gjennom materialet og 

begynte her å skrive ned ideer til potensielle kategorier. Videre la jeg en plan for hvordan 

dataen skulle kodes. Når datamaterialet er begrenset påpeker Thagaard (2013:190) at 

forskeren ikke har tilsvarende utbytte av å anvende dataprogrammer i analysen. Jeg besluttet 

å utføre kodingen manuelt fordi jeg hadde to separate utvalgsgrupper og et overkommelig 

antall intervjupersoner. Dette bidro til at det i kodingsprosessen var enklere å holde oversikt 

over dataen, samtidig som jeg fikk en svært detaljert innsikt etter å ha lest materialet flere 

ganger. I tillegg hadde jeg organisert intervjuguiden inn i avgrensede temaer, som gjorde det 

enklere å sortere dataen. Jeg startet med å kode all data ved å bruke fargemarkører som 

representerte ulike meningsinnhold i teksten, slik Thagaard (2013: 182) foreslår. Deretter 

sorterte og samlet jeg dataen der de passet under hvert av temaene jeg hadde utarbeidet i 

intervjuguiden. Jeg utarbeidet deretter underkategorier innenfor hvert tema og sorterte inn 

dataen etter disse kategoriene. Da dette var gjort, gikk jeg nærmere inn i hver kategori og 

vurderte dataens relevans i sammenheng til hverandre. Jeg skilte her ut informasjon som ikke 

var relevant for mitt tema og fikk systematisert den gjenværende dataen. Da jeg var klar for å 

sammenfatte analyse og teori til en sammenhengende tekst, så jeg også et behov for å gjøre 

enkelte endringer i teorikapittelet. Dette var fordi det hadde dukket opp nye kategorier i 
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dataen som var interessante i henhold til mitt tema. Da dette var gjort begynte jeg å produsere 

analysedelen ved å sette teori og funn opp mot hverandre, sammen med mine tolkninger av 

funnene. Jeg passet hele tiden på at intervjupersonenes meninger ikke ble tatt ut av kontekst 

og at jeg gjennom presentasjonen av mine funn besvarte forskningsspørsmålene.  

 

2.5 Etiske retningslinjer 
Kvalitative metoder er ifølge Kvale og Brinkmann (2015: 95) fylt med etiske spørsmål som 

forskeren må ta stilling til. For å manøvrere disse etiske spørsmålene er det utarbeidet 

særskilte retningslinjer som krever at forskeren utviser redelighet og nøyaktighet, både i 

forskningsprosessen og i presentasjonen av resultatene (Thagaard, 2013: 24). Jeg skal videre 

diskutere de etiske forhåndsreglene jeg har tatt i denne undersøkelsen. Siden 

datainnsamlingen foregikk gjennom intervjuer, samlet jeg inn personopplysninger som 

indirekte kan knyttes til min undersøkelse, og prosjektet måtte derfor meldes til Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Etter å ha utarbeidet tema, forskningsspørsmål 

og en planskisse for min undersøkelse, sendte jeg inn en søknad til NSD som inneholdt alle 

opplysninger om mitt prosjekt. Da denne søknaden ble godkjent, stod jeg fritt til å starte 

datainnsamlingen. En annen viktig forhåndsregel er at forskeren må ha deltakerens 

informerte samtykke (Thagaard, 2013: 26), som betyr at deltakerne i prosjektet er orientert på 

hva deltakelse innebærer. Intervjupersonene mottok denne informasjonen skriftlig på forhånd 

av intervjuet og muntlig i intervjusituasjonen, og samtlige signerte samtykkeskjema. Det 

fremkom for meg at intervjupersonene hadde et svært avslappet forhold til 

intervjusituasjonen, og de viste ingen tilbakeholdenhet i henhold til spørsmålene som ble stilt.  

 

Prinsippet om konfidensialitet innebærer at intervjupersonene har krav på at all informasjon 

de gir blir behandlet konfidensielt (Thagaard, 2013: 28). Forskningsmaterialet må vanligvis 

anonymiseres og forskeren må sikre at deltakernes identitet forblir skjult (Thagaard, 2013: 

18). I gjennomføringen av min undersøkelse har spørsmålet om konfidensialitet vært noe jeg 

har vurdert mye. Thagaard (2013: 29) påpeker at det i enkelte tilfeller kan være vanskelig å 

holde intervjupersonene anonyme, spesielt om forskningen fokuserer på små miljøer eller 

befolkningsgrupper. Helseutvalget er en frivillig stiftelse som jobber med LHBT-personer, og 

fordi det er et begrenset antall aktører som jobber med denne befolkningsgruppen, vurderte 

jeg organisasjonen som lett identifiserbar. Jeg spurte derfor ledelsen tidlig i prosessen om de 

ønsket at jeg skulle anonymisere stiftelsen. Jeg fikk her bekreftet at jeg stod fritt til å avsløre 
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stiftelsens navn, samt stillingstitlene til de to intervjupersonene som jobber fast i 

Helseutvalget. At jeg ikke måtte anonymisere stiftelsens navn ga meg mulighet til å gi en mer 

detaljert innsikt i stiftelsens arbeid for potensielle lesere av denne oppgaven. Jeg følte 

imidlertid at det var viktigere å opprettholde de frivilliges anonymitet, da de frivillige selv er 

en del av, og jobber med LHBT-populasjonen. Antall frivillige som jobber i Youchat er 

relativt høyt, og jeg har ekskludert alle primære og sekundære personopplysninger i denne 

oppgaven, slik at intervjupersonene ikke har noen gjenkjennelige trekk. Forskeren må også 

gjennom en undersøkelse vurdere konsekvensene forskningen kan ha for deltakerne. Dette 

innebærer at forskeren forsikrer seg om at deltakerne ikke utsettes for skade eller andre 

alvorlige belastninger (Thagaard, 2013: 30). Jeg prøvde hele tiden å tenke gjennom 

konsekvensene undersøkelsen kunne ha for intervjupersonene, spesielt med tanke på 

spørsmålene jeg utarbeidet i intervjuguiden. Jeg prøvde å utarbeide intervjuspørsmål som 

ikke opplevdes som sensitive eller krenkende, slik at intervjupersonene ikke ble satt i en 

ubehagelig situasjon. Gjennom intervjuene var det ingen som nektet å uttale seg, ingen 

intervjuer ble avbrutt og ingen har trukket sin deltakelse i etterkant. Jeg har heller ikke 

ekskludert noe informasjon av hensyn til deltakerne, da dataen jeg satt igjen med etter 

intervjuene var svært lite sensitive.  

 

2.6 Refleksjoner over studiens kvalitet 
I dette delkapittelet skal jeg diskutere utfordringer jeg har stått overfor i gjennomføringen av 

min undersøkelse, samt hvilke konsekvenser dette kan ha for studiens kvalitet. Ifølge 

Thagaard (2013: 193) bør forskningens kvalitet vurderes med grunnlag i undersøkelsens 

troverdighet. I denne sammenheng er det hensiktsmessig å vurdere studiens relabilitet og 

validitet for å sikre at forskningen er utført på en tilfredsstillende måte (Thagaard, 2013: 

193). Relabilitet innebærer at forskeren redegjør for hvordan dataen har utviklet seg gjennom 

forskningsprosessen, og reflekterer over hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort på 

grunnlag av dataen (Thagaard, 2013: 194). Relabilitet er også basert på at forskeren redegjør 

for relasjoner til deltakerne og hvilken betydning erfaringer i felten har for de dataene 

forskningen får (Thagaard, 2013: 194). Forskningens validitet omfatter gyldigheten av 

forskeren sine tolkninger, og forskeren må vurdere om de tolkninger det er kommet frem til 

er gyldige når det gjelder virkeligheten som er studert (Thagaard, 2013: 205). Med 

utgangspunkt i relabilitet og validitet, skal jeg videre diskutere implikasjoner for min studies 

kvalitet.   
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2.6.1 Forskning i egen kultur 
Å gjøre feltarbeid innen sin egen kulturkrets innebærer at man må studere en del av sin egen 

virkelighet (Wadel, 2014: 26). Jeg har i denne studien undersøkt kunnskapsdelingsprosessene 

i en stiftelse jeg selv har jobbet som frivillig i, og jeg er derfor kjent med både stiftelsen og 

prosjektene her. Selv om jeg i utgangspunktet ikke tenkte å bruke et sted jeg var kjent med i 

min undersøkelse, ble det tydeligere ettersom forskningsdesignet ble utarbeidet, at Youchat 

var et svært hensiktsmessig case å benytte seg av. Jeg var på forhånd klar over at 

undersøkelser i egen kultur kunne bringe med seg visse utfordringer. For å forsikre meg om 

at min kjennskap til kulturen ikke skulle hindre meg i å gjennomføre en god undersøkelse, 

prøvde jeg tidlig i prosessen å sette meg inn i relevant metodelitteratur. Wadel (2014: 27) 

påpeker at en av de største utfordringene med å studere ens egen kultur er at mange elementer 

kan tas for gitt. Spørsmål som det i fremmede kulturer kanskje ville være nødvendig å stille, 

kan bli oversett om forskeren kjenner kulturen. For å overkomme denne utfordringen foreslår 

Wadel (2014: 225) at forskeren bør prøve å skape en distanse til sin egen kultur. Hver gang 

noe som virker selvsagt kommer opp, må forskeren spørre seg selv i om det er selvsagt, 

hvorfor det er selvsagt og hvordan det har blitt selvsagt (Wadel, 2014: 225). Som et 

utgangspunkt prøvde jeg å huske dette gjennom hele forskningsprosessen.  

 

Wadel (2014: 225) foreslår også at en kan diskutere undersøkelsen med utenforstående for å 

få nye innspill og spørsmål. Dette kan bidra til at forskeren ser sin kultur i et annet perspektiv 

og identifiserer aspekter som muligens har blitt tatt for gitt (Wadel, 2014: 225). Jeg 

gjennomførte prøveintervjuer med venner for å få innspill på spørsmålene jeg hadde 

utarbeidet. Jeg fikk også to venner til å lese gjennom oppgaven på ulike stadier i prosessen, 

for å identifisere eventuelle mangler eller hull. Gjennom veiledninger og forskningsseminar i 

skolesammenheng fikk jeg også spørsmål og innfallsvinkler som bidro til at jeg kunne se 

organisasjonen med nye øyne. Som en tredje alternativ fremgangsmåte, nevner Wadel (2014: 

225) at det kan være hensiktsmessig å bruke teorier og faglige begreper for å oppnå en 

analytisk distanse til sin egen kultur. Med utgangspunkt i studiens teoretiske grunnlag, 

utviklet jeg kategorier og tematikker jeg ønsket å utforske og gjennom dette 

kunnskapsgrunnlaget prøvde jeg å se fenomenene jeg studerte med nye øyne. Jeg benyttet 

meg av dokumentanalyse i forkant av datainnsamlingen for å få en ny og dypere innsikt i 

stiftelsens arbeid. Jeg observerte også to kvelder på Youchat for å få en mer detaljert 
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forståelse av kategoriene jeg ønsket å undersøke. Jeg tok derfor en rekke forhåndsregler og 

var klar over mulige fallgruver gjennom hele forskningsprosessen. Ifølge Thagaard (2013: 

206) kan forskning som utføres innenfor forskerens eget miljø gi et godt grunnlag for å 

utvikle en forståelse av fenomenene som studeres, fordi forskeren allerede deler erfaringer og 

et kunnskapsgrunnlag med deltakerne. Jeg har dermed prøvd å gjøre min kjennskap til 

kulturen i Helseutvalget til en styrke for min undersøkelse, ved at jeg allerede er kjent med 

flere aspekter av kulturen, samtidig som jeg tidlig gjennomgikk relevant metodelitteratur for 

å unngå vanlige fallgruver. 

 

2.6.2 Datainnsamling 
Ifølge Kvale og Brinkmann (2015: 148) er størrelsen på utvalget tilstrekkelig når det gir en 

tilfredsstillende forståelse av fenomenet som studeres. Som en uerfaren forsker var jeg i 

utgangspunktet usikker på om fem intervjupersoner ville være tilstrekkelig i undersøkelsen. 

Etter å ha utført datainnsamlingen følte jeg imidlertid at jeg satt igjen med informasjon som 

var rik og dekkende for det området jeg ønsket å undersøke. Med utgangspunkt i kriteriene 

jeg hadde utarbeidet i utvelgelsen av intervjupersoner, opplevde jeg også at de hadde en høy 

grad av representativitet for de frivillige i Youchat. Jeg forespurte derfor ikke flere 

intervjupersoner. For å sikre mer informasjon og høyere grad av representativitet kunne det 

likevel vært hensiktsmessig å inkludere flere personer i undersøkelsen, men av tidsmessige 

begrensninger var dette vanskelig å gjennomføre. 

 

Dokumentanalysen og observasjonen jeg gjennomførte ble ikke brukt til datainnsamling, men 

for å skaffe et overblikk og en innsikt i fenomenene jeg ønsket å studere. Det kunne vært 

hensiktsmessig å bruke disse metodene som supplerende datainnsamling i tillegg til 

intervjuene, da dette kunne gitt et svært rikt og allsidig datamateriale. Likevel kan 

observasjonene jeg gjorde bidra til å øke det Cicourel (1982) kaller studiens økologiske 

validitet. At en studie har økologisk validitet fordrer at dataen som samles inn i 

undersøkelsen samstemmer med fenomenene slik de skjer i sitt naturlige miljø (Cicourel, 

1982). Nicolini (2009b) påpeker at intervjusituasjonen kan påvirke både atferden og svarene 

til intervjupersonene, og det er kun når intervjuet utføres i kombinasjon med observasjon at 

forskeren kan oppnå økologisk validitet. En studies økologiske validitet kan dermed forhøyes 

gjennom å undersøke hvordan intervjuene samsvarer med det som observeres i en naturlig 

setting. I analyseprosessen av dataene vurderte jeg fenomenene jeg hadde observert opp mot 
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de svarene jeg fikk, i den grad dette var mulig. Slik det fremkom for meg var det svært mye 

som samsvarte mellom observasjon og intervju. Cicourel (1982) problematiserer imidlertid 

også at forskerens tilstedeværelse som observatør kan påvirke atferden til de som observeres. 

Slik jeg vurderer det har dette vært lite problematisk gjennom min observasjon, fordi 

deltakerne var vant med min tilstedeværelse i chattesituasjonen. Jeg fikk derfor mulighet til å 

observere Youchat slik det vanligvis forløper, med utgangspunkt i observasjonskategoriene 

jeg hadde utarbeidet.  

 

Med min begrensede erfaring som intervjuer var jeg spent da jeg skulle tre inn i 

intervjusituasjonen. Det er ifølge Thagaard (2013: 104) viktig at vi i intervjusituasjonen 

stiller åpne, men konkrete spørsmål som inviterer til samtale. I utarbeidelsen av 

intervjuguiden var jeg svært opptatt av hvordan jeg ordla meg og stilte spørsmålene. Etter å 

ha gjennomført de første intervjuene fant jeg imidlertid ut at enkelte spørsmål kunne vært 

tydeligere. Gjennom hele intervjuprosessen korrigerte jeg, la til og fjernet spørsmål ettersom 

nye aspekter ble interessante, mens andre ikke lenger føltes like relevante. Med tanke på min 

tidligere kjennskap til intervjupersonene var jeg komfortabel i intervjusituasjonen og prøvde 

hele tiden å være en aktiv og interessert lytter, slik Thagaard (2013: 118) påpeker er viktig. 

En tillitsfull atmosfære i intervjusituasjonen kan også påvirke åpenheten og ærligheten i 

svarene til intervjupersonene (Thagaard, 2013: 113). Jeg opplevde at intervjupersonene hadde 

tillit til at jeg ville behandle informasjonen jeg fikk med respekt. På en annen side kan det 

tenkes at min relasjon til intervjupersonene kan ha hatt innvirkning på svarene jeg fikk, ved at 

de muligens kan ha gitt svar de tenkte ville være hensiktsmessig for meg. Det er vanskelig å 

gjøre en vurdering på om dette kan ha skjedd, men jeg tok enkelte forhåndsregler for å 

minimere sjansene for dette. For det første prøvde jeg i utarbeidelsen av intervjuguiden å 

forsikre meg om at spørsmålene jeg stilte ikke var ledende. I innledningsfasen av intervjuet 

prøvde jeg også å unngå å gå for mye i detalj rundt temaene som skulle dekkes og 

undersøkelsens hensikt, fordi dette ifølge Thagaard (2013: 26) kan påvirke deltakernes atferd. 

Thagaard (2013: 113) mener det er hensiktsmessig å ikke gi for mye bakgrunnsinformasjon, 

da dette kan påvirke intervjupersonenes oppfattelse av hva forskeren ønsker svar på. Jeg 

oppfordret i tillegg intervjupersonene til å svare åpent og ærlig, og understreket at alle svar 

var verdifulle bidrag i undersøkelsen.   
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2.6.3 Analysen 
Jeg har analysert mine data med utgangspunkt i en tematisk analyse. Ifølge Thagaard (2013: 

181) er det viktig å være oppmerksom på at vi opprettholder tekstenes opprinnelige 

meningsinnhold og ikke løsriver den fra sin opprinnelige sammenheng selv om den settes 

sammen i temaer. Jeg forsøkte gjennom hele analyseprosessen å ivareta tekstens opprinnelige 

meningsinnhold, men det kan tenkes at det til tider kan ha oppstått misforståelser mellom det 

intervjupersonene mente og slik jeg tolket meningen, slik Thagaard (2013: 181) advarer mot. 

For å unngå slike misforståelser sendte jeg sitater og gjenfortellinger tilbake til 

intervjupersonene etter at analysekapitlene var utarbeidet. Intervjupersonene fikk dermed 

mulighet til å vurdere om jeg hadde tolket deres uttalelser rett, og alle sitater og uttalelser ble 

godkjent av intervjupersonene. Ifølge Wadel (2014: 26) har forskere som undersøker egen 

kultur et godt grunnlag for å gjøre tolkninger av dataen de samler inn, fordi de selv er kjent 

med fenomenene som studeres. Jeg opplevde at min kjennskap til kulturen var 

hensiktsmessig i fortolkningsprosessen av dataene, fordi jeg kunne sammenlikne mine egne 

erfaringer med intervjupersonenes. Samtidig prøvde jeg hele tiden å vurdere mine tolkninger 

kritisk gjennom å bruke teori og metodiske innfallsvinkler. 

 

2.7 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg beskrevet hvordan min undersøkelse har blitt designet og 

gjennomført metodisk. Med utgangspunkt i de vitenskapsteoretiske fagtradisjonene jeg har 

hentet inspirasjon fra, har jeg gjennom undersøkelsen fokusert på sosiale prosesser og 

intervjupersonenes opplevelse av disse. Jeg har benyttet meg av en kvalitativ case-studie og 

besluttet å bruke et prosjekt og en organisasjon jeg selv er kjent med. Gjennom 

dokumentanalyse og observasjon fikk jeg en innledende innsikt i stiftelsen, både på et 

organisasjonsnivå og på et prosjektnivå. Sammen med mitt teoretiske grunnlag utgjorde disse 

metodene et godt utgangspunkt for datainnsamlingsprosessen som foregikk via intervjuer 

med frivillige og ansatte i Helseutvalget. Jeg har gitt et detaljert innsyn i analyseprosessen og 

hvordan jeg bearbeidet den innsamlede dataen og jeg var gjennom hele prosessen bevisst på 

mine etiske forpliktelser som forsker. Jeg har reflektert over utfordringer i prosessen som 

kunne påvirke studiens kvalitet, spesielt med tanke på hvilke implikasjoner det kan medføre å 

forske i egen kultur. Jeg har gjennom dette kapittelet forsøkt å gi et detaljert innblikk i 

hvordan studien har blitt gjennomført fra start til slutt.  
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3 Kapittel – Teori 
 

I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for litteraturen som danner det teoretiske grunnlaget i min 

undersøkelse. Temaet for undersøkelsen er kunnskapsdeling i frivillig sektor og litteraturen 

som presenteres i dette kapittelet har som hensikt å definere og avgrense fenomenene jeg skal 

undersøke. Jeg har i denne undersøkelsen hentet inspirasjon fra en praksisrettet tilnærming til 

kunnskap. I praksisperspektivet skapes og utvikles kunnskap gjennom sosial interaksjon og 

praksis, altså gjennom noe mennesker gjør (Newell et al. (2009:14). Praksisperspektivet 

forholder seg til at sannhet ikke utelukkende kan springe ut fra individuell erfaring og 

persepsjon, men heller som en konsekvens av sosial samhandling (Newell et al. 2009: 14). 

Kunnskapen vil i dette perspektivet overføres mellom individer og grupper ved at de deler sin 

praksis gjennom normer, fortellinger og verktøy. Det teoretiske grunnlaget for akkumulering, 

deling og utvikling av kunnskap vil derfor i min undersøkelse holde et fokus på kollektive 

prosesser, fremfor individuelle.  

 

Jeg vil starte med å gjøre rede for hvordan grupper kan transformere medlemmenes erfaringer 

til kunnskap, med utgangspunkt i Borkman (1976, 1999, 2016) sine studier. Videre vil jeg 

forklare hvordan praksisfellesskap kan skape en effektiv kontekst for kunnskapsdeling, med 

utgangspunkt i Wenger (1998, 2000, 2002) sitt arbeid. For å legge det teoretiske grunnlaget 

for forskningsspørsmål tre vil jeg gjøre rede for Akrich (2010, 2016) sin forskning om 

hvordan erfaringsbasert kunnskap kan bli så spesialisert at den etterspørres av andre aktører. 

 

3.1 Erfaringsbasert kunnskap 
Borkman (1976) har gjennom sine studier av ulike selvhjelpsgrupper utviklet og introdusert 

det analytiske konseptet experiental knowledge (erfaringsbasert kunnskap).  

 

«Erfaringsbasert kunnskap er sannhet som er lært fra personlig erfaring med et 

fenomen, fremfor sannhet som er tilegnet gjennom diskursiv resonnering, observasjon 

eller refleksjon over informasjon man får av andre» (Borkman, 1976: 446). 

 

Selvhjelpsgrupper har som formål å samle mennesker som har erfaring med et 

problemområde, slik at de kollektivt kan utveksle og dele sine historier og erfaringer. 
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Gjennom denne utvekslingen får medlemmene av selvhjelpsgruppen mulighet til å bistå 

hverandre ved at de sammen bygger opp en felles kunnskapsbase rundt problemområdet 

(Borkman, 1976). Gjennom sine studier argumenterer Borkman for nytteverdien 

erfaringsbasert kunnskap kan ha i slike selvhjelpsgrupper, og på hvilke måter disse 

erfaringsutvekslingene kan bidra til økt læring og bedre problemløsningsstrategier for 

medlemmene.  

 

3.1.1 Distinksjonen mellom erfaringsbasert kunnskap og kunnskap som 

informasjon 
Med utgangspunkt i Borkman (1976) sin definisjon er erfaringsbasert kunnskap noe individer 

får gjennom sin egen livserfaring. Borkman (1999) skaper her et skille mellom 

erfaringsbasert kunnskap og kunnskap som baserer seg på informasjon. Kunnskap basert på 

informasjon kan enkelt kodifiseres og er ofte et resultat av kollektivt oppbygget kunnskap 

innenfor en spesifikk kultur (Borkman: 1999: Gouldner 1993). Denne formen for kunnskap 

tilhører kulturen i større grad enn den tilhører individene. Erfaringsbasert kunnskap er ofte 

mer utfordrende å sette ord på fordi det i større grad eksisterer som en awareness (bevissthet) 

i individet (Borkman 1999: Gouldner, 1993). Kunnskap som ”awareness” blir forklart slik: 

 

«Knowledge as awareness has no exsistence, apart from the persons that pursue and 

express it. Awareness is an attribute of persons in spesific cultures or in parts of a 

social structure. A culture may assist or hinder in attaining awareness, but a culture as 

such cannot be aware» (Gouldner, 1993: 469). 

 

Erfaringsbasert kunnskap vil dermed ikke eksistere på et eksplisitt plan utenfor individene 

eller gruppene som uttrykker og deler denne kunnskapen. Fordi medlemmene av 

selvhjelpsgruppene har erfaringer rundt det samme problemområdet, vil bevisstheten deres 

bidra til at de enklere kan sette seg inn i hverandres situasjon, til tross for at de individuelle 

opplevelsene kan variere (Borkman, 1999). Evnen til å sette seg inn i andres erfaringer og 

opplevelser kan også bidra til å skape en refleksjonsprosess rundt hvordan erfaringene kan 

anvendes i egen situasjon, og dermed skape problemløsningsstrategier for individet 

(Borkman, 1999). I tillegg vil disse erfaringsutvekslingene fremme den kollektive utviklingen 

av kunnskap og problemløsningsstrategier, ved at individene sammen utvikler et felles 

kunnskapsgrunnlag (Borkman, 1999).  
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3.1.2 Profesjonell vs. erfaringsbasert kunnskap 
Borkman (1999) skaper et skille mellom erfaringsbasert kunnskap og kunnskap som 

informasjon for å illustrere hvordan hjelpen medlemmene får via selvhjelpsgruppene differer 

fra hjelpen de mottar fra profesjonelle aktører. I selvhjelpsgrupper er hovedkilden til 

kunnskap medlemmenes egne erfaringer og opplevelser, mens profesjonell kunnskap i større 

grad baserer seg på kunnskap som informasjon (Borkman, 1999). Den profesjonelle 

kunnskapen anvendes innenfor et etablert yrkesområde og er utviklet gjennom vitenskapelige 

metoder og teoretiske rammeverk (Borkman, 1999). De profesjonelle er innenfor sitt disiplin 

forpliktet til en sannhet som er basert på deres opplæring, og i relasjon til klienten blir de 

profesjonelle ansett som eksperter (Borkman, 1999). De profesjonelle har kontroll over 

diagnoser, behandling og tjenester, og forholdet mellom profesjonelle og klienter har derfor 

en hierarkisk karakter (Borkman, 1999). Denne relasjonen skaper ifølge Borkman (1999) en 

sterk kontrast til de åpne erfaringsutvekslingene i selvhjelpsgrupper, fordi medlemmene av 

selvhjelpsgruppene anser seg som likemenn.  

 

I tillegg til den sosiale ulikheten som eksisterer i disse relasjonene, har de to kunnskapstypene 

ulike fokus i deres sannhetssyn (Borkman, 1976). Den profesjonelle kunnskapen er ofte i stor 

grad preget av fagtradisjonen den stammer fra, og dette påvirker hvilke aspekter ved 

klientens situasjon som får et fokus (Borkman, 1976). I motsetning tar den erfaringsbaserte 

kunnskapen for seg helheten av et fenomen, fordi individet deler sine erfaringer akkurat slik 

det har blitt opplevd (Borkman, 1976). Slike fortellinger skaper et større helhetsbilde av 

fenomenet og gir dermed samtalepartnerne en dypere forståelse av opplevelsen. Om en 

gjensidig forståelse oppstår på grunnlag av disse historiene, vil dette bidra til at medlemmene 

av selvhjelpsgruppene utvikler tillit og trygghet i relasjon til hverandre (Borkman, 1976). En 

slik trygghet og tillit kan ifølge Borkman (1976) være vanskelig å oppnå i relasjonen mellom 

en profesjonell og en klient. På grunn av et manglende felles erfaringsgrunnlag vil det være 

mer utfordrende for den profesjonelle å sette seg inn i brukerens situasjon, og det kan dermed 

bli vanskelig å få en detaljert innsikt i problemområdet til klienten (Borkman, 1976).  

 

En av de største verdiene erfaringsbasert kunnskap har for medlemmene av 

selvhjelpsgruppene er at de tilrettelegger for delingen av en relativt stor mengde kunnskap 

(Borkman, 1976). Omstendighetene og opplevelsene til individene i selvhjelpsgruppene vil 
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være unike, men gjennom å samle de individuelle erfaringene vil de vanlige elementene av et 

problemområde komme frem, slik at alle i varierende grad har et samlet kunnskapsgrunnlag 

(Borkman, 1976). Dette felles kunnskapsgrunnlaget bidrar til at medlemmene av 

selvhjelpsgruppene lærer hvordan deres problem både differerer og samsvarer fra andres 

opplevelser. Det oppstår her refleksjonsprosess over hvordan de andres unike opplevelser kan 

passe inn i deres situasjon (Borkman, 1976). Selvhjelpsgruppene kan derfor sammen 

akkumulere store mengder kunnskap rundt sitt problemområde, som det er vanskelig å oppnå 

i profesjonell/klient relasjoner. Til tross for at det finnes skiller mellom erfaringsbasert og 

profesjonell kunnskap og hjelpeatferd, påpeker Borkman (1976) at disse to kunnskapstypene 

ikke er gjensidig ekskluderende kilder til sannhet. Profesjonelle vil bruke mer kunnskap 

basert på erfaring ettersom de har arbeidet over en lengre tidsperiode, mens grupper som 

jobber på basisen av erfaringsbasert kunnskap også kan trekke inn elementer av profesjonell 

ekspertise (Borkman, 1976). Borkman (2016) mener at selvhjelpsgruppene ikke har som 

formål å erstatte profesjonelle tjenester, men fremhever heller at aktiviteten innenfor 

selvhjelpsgruppene skaper relasjoner som ikke kan repliseres mellom profesjonelle og 

klienter. Det er den åpne interaksjonen Borkman (2016) fremhever som et sentralt middel for 

å oppnå gode problemløsningsstrategier, og det er den likemannsbaserte 

erfaringsutvekslingen og de sosiale relasjonene som gjør denne formen for kunnskapsdeling 

unik (Borkman, 2016).  

 

3.2 Kunnskapsdeling 
Læring som et sosialt fenomen har blitt utforsket av Lave og Wenger (1991) gjennom 

utviklingen av konseptet Legitimate Peripheral Participation. Dette konseptet baserer seg på 

at nykommere i et fellesskap gjøres til fullverdige deltakere, gjennom opplæring fra de mer 

erfarne medlemmene (Lave og Wenger, 1991). Læring skjer dermed ved at nykommere lærer 

de delte praksisene i fellesskapet gjennom kunnskapsdeling og interaksjon med de andre 

medlemmene av fellesskapet. Som en samlebetegnelse på slike læringsfellesskap utviklet 

Lave og Wenger (1991) begrepet Community of practice (praksisfellesskap). Wenger (1998: 

4) har senere videreutviklet praksisfellesskapsbegrepet og skapt et teoretisk rammeverk med 

utgangspunkt i at læring skjer gjennom ulike sosiale praksiser.  
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«This participation shapes not only what we do, but also who we are and how we 

interpret what we do» (Wenger, 1998: 4). 

 

Ifølge Wenger (1998: 47) tilhører vi flere ulike praksisfellesskap på samme tid, enten det er 

hjemme, på jobb, på skolen eller gjennom hobbyer. I en tid der nesten alle felt forandrer seg 

hurtig, er det hensiktsmessig å være en del av fellesskap der medlemmene kan bistå i 

hverandres kunnskapsutvikling (Wenger, 2002: 10). Læring vil oppstå i samspillet mellom 

sosiale interaksjoner og personlig erfaring og er et dynamisk toveisforhold mellom 

mennesker og de sosiale læringssystemene de deltar i (Wenger, 2000). Deltakelse i et 

praksisfellesskap er derfor essensielt for læring og innebærer at medlemmene deltar og 

engasjerer seg i fellesskapet, slik at deres kompetanse kan vokse (Wenger, 2000). Som en 

konsekvens forblir praksisfellesskapet viktige sosiale enheter for læring, selv i konteksten av 

større systemer (Wenger, 2000).  

 

3.2.1 Praksisfellesskapet 
Ifølge Wenger (2002: 4) består et praksisfellesskap av en gruppe mennesker som deler en 

interesse, et sett av problemer eller en lidenskap for et emne, som gjennom jevnlig 

samhandling forsterker sin kunnskap på området. Medlemmene møtes fordi de finner en 

verdi i sine interaksjoner. I disse møtene vil de typisk dele informasjon, innsikt og råd for å 

fremme problemløsning og akkumulere kunnskap (Wenger, 2002: 4). Over tid vil gruppen 

utvikle et unikt perspektiv innenfor deres problemområde og opparbeide en felles 

kunnskapsbase gjennom delte tilnærminger, praksis og personlige forhold (Wenger, 2002: 5).  

 

Et praksisfellesskap kan etableres på ulike grunnlag. Praksisfellesskap kan oppstå ved at 

profesjonelle kommer sammen basert på et felles ekspertiseområde, eller det kan være en 

gruppe mennesker som samler seg rundt en lidenskap for et tema (Wenger, 2002: 42). 

Wenger (2002: 25) påpeker også at medlemsmassen som utgjør praksisfellesskapene enten 

kan bestå av mennesker fra samme disiplin eller funksjon, eller bringes sammen av 

mennesker med ulike bakgrunner. Ifølge Wenger (2002: 25) kan det være enklere å starte et 

fellesskap med en homogen medlemsmasse, men mennesker med ulike bakgrunner som 

samles rundt et felles problem kan også være en sterk motivator for å bygge en delt praksis.  

Dannelsen av et praksisfellesskap kan ifølge Wenger (2002:15) både ha kortsiktige og 

langsiktige fordeler. På kort sikt kan medlemmene få hjelp med umiddelbare problemer, og 
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ved å bruke perspektivene til sine likemenn kan de utarbeide bedre løsninger og 

handlingsplaner. Gjennom å løse umiddelbare problemer vil fellesskapet akkumulere erfaring 

som etableres i form av en felles kunnskapsbase for alle medlemmer, som igjen vil bidra til å 

skape en vedvarende praksis (Wenger, 2002: 15). Denne prosessen gir praksisfellesskapet 

verdi ved å forvalte verdifulle kunnskapsressurser, som kan gagne både menneskene som er 

involvert og en eventuell organisasjonen de jobber i (Wenger, 2002: 11).  

 

3.2.2 Kunnskapsdeling i praksisfellesskap 
Det mest verdifulle aspektet ved et praksisfellesskap, er ifølge Wenger (2002: 25) 

kunnskapsdelingsprosessene som fører til at medlemmene sammen lærer innenfor sitt 

fokusområde. Interaksjon er nøkkelfaktoren for å oppnå dette, enten medlemmene prater 

ansikt til ansikt eller gjennom teknologi. Det er ofte den tause kunnskapen som er det mest 

verdifulle bidraget til praksisfellesskapet, fordi taus kunnskap består av erfaringsbasert 

ekspertise og en dyp forståelse av kontekstspesifikke problemer (Wenger, 2002: 9: Nonaka, 

1994). Taus kunnskap kan være utfordrende å verbalisere, og for at kunnskapen skal gjøres 

eksplisitt må medlemmene av et praksisfellesskap interagere gjennom uformelle 

læringsprosesser (Wenger, 2002: 9: Nonaka, 1994). Wenger (2002) foreslår at aktiviteter slik 

som historiefortellinger og opplæring fra mer erfarne medlemmer kan bidra til å gjøre taus 

kunnskap eksplisitt. Når kunnskapen blir verbalisert blir den til informasjon som alle i 

fellesskapet kan lære av og bruke videre. For å skape en kontekst for effektiv 

kunnskapsdeling, er det ifølge Wenger (2002: 27) spesielt tre aspekter som må eksistere i 

praksisfellesskapet: 1. Et delt kunnskapsdomene som identifiserer et område av interesse, 2. 

Et sterkt fellesskap mellom medlemmene, og 3. En delt praksis som utvikles for å øke 

medlemmenes effektivitet. Wenger (2002: 99) hevder at når et praksisfellesskap er strukturert 

ut fra disse tre elementene, vil praksisfelleskapet utgjøre en ideell kontekst for deling og 

utvikling av kunnskap.  

 

Kunnskapsdomenet i et praksisfellesskap bringer mennesker sammen rundt et tema eller 

område de bryr seg om, og virker veiledende for hva slags kunnskap som er viktig å 

akkumulere og dele (Wenger, 2002: 28). Domenet inspirerer medlemmene til å delta og 

bidra, samtidig som det guider deres læring og gjør deres handlinger betydningsfulle 

(Wenger, 2002: 28). Medlemmene vil gjennom et delt domene lære hvilken kunnskap som er 

verdifull og hvordan de skal presentere sine ideer til gruppen. Gjennom gruppas fokusområde 
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vil medlemmene få et eierskap til kunnskapen som eksisterer i fellesskapet, som motiverer til 

å bidra til videre utvikling (Wenger, 2002: 30). Kunnskapsdomenet ser derfor ut til å definere 

identiteten til fellesskapet (Wenger, 2002: 28). 

 

Fellesskapsaspektet skaper det sosiale grunnlaget for læring i praksisfellesskapet, og virker 

som en driver for samhandling, relasjonsbygging og utvikling av en felles tilhørighet 

(Wenger, 2002: 34). Selv om medlemmene møtes på grunnlag av et delt interesseområde, vil 

de fortsatt bidra med sine individuelle erfaringer og kunnskap, som forsterker det sosiale 

læringssystemet (Wenger, 2002: 34). Medlemmene vil her bruke hverandre til sparring, 

bygge på hverandres ideer og skape en filtreringsmekanisme for unødvendig informasjon 

(Wenger, 2002: 34). De mellommenneskelige relasjonene er også viktige fordi nære 

relasjoner gjør det enklere for individer å forespørre hjelp med en visshet om at forespørselen 

er velkommen (Wenger, 2002: 34). I tillegg vil nære relasjoner også bidra til at medlemmene 

enklere kan identifisere hvilke medlemmer som kan bidra med ulik kunnskap, noe som 

effektiviserer kunnskapsdelingsprosessene (Wenger, 2002: 34). Jevnlig samhandling er også 

viktig for å opprettholde et sterkt fellesskap. Når medlemmene samhandler regelmessig rundt 

problemstillingene innenfor deres interesseområde, vil de opparbeide seg en delt forståelse av 

domenet som fører til at de bygger relasjoner basert på tillit og respekt (Wenger, 2002: 35). 

Slike relasjoner vil føre til at medlemmene over tid vil utvikle en følelse av felles historie og 

identitet, som videre forsterker fellesskapet i gruppen (Wenger, 2002: 35).  

 

En delt praksis innebærer å skape felles standarder for handling, kommunikasjon og 

problemløsning, og er den spesifikke kunnskapen som fellesskapet utvikler, deler og 

opprettholder over tid (Wenger, 2002: 38). Dette kan innebære delte rammeverk, verktøy, 

historier eller erfaringer. For å skape en delt praksis påpeker Wenger (2002: 38) at det er 

nødvendig å etablere en grunnlinje av felles kunnskap som hvert medlem kjenner til og kan 

bruke. Dette er fordi en felles kunnskapsbase sikrer at medlemmene har den viktigste og mest 

grunnleggende kunnskapen, som gir rom for å videreutvikle kunnskapen i fellesskap 

(Wenger, 2002: 29). Kunnskapen som har blitt utviklet over tid vil derfor gi medlemmene 

ressurser til å håndtere nye situasjoner, skape ny kunnskap og identifisere kunnskapshull 

innenfor sitt interesseområde (Wenger, 2002: 29).  
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3.3 Spesialisering av kunnskap og kunnskapseksport 
Akrich (2010, 2016) belyser gjennom sine studier hvordan mennesker som har personlig 

erfaring med et helseproblem, mobiliserer sin kunnskap og utfordrer etablert vitenskapelig 

kunnskap og praksis. Gjennom internettbaserte diskusjonsforum kommer ulike mennesker 

sammen rundt et problem og akkumulerer kunnskap via erfaringsutvekslinger. Gruppenes 

primære formål er å besvare problemstillinger som kommer opp i gruppen og gjennom felles 

diskusjon og refleksjon finne til potensielle løsninger og handlingsplaner (Akrich, 2016). 

Disse gruppene består hovedsakelig av lekfolk som ikke har formell kompetanse på området 

de samles rundt, men som i fellesskap utvikler kunnskap basert på deres erfaringer med 

problemområdet (Akrich, 2010). Slike grupper karakteriseres av Akrich (2010) som 

praksisfellesskap, og ettersom kunnskapen i disse fellesskapene vokser, kan deres ekspertise 

bidra til å gjøre problemområdene synlig i det offentlige rom (Akrich, 2016). Disse 

fellesskapene er ofte bærere av mer eller mindre kritiske spørsmål til etablert medisin eller 

politiske beslutninger og jobber derfor for å formalisere sin samlede erfaringsbaserte 

kunnskap (Akrich, 2010). Når kunnskapen blir artikulert og formalisert kan den brukes for å 

påvirke helsesystemet eller politiske beslutningsaktører. Akrich (2010) undersøker dermed 

hvordan erfaringsbasert kunnskapsutveksling kan bli til formell kunnskap som videreføres til 

andre relevante aktører.  

 

3.3.1 Utvikling av dybdekunnskap 
Akrich (2010) undersøker hvordan praksisfellesskapene gjennom 

kunnskapsdelingsprosessene utvikler en form for dybdekunnskap og en kollektiv ekspertise 

innenfor deres interesseområde. Selv om erfaringene som deles i fellesskapet er mer 

individuelle enn i vitenskapen, gir de et grunnlag for at ny kunnskap kan bygges (Akrich, 

2010). Som en betegnelse for kunnskapen som utvikles i disse gruppene, bruker Akrich 

(2010) begrepet lay knowledge (lekkunnskap), for å vise til kunnskapens uformelle og 

erfaringsbaserte natur. Denne lekkunnskapen kan etter hvert utvikle seg til å bli en form for 

lekekspertise, der medlemmene av praksisfellesskapet utvikler en dybdekunnskap innenfor 

sitt interesseområde (Akrich, 2010). Lekkunnskapen blir ifølge Akrich (2010) spesialisert ved 

at medlemmene deler sine erfaringer på et område og at disse erfaringene blir diskutert og 

analysert i fellesskap. Gjennom den kollektive behandlingen av temaet vil det oppstå 

krysslæring. Denne læringsprosessen vil føre til en økt refleksjon blant deltakerne og 

oppbyggingen av en kollektiv ekspertise (Akrich, 2010). Disse gruppene har forstått at 
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kunnskap kan vokse ved å samle inn erfaringer og bruke den kollektive massen for å utvikle 

dybdekunnskap innenfor sitt interesseområde (Akrich, 2016). Som et resultat av 

kunnskapsdelingen og den kollektive refleksjonen i gruppa, opparbeides det ekspertkunnskap 

som kan artikuleres og formaliseres og videre sendes ut til relevante aktører.  

 

3.3.2 Vippepunktet mellom praksisfellesskap og epistemiske fellesskap  
Ettersom kunnskapen i praksisfellesskapet utvikler seg, blir det definert kunnskapsobjekter 

som organiseres og formaliseres av medlemmene (Akrich, 2010). Hensikten med å 

formalisere disse kunnskapsobjektene er for å offentliggjøre kunnskapen og sende den til 

andre relevante aktører (Akrich, 2010). Gjennom å sende kunnskapen til medisinske 

institusjoner eller politiske beslutningstakere håper medlemmene av praksisfellesskapet at de 

kan fremme sine synspunkt og få endret medisinske praksiser eller deres rettigheter (Akrich, 

2010). Kunnskapen kan dermed bli en del av en politisk prosess som kan føre til bedre vilkår 

for de involverte personene. Når praksisfellesskapet har utviklet seg i den grad at de er klare 

til å bli en del av en slik prosess, har praksisfellesskapet nådd det Akrich (2010) kaller the 

tipping point (vippepunktet) til å bli et epistemisk fellesskap. Akrich (2010: Haas, 1992) 

påpeker at epistemiske fellesskap i tradisjonell litteratur ofte beskriver grupper av 

profesjonelle og eksperter, som sammen utvikler kunnskap. Et praksisfellesskap bestående av 

lekfolk, kan for Akrich (2010) bli et epistemisk fellesskap, spesielt om de oppfyller tre 

kriterier: For det første må kunnskapen i fellesskapet spesialiseres og formaliseres, for at 

kunnskapen kan eksporteres og brukes av andre aktører (Akrich, 2010). For det andre må 

praksisfellesskapet mobilisere seg med andre samarbeidspartnere med engasjement for 

interesseområdet. Gjennom å opprette et slikt nettverk vil informasjon sirkulere, og 

kollektivene kan sammen jobbe for å fremme felles politiske mål (Akrich, 2010). For det 

tredje vil et praksisfellesskap kunne bli et epistemisk fellesskap når kunnskapen de har 

utviklet oppnår innflytelse hos andre aktører, eller at kunnskapen de produserer blir etterspurt 

(Akrich, 2010).  

 

I motsetning til tradisjonelle epistemiske fellesskap, vil derfor ikke disse gruppene utvikle 

kunnskap basert på vitenskapelig ekspertise (Akrich, 2010). Akrich (2010) mener likevel at 

det ikke kan være en klar skillelinje mellom erfaringsbasert kunnskap og vitenskapelig 

kunnskap, fordi disse to kunnskapstypene er gjensidig avhengige av hverandre for å oppnå 

gode medisinske praksiser, forskning og behandling av pasienter. Erfaringsbasert kunnskap 
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fanger opp pasientenes egne erfaringer og opplevelser, og kan bidra til å gjøre de 

vitenskapelige praksisene mer pasientorienterte (Akrich, 2010). For å oppnå gode medisinske 

og forskningsmessige praksiser, er det derfor hensiktsmessig å integrere erfaringsbaserte 

kunnskapsaspekter sammen med vitenskapelig kunnskap.   

 

3.4 Oppsummering 
Jeg har i dette kapittelet gjort rede for det teoretiske grunnlaget for min undersøkelse. 

Litteraturen har i denne studien primært blitt brukt for å identifisere sentrale aspekter ved de 

fenomenene jeg har ønsket å undersøke, fortrinnsvis om erfaringsbasert kunnskap, 

kunnskapsdeling og hvordan lekkunnskap kan spesialiseres og eksporteres ut av en 

organisasjon. Jeg har brukt disse aspektene for å utforme intervjuguiden og for å identifisere 

sentrale temaer i min data. I de to følgende kapitlene vil jeg presentere mine funn med 

utgangspunkt i det teoretiske grunnlaget jeg nå har presentert.  
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4 Kapittel  - Analyse og funn del 1 – 
Frivillige 

 

Hensikten med min studie er å undersøke kunnskapsdelingsprosesser i en frivillig 

organisasjon, både på organisasjonsnivå og på prosjektnivå. For å belyse disse aspektene av 

kunnskapsdeling har jeg valgt å bruke to ulike analyseperspektiver, og disse perspektivene 

blir presentert i dette og det neste kapittelet. I dette kapittelet skal jeg ”zoome inn” på 

prosjektet Youchat og jeg vil presentere mine funn med utgangspunkt i forskningsspørsmål 

én og to. I denne studien er det kunnskapstypen erfaringsbasert kunnskap som har vært 

utgangspunktet for min undersøkelse. Jeg vil starte med å belyse hvordan kunnskap 

akkumuleres hos de frivillige, samt hvordan deres erfaring kan bli til kontekstspesifikk 

kunnskap om samtalestrategier med brukerne. Jeg vil deretter presentere mine funn om 

hvordan kunnskap deles mellom frivillige med utgangspunkt i Wenger (2002) sine kriterier 

for å skape en kunnskapsdelingskontekst; et delt domene, et sterkt fellesskap og en felles 

praksis. Kapittelet vil avsluttes med en kort oppsummering av hovedfunnene i analysen.  

 

4.1 En kveld på Youchat 
En mandag ettermiddag er det fredfullt og rolig på kontorene til Helseutvalget før kveldens 

chat skal åpne. Når klokken nærmer seg 17.00 ringer dørtelefonen og den første frivillige 

kommer inn døra. Én etter én møter de frivillige opp og setter seg rundt det store møtebordet 

som er plassert midt i lokalet. Laptopene som skal brukes har allerede blitt lagt frem, og de 

fem frivillige småprater om hverdagslige ting mens de logger seg inn i chattetjenesten. På 

kjøkkenet står prosjektleder og forbereder kveldens middag, som de spiser sammen før 

chatten åpner. Når klokken nærmer seg halv seks sitter alle klare for å ta imot kveldens 

brukere. Mens de frivillige prater og fullfører middagen sin, lyser skjermene opp med en 

beskjed om at den første brukeren har logget seg på. En av de frivillige plukker raskt opp 

forespørselen og starter samtalen med:  «Hei, og velkommen til Youchat!» 
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4.2 Erfaringsbasert kunnskap 
 

4.2.1 ”Du skjønner greia” 
Erfaringsbasert kunnskap har sitt utgangspunkt i individers livserfaring og opplevelser, ifølge 

Borkman (1976). Et fremtredende fellestrekk som alle de frivillige i Youchat deler, er at 

samtlige har erfaring med å være lesbisk, homofil, bifil eller trans. Chattetjenestens primære 

målgruppe er unge mennesker som identifiserer seg innenfor dette spekteret, eller som er 

usikre på sin legning og identitet. Dette skaper et felles erfaringsgrunnlag mellom de 

frivillige og brukerne, hvor hensikten er å bruke dette erfaringsgrunnlaget for å skape gode 

samtaler rundt temaer som er tilknyttet det å være en LHBT-person. Intervjupersonene mener 

alle at legning, seksualitet og identitet er svært sentrale temaer i samtalene med brukerne, og 

intervjuperson 3 påpeker at brukerne ofte kommer til chatten fordi de ønsker å prate om disse 

temaene. 

 

«..fellestrekket til de aller fleste som kommer og prater med oss er jo at de har en eller 

annen form for vanskelighet i forhold til seksualiteten eller legningen sin» 

(intervjuperson 3). 

 

Til tross for at legning ofte er den primære årsaken til at brukerne oppsøker tjenesten, sier 

intervjupersonene at det er et stort spenn av temaer som forekommer i samtalene. Det kan 

ofte føles problematisk for brukerne å ha en legning som tilhører en minoritetsandel i 

samfunnet, og dette kan være en utløsende faktor til at andre problemområder oppstår, mener 

intervjupersonene. Intervjuperson 3 og 4 bringer frem eksempler som rus- og alkoholforbruk, 

mobbing, overgrep og vold i hjemmet som eksempler på problemer som flere LHBT-

ungdommer i dag sliter med. Med tanke på at de frivillige selv har erfaring med det å være en 

LHBT-person, kan det også tenkes at de i varierende grad har erfaring med enkelte av disse 

tematikkene selv.  

 

Borkman (1999) mener at erfaringsbasert kunnskap foreligger som en ”awareness” 

(bevissthet) i individet og at denne bevisstheten kan videreføres mellom mennesker og 

grupper som deler sine erfaringer. Denne bevisstheten kan skape en økt sensitivitet rundt 

fenomener som individet selv har erfaring med, som bidrar til at individet enklere kan sette 

seg inn i og forstå andres opplevelser på området (Borkman, 1999: Gouldner, 1993). 
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Samtlige av intervjupersonene mener de ofte har med seg sine egne erfaringer i samtale med 

brukerne, og intervjuperson 5 sier det kan være enklere å sette seg inn i brukerens situasjon 

når en selv har erfaring med temaet i samtalen.  

 

«Jeg kjenner igjen følelsene, jeg kjenner igjen tankene og jeg kjenner igjen det å være 

litt ”annerledes”. Så på den måten kan jeg nok gi råd og være en god samtalepartner, 

fordi jeg har vært der før» (intervjuperson 5).  

 

Det ser dermed ut til at de frivillige opplever at de kan ha gode samtaler rundt temaene de  

selv har erfaring med, ved at de gjenkjenner brukernes tanker og følelser. Sensitiviteten de 

frivillige tar med seg i samtaler med brukerne kan bidra til at de frivillige akkumulerer 

strategier for, og kunnskap om, hvordan de kan prate med brukeren om temaet. Erfaringer om 

hvordan en selv har opplevd og handlet i en situasjon, kan ifølge Borkman (1976) være svært 

hensiktsmessig for å hjelpe andre som er i liknende situasjon, fordi en gjensidig samtale kan 

øke de involvertes kunnskap rundt temaet og fremme gode løsningsstrategier.  

 

«Personlig vil jeg si at jeg synes det blir enklere, fordi jeg da har muligheten til å sette 

meg inn i situasjonen på en helt annen måte enn det du kan gjøre når du kun skal bruke 

empati og prøve å sette deg inn i en situasjon» (intervjuperson 3) 

 

De frivillige har imidlertid ikke personlig erfaring med alle temaer som fremkommer i 

samtalene. Intervjuperson 5 sier at det ikke alltid er like enkelt å være en god samtalepartner 

rundt temaer personen selv ikke har erfaring med. Til tross for dette, påpeker intervjuperson 5 

at det er mulig å akkumulere kunnskap gjennom å lytte til brukernes historier i samtalene. 

Samtlige av intervjupersonene mener de har opparbeidet seg mer kunnskap over tid i samtale 

med brukerne. Intervjuperson 5 utdyper dette ved å si at som nybegynner i prosjektet føltes 

mange temaer og problemstillinger ukjente. Mobbing og usikkerhet rundt legning ble trukket 

frem som eksempler på dette.  

 

«..fordi det er så mange med de samme problemene så lærer jeg jo. Jeg lærer meg 

hvordan vi skal snakke om det og hvordan vi skal håndtere det» (intervjuperson 5). 

 

Det ser derfor ut til at de frivillige, i tillegg til å benytte sin egen erfaring i samtale med 

brukerne, kan gjøre brukernes historier om til kunnskap om hvordan de kan prate om temaer 
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de selv ikke har erfaring med. Gjennom denne kunnskapsakkumuleringen kan de frivillige ta 

med seg kunnskapen videre i andre samtaler om temaet. Intervjuperson 4 mener at det kan 

oppstå mye nyttig kunnskap gjennom samtaler med brukerne: 

 

«Man lærer liksom samtaleteknikker ut fra hver eneste samtale som man kan bruke 

igjen, og hvordan man skal håndtere forskjellige problemer. Man får liksom strategier 

for de ulike temaene som brukeren kommer med, som man ofte prøver å bruke på nytt 

igjen, hvert fall om de funker» 

 

Intervjuperson 4 påpeker at denne læringen kan være svært nyttig fordi noen strategier vil 

være til hjelp for enkelte brukere, mens andre ikke vil være det. De frivillige kan på denne 

måten sitte igjen med flere alternative måter de kan gripe et tema i samtale med brukerne. 

Selv om de frivillige ikke har direkte erfaring med et tema, kan dermed brukernes historier 

bidra til at de frivillige lærer seg måter å prate om temaene på, samtidig som de lærer seg 

ulike strategier for å hjelpe brukerne.  

 

4.2.2 ”Jeg tror du får en helt annen ærlighet” 
Borkman (1976) fremhever hvordan erfaringsbasert kunnskap kan påvirke relasjonene som 

oppstår mellom medlemmene i selvhjelpsgrupper og hvordan det likemannsbaserte aspektet i 

disse relasjonene kan påvirke kunnskapsakkumulering. Samtalene som gjennomføres i 

Youchat er basert på et likemannsprinsipp, som innebærer at de frivillige skal påta seg en 

rolle som en samtalepartner og ikke ekspert. Intervjupersonene mener at det likemannsbaserte 

aspektet er en svært viktig del av samtalen med brukerne.  

 

«Jeg tenker mer på å være en samarbeidspartner for personen.. og at samtalen skal gå 

på deres premisser. Det vil si at vi ikke prøver å presse.. på at vi skal prate om ditt eller 

datt, men at brukeren selv skal få lov til å sette mer kontroll, som jo er ganske unikt i 

forhold til om du går til legen, for eksempel» (intervjuperson 3). 

 

Intervjuperson 4 sier også at de frivilliges primære oppgave er å være en god samtalepartner 

som skal hjelpe brukeren med å sortere tanker. Relasjonen mellom frivillig og bruker ser 

derfor ut til å være likestilt gjennom et fokus på erfaringsutveksling og aktiv lytting, i likhet 

med Borkmans (1976) beskrivelse av relasjonene som oppstår i selvhjelpsgrupper.  
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Borkman (1976) mener at en av fordelene med erfaringsbasert kunnskap er at den i stor grad 

favner om helheten av fenomenet som individet har opplevd og skaper et tydelig og detaljert 

bilde av opplevelsene til individet. Et felles erfaringsgrunnlag kan som nevnt bidra til en økt 

forståelse av andres opplevelser av et fenomen. Borkman (1976) påpeker at graden av 

forståelse individer møter av andre, påvirker deres trygghet og tillit i samtalerelasjonen. 

Intervjuperson 4 mener at det er positivt å ha samtaler på et likemannsbasert nivå, fordi 

brukerne i stor grad møter forståelse fra de frivillige. For å formidle denne forståelsen, 

påpeker intervjuperson 3 og 4 at de frivillige må bruke sine egne erfaringer og personlighet i 

samtalen. Målet med dette er å gi brukerne en trygghet i samtalerelasjonen, slik at de åpent 

deler sine problemer og erfaringer (intervjuperson 3). Intervjuperson 3 utdyper videre at 

erfaringsutvekslingene i den likemannsbaserte samtalen antakelig fører til at de frivillige får 

en helt annen ærlighet i samtalen med brukerne:  

 

«Det er jo få som har mulighet til å møte ungdom på et likemannsprinsipp. Det gjør du 

ikke hvis du er lærer, det gjør du ikke hvis du er helsesøster, men det gjør du når du 

sitter som frivillig på Youchat (…) Jeg tror det er først her de (ungdommen) klarer å 

være helt ærlige»  

 

Det virker derfor som at intervjupersonene mener at samtaler basert på et likemannsprinsipp, 

gir brukerne en trygghet til å være åpen og ærlig i samtalerelasjonen. Borkman (1976) 

påpeker at en slik åpenhet kan gi en unik innsikt i individers opplevelser, og det kan tenkes at 

dette fører til at de frivillige får en mer detaljert og dyptgående forståelse av brukernes 

erfaringer rundt et tema. Ifølge Borkman (1976) vil individers opplevelser alltid være unike, 

men ved å dele opplevelser vil en kunne fange opp de vanligste elementene av fenomenet. Ut 

fra en slik forståelse kan det dermed tenkes at de frivillige akkumulerer en bred kunnskap om 

temaene i samtalen, samtidig som unikheten av brukernes situasjon forblir den samme.  

 

Jeg har nå presentert mine funn for hvordan de frivillige akkumulerer kunnskap basert på sin 

egen erfaring og i relasjon til brukerne. For å undersøke hvordan denne kunnskapen kan 

videreutvikles gjennom kollektive prosesser, vil jeg videre se nærmere på 

kunnskapsdelingsprosessene mellom de frivillige i Youchat.  
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4.3 Kunnskapsdeling og praksisfellesskap 
 

4.3.1 ” Vi har mye forskjellige folk i chatten” 
Et praksisfellesskap kan, ifølge Wenger (2002) opprettes på grunnlag av en delt ekspertise, 

eller gjennom delt lidenskap for et emne. Intervjupersonene sier alle at de startet i Youchat 

gjennom et ønske om å hjelpe ungdom som har det vanskelig. Ved å møte brukerne på et 

likemannsnivå trenger ikke de frivillige formell kompetanse og gruppen består derfor at en 

svært heterogen medlemsmasse. Wenger (2002) påpeker at praksisfellesskap ikke trenger å 

bestå av mennesker med profesjonell bakgrunn. En heterogen medlemsmasse som samler seg 

rundt et delt problem, kan være en sterk motivator for å bygge en delt praksis (Wenger, 2002) 

Intervjupersonene mener alle at de frivilliges ulike bakgrunner er hensiktsmessig for 

kunnskapsdelingsprosessene i gruppa.  

 

«Jeg tenker at det er fantastisk at man er så mange mennesker med ulike bakgrunner.. 

Vi bringes på en måte sammen fordi vi har noe til felles, det er jo legningen vår, og der 

har vi liksom noe å starte med, da. Og så kommer vi liksom litt med innspill fra min 

bakgrunn eller din bakgrunn, ja, hva som helst» (intervjuperson 5). 

 

Intervjuperson 4 mener at de frivillige bidrar med tips og råd om noen har en utfordrende 

samtale. Heterogeniteten i gruppa ser derfor ut til å bidra til læring om hvordan de kan hjelpe 

brukerne på forskjellige måter, med grunnlag i de frivilliges ulike metoder, fremgangsmåter 

og erfaringer. Dette tyder på at heterogeniteten i Youchat kan bidra til ny kunnskap om å 

kommunisere med brukerne, gjennom at de frivillige deler sine egne erfaringer, strategier og 

fremgangsmåter med hverandre.   

 

4.3.2 ”Det er viktig å være en god samtalepartner” 
Wenger (2002) mener praksisfellesskapet får verdi gjennom sosiale interaksjoner og 

kunnskapsutveksling, fordi dette fører til at fellesskapet sammen lærer innenfor deres 

fokusområde. Det finnes spesielt tre aspekter som kan skape en aktiverende kontekst for 

kunnskapsdeling i et praksisfellesskap; et delt kunnskapsdomene, et sterkt fellesskap og en 

delt praksis (Wenger, 2002). Disse tre aspektene danner grunnstrukturen i et 

praksisfellesskap. Praksisfellesskapet blir et optimalt sted for læring og utvikling av 

kunnskap om disse aspektene er tilstede (Wenger, 2002).  
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Kunnskapsdomenet i et praksisfellesskap bringer mennesker sammen rundt et tema eller 

område de bryr seg om og virker veiledende for hva slags kunnskap som anses som viktig å 

akkumulere og dele (Wenger, 2002). Youchat sin primære brukergruppe er unge LHBT-

personer, og det fremkommer fra alle intervjupersonene at de har et ønske om å hjelpe 

ungdom som sliter med legning og andre problematikker som utvikles på grunnlag av dette.  

 

«For min del så gikk det vel mye i at jeg følte meg veldig privilegert som hadde hatt det 

ganske enkelt med både identiteten min og seksualiteten min i oppveksten, men jeg var 

og klar over at det ikke er normen (…) Så for min del var det heller det at jeg kanskje 

kunne bruke det privilegiet jeg har fått til noe fint, og det var derfor jeg hadde lyst til å 

starte på Youchat» (intervjuperson 3). 

 

Det kan dermed tyde på at de frivillige samles rundt et ønske om å hjelpe ungdommen og at 

kunnskapsdomenet i Youchat vil sentrere seg rundt temaer som kan fremme dette. Slik det 

fremkommer gjennom intervjuene virker det å være en enighet om at det viktigste de 

frivillige lærer, er hvordan de kan ha gode samtaler med brukerne om ulike tema. 

Dermed kan det tenkes at problemene som blir tatt opp i samtalene med brukerne guider hva 

slags kunnskap de frivillige vil prioritere å akkumulere og dele. Dette er ifølge Wenger 

(2002) en viktig forutsetning for å skape et delt domene.  

 

4.3.3 ”Vi er en sammensveiset gjeng” 
Fellesskapsaspektet skaper det sosiale grunnlaget for læring i praksisfellesskapet og virker 

som en driver for samhandling, relasjonsbygging og utvikling av en felles tilhørighet 

(Wenger, 2002). Interaksjon er nøkkelen til å utvikle et fellesskap, enten medlemmene møtes 

ansikt til ansikt eller kommuniserer via teknologi (Wenger, 2002). De frivillige i Youchat 

samhandler jevnlig på grunn av deres felles møteplass i Helseutvalgets lokaler.  

 

«Når vi sitter rundt bordet(…) har vi muligheten til å kommunisere der og da. Jeg 

tenker at noe av det beste med å jobbe på den måten er at du og har muligheten til (…) 

å prate litt med de rundt deg før du sender en melding» (intervjuperson 3). 

 



	   36	  

Fordi de frivillige jobber samlet har de mulighet til å føre en dialog og dele kunnskap 

fortløpende mens problemstillinger dukker opp, samtidig som de får mulighet til å bli bedre 

kjent med hverandre i prosessen. Regelmessig samhandling kan ifølge Wenger (2002) føre til 

at medlemmene kan bygge relasjoner basert på tillit og respekt, som over tid kan skape en 

felles identitet. Intervjupersonene mener at samholdet i gruppa over tid har blitt sterkt, og 

intervjuperson 4 påpeker at de nå er en sammensveiset gjeng. Intervjuperson 3 sier at dette 

blant annet er fordi de frivillige blir svært godt kjent gjennom kunnskapsdelingsprosessene.  

 

«Jeg tror alle er nødt til å bli veldig godt kjent, for du sitter og deler så mye, både av 

deg selv, av hva du opplever, følelseslivet ditt. Så man blir ekstremt godt kjent» 

(intervjuperson 3). 

 

Dette kan tyde på at de frivillige skaper nære bånd gjennom sosiale interaksjoner og 

kunnskapsdeling og denne antakelsen forsterkes av intervjuperson 5 som sier at flere av de 

frivillige har utviklet vennskapsrelasjoner, også utenfor chattesituasjonen. Det ser derfor ut til 

at Youchat har et sterkt fellesskap og sosialt samhold, som ifølge Wenger (2002) skaper gode 

forutsetninger for kunnskapsdeling.  

 

Mellommenneskelige relasjoner er også viktige fordi nære relasjoner gjør det enklere for 

individer å forespørre hjelp med en visshet om at forespørselen er velkommen (Wenger, 

2002). Gjennom min observasjon av chatten, ser det ut til at mye av kunnskapsdelingen skjer 

gjennom at de frivillige forteller om samtalen de sitter i, og deretter spør om tips eller råd for 

videre handling. Intervjupersonene synes alle å enes om at de er flinke til å dele kunnskap 

med hverandre. Intervjuperson 4 sier at denne kunnskapsdelingen spesielt oppstår underveis i 

samtale med brukerne, når noen trenger hjelp eller forslag til problemløsning.  

 

«Når vi sitter rundt bordet sammen, så deler vi.. erfaringer og vi kan spørre om hjelp» 

(Intervjuperson 3) 

 

Det fremkommer også at de frivillige kan mye om hverandres ”bagasje” og at det derfor er 

enklere å spørre om spesifikk hjelp fra personer som har mer erfaring på et område 

(intervjuperson 4). Både det at de frivillige føler de kan spørre fritt og at de vet hvem de kan 

spørre, er ifølge Wenger (2002) svært hensiktsmessige faktorer for å skape en 

kunnskapsdelingskontekst. Intervjuperson 5 sier at de frivillige generelt sett er flinke til å ta 
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til seg kunnskapen de andre deler og til å bruke det videre i samtalen. Det kan dermed se ut til 

at det er et svært åpent klima for utveksling av erfaringer og kunnskap mellom medlemmene 

av prosjektet. I tillegg påpeker Wenger (2002) at medlemmenes individuelle perspektiver kan 

bidra til å forsterke det sosiale læringssystemet i gruppa, gjennom å bruke hverandre til 

sparring og bygge på hverandres ideer.  

 

«Det er ingen av oss som er eksperter på alt, og særlig ikke i Youchat for vi er så 

forskjellige alle sammen. Bare det at jeg har mulighet til å spørre om ting jeg ikke vet, 

det gjør jo at jeg selv lærer nye ting, gjerne. Jeg har lært fantastisk mye nytt etter at jeg 

startet på Youchat.. og da kan jeg i samtale med brukeren ikke bare bruke mine egne 

erfaringer, men også bruke erfaringer andre enten har hatt selv, eller som de har pratet 

med andre brukere om» (intervjuperson 3). 

 

Erfaringsutvekslinger som tar form gjennom fortellinger og samtaler, bygger i stor grad på 

utvekslinger av taus kunnskap, som ifølge Wenger (2002) er det mest verdifulle bidraget til 

praksisfellesskapet. Dette er fordi denne kunnskapstypen består av konkretisert og 

erfaringsbasert ekspertise som inneholder en dyp forståelse av kontekstspesifikke problemer. 

Det er gjennom fortellinger og samtaler det meste av kunnskapsdelingen i Youchat finner 

sted. Dette kan tyde på at de sammen utveksler verdifull taus kunnskap i fellesskapet. Et 

sterkt fellesskap åpner for denne typen erfaringsutveksling og kan bidra til at medlemmene 

får dyp innsikt i hverandres kunnskap.  

 

4.3.4 ”Vi sitter nok på mye samlet kunnskap” 
Å ha en delt praksis innebærer å skape felles standarder for handling, kommunikasjon og 

problemløsning og er den spesifikke kunnskapen som fellesskapet utvikler, deler og 

opprettholder (Wenger, 2002). Youchat er et prosjekt som har eksistert siden 2008 

(Helseutvalgets årsrapport, 2015: 13). Med utgangspunkt i mine tidligere funn om de 

frivilliges kunnskapsdelingspraksiser i Youchat, kan det antas at det allerede eksisterer godt 

etablerte praksiser i prosjektet. Disse kunnskapsdelingspraksisene eksemplifiseres spesielt 

godt i henhold til hvordan nykommere blir tatt inn i gruppa. Intervjupersonene mener at de 

helt fra starten ble tatt inn som en del av fellesskapet og at kunnskapsdelingen startet allerede 

her. Intervjuperson 5 sier at gruppa er gode til å ønske velkommen og inkludere nye 

medlemmer. Nye medlemmer på Youchat får ifølge intervjuperson 3 opplæring gjennom 
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observasjon og veiledning av prosjektleder og andre frivillige når de begynner å chatte med 

brukerne.  

 

«Det er de andre chatterne som lærer deg til å finne ut hva du skal skrive (…) Man får 

en mye bredere tilnærming til alle problemer som kan dukke opp i en sånn chat.. og du 

må lære gjennom din egen erfaring og andres erfaring» (intervjuperson 4). 

 

Intervjupersonene synes alle å mene at opplæring gjennom observasjon og veiledning har 

vært et hensiktsmessig utgangspunkt for å lære hvordan de skal gripe an samtalesituasjonen. 

Intervjuperson 3 mener at observasjon er en svært viktig del av opplæringen fordi dette gir 

mulighet til å se hvordan en samtale blir gjennomført fra start til slutt, hvordan temaene blir 

snakket om, samtidig som nykommeren har mulighet til å stille spørsmål underveis.  

 

«Jeg brukte mye tid på å se på de andre ansatte og spørre mye; når hun skriver sånn 

hva, skriver du da? og liksom observere og bare lære» (intervjuperson 5). 

 

I tillegg fremhever intervjuperson 3 at når nye frivillige har sine første samtaler, vil det alltid 

være en annen frivillig som veileder de gjennom samtalen, til de føler seg klare til å prøve på 

egenhånd. Intervjuperson 4 mener at det er viktig å være flink til å spørre andre om råd som 

ny frivillig i prosjektet. Intervjuperson 5 ser også ut til å mene dette og sier at man som 

nykommer lærer hvordan man prater med brukerne ved å observere andre frivillige og stille 

mange spørsmål underveis. Dette indikerer at nye frivillige lærer den etablerte praksisen i 

Youchat ved at de mer erfarne medlemmene deler sin kunnskap og sine fremgangsmåter. 

Gjennom observasjon, veiledning og utspørring av de andre frivillige, lærer nykommerne de 

etablerte praksisene for samtaler og kunnskapsdeling som eksisterer i Youchat.  

 

En av konsekvensene av å skape en delt praksis er ifølge Wenger (2002) at medlemmene 

over tid etablerer en felles grunnlinje av kunnskap, som hvert medlem kjenner til og kan 

bruke. Denne felles kunnskapsbasen sikrer at medlemmene kan den viktigste og mest 

grunnleggende informasjonen og gir samtidig rom for at kunnskapen kan videreutvikles i 

fellesskap (Wenger, 2002). Kunnskapsbasen som ligger i Youchat ser ut til å handle om 

kunnskap om relevante temaer som ofte fremkommer i chatten, samt kunnskap om hvordan å 

prate om disse temaene. Intervjupersonene synes å enes om at de har opparbeidet seg en 

felles grunnlinje av kunnskap i prosjektet. Intervjuperson 3 sier at på grunn av prosjektets 
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lange driftstid har det blitt opparbeidet mye kunnskap om relevante temaer som de aller fleste 

frivillige kjenner til.  

 

«Det er ting jeg ikke har hatt peiling på i det hele tatt, som jeg aldri hadde hatt peiling 

på heller… før jeg startet på Youchat» (Intervjuperson 3). 

 

Intervjuperson 3 utdyper dette ved å si at frivillige kommer inn med unike opplevelser og 

historier rundt temaer, som brukes videre av andre frivillige, selv om personene selv ikke 

lenger jobber i prosjektet. Intervjuperson 4 trekker frem religion som et eksempel på et tema 

de frivillige har opparbeidet seg mye kunnskap om. Denne kunnskapen har blitt tilføyd 

gruppa ved at nye medlemmer med personlig erfaring på området har kommet inn og delt 

disse (intervjuperson 4). På denne måten ser det ut til at den unike kunnskapen de frivillige 

tar med seg inn i prosjektet bidrar til krysslæring, som etter hvert kan bli en del av den felles 

kunnskapsbasen i prosjektet. I tråd med dette mener Wenger (2002) at enkelte medlemmer 

som har områder av individuell ekspertise er et svært positivt bidrag til kunnskapsbasen, fordi 

det legger grunnlaget for at kunnskapen kan videreutvikles. Det ser derfor ut til at den unike 

kunnskapen de frivillige bringer med seg inn i prosjektet blir en del av fellesskapets 

kunnskapsgrunnlag, også etter at de som har kommet inn med kunnskapen ikke lenger er en 

del av prosjektet. Kunnskapen blir dermed en del av den delte praksisen i fellesskapet, som 

medlemmene har mulighet til å benytte seg av i samtaler med brukerne.  

 

4.4 Oppsummering og konklusjon 
I dette kapittelet har jeg undersøkt hvordan de frivillige akkumulerer kunnskap med 

utgangspunkt i egen erfaring og i samtaler med brukerne, før jeg videre har belyst hvordan 

kunnskap deles mellom de frivillige i prosjektet. Slik det fremkommer akkumulerer de 

frivillige kunnskap gjennom å bruke sine egne erfaringer i samtalene og gjennom å høre på 

brukernes opplevelser og historier. Det felles erfaringsgrunnlaget de frivillige deler med 

brukerne, gir de frivillige en sensitivitet som bidrar til at de enklere kan sette seg inn i 

brukerens situasjon. Denne sensitiviteten kan også overføres til situasjoner der de frivillige 

selv ikke har personlig erfaring med temaet, ved at de hører på brukernes historier med en 

viss forforståelse. I tillegg kan den likemannsbaserte samtalen skape en tillitsrelasjon mellom 

frivillig og bruker, som øker brukernes åpenhet og de frivilliges dybdekunnskap om temaet. 

De frivillige i Helseutvalget kan derfor med utgangspunkt i sin egen bevissthet akkumulere 
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kunnskap ved å gjøre sin egen og brukernes erfaring om til kunnskap om hvordan å 

kommunisere om ulike tema.  

 

I tillegg til å akkumulere kunnskap gjennom deres egen og brukernes erfaring, fremkommer 

det at kunnskapsdeling er en sentral del av de frivilliges interaksjoner på Youchat. Gruppens 

heterogene medlemsmasse ser ut til å være hensiktsmessig for de frivilliges læring, ved at de 

har en kontinuerlig tilgang til ulike synspunkter og erfaringsgrunnlag. De frivillige kommer 

sammen rundt et ønske om å hjelpe brukerne og slik det fremkommer er det temaene som blir 

tatt opp i chatten som virker styrende for hva slags kunnskap som anses som viktig. Jevnlig 

samhandling og mulighet til å dele erfaringer og råd gjennom chattesituasjonen, ser ut til å 

bidra til et sterkt fellesskap og samhold mellom de frivillige i Youchat. Gjennom denne 

samhandlingen har gruppa også etablert en delt praksis. Dette kommer spesielt godt frem 

gjennom måten nykommere blir opplært av fellesskapet. Den delte praksisen ser ut til å ha 

bidratt til at de frivillige har bygget opp en felles kunnskapsbase, som hele tiden 

videreutvikles ved at medlemmer bidrar med sin unike kunnskap og erfaringer.  
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5 Kapittel – analyse og funn del 2 
 

I dette kapittelet undersøker jeg kunnskapsdelingsprosessene på et organisasjonsnivå i 

stiftelsen, og jeg vil her presentere mine funn i henhold til forskningsspørsmål tre. Kapittelet 

er todelt. I det første delkapittelet vil jeg undersøke om kunnskapen som utvikles i Youchat 

har blitt et spesialisert kunnskapsområde og hvorvidt det har potensiale til å brukes av andre 

aktører. Dette vil jeg belyse gjennom Akrich (2010) sin undersøkelse om hvordan 

lekkunnskap kan spesialiseres i praksisfellesskap. Jeg tar her utgangspunkt i funn fra de 

frivillige intervjupersonene. I det andre delkapittelet vil jeg ”zoome ut” for å se om 

kunnskapen som akkumuleres i prosjektet blir brukt i et større perspektiv, med utgangspunkt 

i funn fra ansatte i Helseutvalget. Dette innebærer å undersøke om kunnskapen som 

akkumuleres i prosjektene formaliseres på en slik måte at kunnskapen blir forespurt av andre 

aktører, eller kan brukes for å påvirke politiske beslutningstakere. Jeg vil undersøke om 

Helseutvalget utgjør et epistemisk fellesskap, gjennom Akrich (2010) sine kriterier om 

formalisering, samarbeid, og kunnskapseksport. Til slutt vil jeg inkludere en kort 

oppsummering av mine funn.   

 

5.1 Spesialisering og kunnskapseksport – Frivillige i 

Youchat 
 

5.1.1 ”Jeg føler virkelig at jeg har opparbeidet meg spesialisert kunnskap” 
Akrich (2010) undersøker hvordan et praksisfellesskap bestående av lekfolk kan utvikle en 

dypere og mer spesialisert form for kunnskap innenfor deres interesseområde. Kunnskapen 

blir ifølge Akrich (2010) mer spesialisert ved at medlemmer av gruppa deler erfaringer som 

blir supplert, diskutert og analysert av de andre deltakerne. Gjennom den kollektive 

behandlingen av temaet vil det oppstå krysslæring. Denne læringsprosessen vil føre til en økt 

refleksjon blant deltakerne og oppbyggingen av en kollektiv ekspertise (Akrich, 2010). 

Intervjupersonene mener at de gjennom kunnskapsdeling har fått en dypere kunnskap om det 

å prate med ungdom om ulike temaer. Intervjuperson 3 sier at dette er fordi de frivillige i 

Youchat jobber med en brukergruppe det ikke utelukkende har blitt jobbet mye med tidligere.  
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«Folk har jobbet med ungdom veldig lenge, men folk har ikke jobba med utelukkende 

skeive ungdommer over så lang tid som det vi har gjort. Jeg tror vi har, vi har klart å 

opparbeide oss kunnskap rundt det å kommunisere med ungdom og skeive mennesker 

på et plan ingen andre har vært borte i før, da» (intervjuperson 3). 

 

Intervjuperson 3 utdyper ved å si at dette gir de frivillige på Youchat en kunnskap som andre 

aktører som jobber med ungdom ikke nødvendigvis har kjennskap til. Intervjuperson 5 ser ut 

til å støtte denne påstanden og påpeker at de frivillige har en unik kunnskap om det å være en 

LHBT-person og hvordan de kan kommunisere med ungdommen på dette planet. 

Intervjuperson 4 bruker temaet selvmordsforebygging for å eksemplifisere hvordan de 

frivillige gjennom brukersamtaler og kunnskapsdeling har utviklet en dybdekunnskap, 

spesielt fordi de deler erfaringer. Svarene fra intervjupersonene indikerer dermed at de 

frivillige i Youchat har opparbeidet seg en form for dybdekunnskap om hvordan å prate med 

ungdom om enkelte temaer. 

 

5.1.2 ”Jeg jobber med ungdom, det her burde jeg egentlig vite” 
Den formen for dybdekunnskap som beskrives av de frivillige, kan ifølge Akrich (2010) 

gagne andre aktører som jobber innenfor samme interessefelt. Intervjupersonene mener at 

mye av kunnskapen som utvikles i Youchat bør videreføres til andre aktører. Spesielt trekkes 

psykisk helse og rusbruk frem som viktige temaer å spre kunnskap om (intervjuperson 3 og 

5). 

 

«Jeg tenker vi kan ikke sitte og vite dette her, og så skal vi ikke fortelle det til noen. 

Bare sitte og holde på det. Jeg tenker det er veldig viktig når det er sånn at det er 

mange ungdommer det er snakk om, er det viktig at dette er noe skolene er klar over, 

og noe alle.. som jobber med ungdom og unge mennesker i samfunnet burde vite. For 

de vil komme borti det» (intervjuperson 3). 

 

Dette kan indikere at de frivillige mener at kunnskapen som akkumuleres i prosjektet kan 

være en viktig kilde til å øke kunnskapen om LHBT-ungdom og problematikker som kan 

utvikle seg i relasjon til dette. Intervjuperson 4 påpeker at instanser slik som skoler og 

helsestasjoner hadde fått et stort utbytte av å få kunnskap om hvordan de kan prate med 
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LHBT-ungdom om ulike tema, nettopp fordi denne kunnskapen er erfaringsbasert og ikke 

faglig. 

 

«Det er det ungdommen trenger å vite, at andre har vært i den situasjonen de er i og 

ser hvor de er nå. De er helt normale voksne mennesker som har et fint liv, og det vil 

ingen faktabok i naturkunnskap kunne vise» (Intervjuperson 4).  

 

Det tyder dermed på at det er bred enighet om at kunnskapen som akkumuleres i prosjektet 

kan være et verdifullt bidrag til aktører som jobber med ungdom generelt, LHBT-ungdom 

spesielt. Intervjupersonene påpeker likevel at Youchat til en viss grad allerede sprer noe av 

kunnskapen som har blitt akkumulert i prosjektet.  

 

«Vi har jo erfart å ha fått helsesøstre som kommer inn på chatten for å få tips til 

hvordan de kan bli bedre til å prate med ungdommen som de har inne, til å prate om 

seksualitet og legning» (intervjuperson 3).  

 

Intervjuperson 5 nevner at de frivillige også har fått besøk av andre prosjekter som jobber 

med ungdom og at de har hatt besøk av ungdomspolitikere der kunnskap har blitt utvekslet. I 

tillegg fremkommer det at Youchat også har vært på et skolebesøk der enkelte av temaene 

prosjektet har jobbet med har blitt belyst (intervjuperson 3). Dette kan antyde at de frivillige 

allerede har begynt å spre kunnskap ut av prosjektet til andre aktører som jobber med 

brukergruppen og at kunnskapen som akkumuleres i Youchat i noen grad har blitt etterspurt.  

 

5.2 Epistemiske fellesskap og kunnskapseksport – ansatte 

i Helseutvalget 
 

5.2.1 ”Det ligger ikke i vårt samfunnsoppdrag” 
Når kunnskapen som utvikles blir tilpasset og spesialisert innenfor interesseområdet til 

praksisfellesskapet, kan kunnskapen formaliseres med hensikt om å opplyse eller påvirke 

relevante aktører eller beslutningstakere (Akrich, 2010). Intervjupersonene synes å være 

samstemt i at kunnskapen som akkumuleres i prosjektene, i liten grad formaliseres. Ifølge 

intervjuperson 2 mottar Helseutvalget majoriteten av sine midler fra Helsedirektoratet og 
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Oslo Kommune og disse midlene går i hovedsak til å drifte prosjektene. Intervjuperson 2 sier 

videre støtten de mottar ikke omfatter ressurser til å formalisere kunnskapen som utvikles i 

prosjektene.  

 

«Vi har ikke hatt kapasitet til det. Vi er en frivillighetsorganisasjon og vi er finansiert 

primært av Helsedirektoratet.. vi får ikke midler til å gjøre dette» (intervjuperson 2). 

 

Intervjuperson 1 ser ut til å ta det samme standpunktet og påpeker at slike forskningsmidler 

ikke alltid er lett å anskaffe. Det kan derfor tyde på at Helseutvalget ikke har kapasitet til å 

formalisere kunnskapen som utvikles i prosjektene, fordi midlene de mottar primært skal gå 

til prosjektenes arbeid med brukergruppene. Det fremkommer imidlertid fra 

intervjupersonene at de har mulighet til å formalisere deler av kunnskapen som akkumuleres i 

stiftelsen, gjennom produksjonen av evalueringsrapporter og årsrapporter. Disse 

kunnskapsrapportene er ifølge intervjuperson 1 basert på kunnskapen som akkumuleres i 

Helseutvalget, men rapportene brukes i hovedsak som informasjonskilder til direktoratene 

som distribuerer prosjektmidlene.  

 

«Så det har jo vært mye av det (kunnskapsgrunnlaget) vi har diskutert med direktoratet 

og de saksbehandlerne som sitter der» (intervjuperson 1). 

 

Intervjuperson 1 utdyper ved å fortelle at det er gjennom disse kunnskapsrapportene at 

Helseutvalget forteller myndighetene hvorfor de ønsker støtte til ulike prosjekter. De gjør her 

rede for hva slags metodikk de ønsker å bruke, grunner for målgruppevalg og hvordan de kan 

være et supplement for andre aktører (Intervjuperson 1). Intervjuperson 2 sier at det er viktig 

å synliggjøre Helseutvalgets prioriteringer og tiltak gjennom disse rapportene, slik at 

prosjektene kan driftes videre.  

 

«Det har vært mer en dialog med Helsedirektoratet med hvem vi når og hva på en måte 

brukerne er opptatt av, hva de snakker om og hva de deler. Så den typen kunnskap har 

vært viktig for oss å dele» (intervjuperson 1).  

 

Intervjuperson 1 påpeker at denne aktiviteten har ført til at Youchat har vært et fullfinansiert 

prosjekt siden prosjektets oppstart i 2008. Det ser derfor ut til at kunnskapen som 

formaliseres i Helseutvalget brukes som en formidlingsstrategi til myndighetene, for å sikre 
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en videre finansiering av prosjektene. Noe av kunnskapen som akkumuleres i prosjektene 

formaliseres derfor for å oppnå ressurser til videre drift.  

 

Å søke om ressurser til å formalisere kunnskapen som akkumuleres i prosjektene virker heller 

ikke å være et fremtidig mål i Helseutvalget.  

  

«Vi har øremerkede midler og det ligger ikke i vårt samfunnsoppdrag heller å nedtegne 

noe på det området» (intervjuperson 2). 

 

Intervjuperson 2 utdyper videre ved å si at Helseutvalgets samfunnsoppdrag i hovedsak er å 

nå ut til brukergruppene, fremfor å formalisere og eksportere kunnskap til andre aktører. Det 

er heller ikke et mål å nå ut til eller hjelpe brukerne gjennom formaliserte skriv og 

informasjonshefter (Intervjuperson 2). Intervjuperson 2 sier her at den viktigste kunnskapen i 

Helseutvalget ligger hos menneskene og formålet til stiftelsen er at kunnskapen skal 

formidles mellom de frivillige og brukerne.  

 

«Den effekten vi har er gjennom de personlige møtene og den kunnskapen som 

formidles mellom de frivillige og de som tar kontakt med (Helseutvalget). Det tror jeg 

er noe av det viktigste vi gjør (…) og jeg tror den dialogen og den 

kunnskapsutvekslingen som skjer der, det er den som er viktig, og det er det som sitter 

igjen hos folk (…) Det viktigste som genereres, det er mellom Youchat-gruppa og de 

som tar kontakt. Det er i møtet der at kunnskap formidles og kunnskap genereres»  

(intervjuperson 2). 

 

Intervjuperson 2 fremhever derfor at kunnskapsformidlingen som skjer mellom mennesker er 

et av hovedformålene i stiftelsen og ikke kunnskapsformidling gjennom formaliserte skriv. 

Intervjuperson 1 ser ut til å være av samme oppfatning og sier det viktigste for Helseutvalget 

er å være en kanal som når ut til flest mulig av brukergruppene. Å nå ut til en betydelig andel 

av LHBT-befolkningen er den viktigste delen av deres arbeid (intervjuperson 1). Begge 

intervjupersonene påpeker at målet med dette er å gi en ”dråpe” med forebygging til mange. 

Dette kan indikere at intervjupersonene mener å nå ut til brukergruppene gjennom direkte 

kontakt kan ha en større forebyggende effekt enn å bruke formaliserte skriv som et verktøy 

for å oppnå dette. En ytterligere innsats mot formalisering av kunnskap kan komme i veien 

for dette arbeidet. Ifølge Akrich (2010) er praksisfellesskapene på vei til å bli et epistemisk 
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fellesskap når gruppene begynner å formalisere deler av sin kunnskap. Helseutvalget kan til 

en viss grad sies å oppfylle dette kriteriet, ved at kunnskapen som formaliseres har til hensikt 

å påvirke beslutningsprosesser i direktoratene.  

 

5.2.2 ”Det er kjempeviktig at organisasjoner som jobber for denne 

gruppen samarbeider” 
Når kunnskapen som utvikles i praksisfellesskapene i noen grad blir formalisert, mener 

Akrich (2010) at disse gruppene er på vei til å nå vippepunktet mellom å være et 

praksisfellesskap og et epistemisk fellesskap. Et viktig skritt for å videreutvikle den 

formaliserte kunnskapen og få den ut til relevante aktører, er gjennom samarbeid mellom 

ulike grupper som jobber med de samme interesseområdene (Akrich, 2010). 

Intervjupersonene mener at Helseutvalget har flere samarbeidspartnere, både offisielle og 

uoffisielle. I tillegg til Oslo kommune og Helsedirektoratet, sier begge intervjupersonene 

mener at Helseutvalget har et spesielt godt samarbeid med andre organisasjoner som jobber 

for LHBT-populasjonen.  

 

«Så når man tilhører en minoritet i samfunnet.. så må man samarbeide. Det er 

kjempeviktig at organisasjoner som jobber for denne gruppen samarbeider (…) Jeg 

tror at man kan lære veldig mye av hverandre, og det er gjennom samarbeid og 

utveksling av erfaring på mange nivåer» (intervjuperson 2). 

 

Intervjuperson 1 sier at mye av samarbeidet med de andre organisasjonene innebærer 

kunnskapsutveksling, felles deltakelse på seminarer og samarbeid rundt skolering og kurs. 

Intervjuperson 1 sier videre at Helseutvalget forsøker å opprettholde et nettverk med disse 

organisasjonene.  

 

«Vi har et nettverk, i hvert fall så var det et forsøk på et nettverk mellom 

ungdomstelefonen, skeiv ungdom,.. BAR og Kors på Halsen i Røde Kors. Vi prøvde å se 

på om det er noe vi kan, på en måte samarbeide om i forhold til.. de vi møter» 

(intervjuperson 1). 

 

Det kan dermed se ut til at de ansatte i Helseutvalget mener at samarbeid med andre 

organisasjoner kan være hensiktsmessig og at det til en viss grad er opprettet et nettverk for 
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samarbeid om brukergruppene. Et slikt nettverk er ifølge Akrich (2010) et sentralt 

hjelpemiddel for at disse gruppene skal få frem sine synspunkter hos relevante aktører og 

bringe gruppene ett skritt nærmere til å bli et epistemisk fellesskap. Intervjuperson 1 nevner 

at et av Helseutvalgets målsettinger fremover vil være å opprette et forebyggende tiltak som 

rettes mot LHBT-kvinner og problemområder som kan oppstå her, enten det er vold, psykiske 

vansker eller kjønnssykdommer. Dette tiltaket skal utvikles i samarbeid med andre 

organisasjoner som jobber med LHBT-ungdom, og de må sammen argumentere for hvorfor 

dette prosjektet fortjener økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Det ser dermed ut til at 

Helseutvalget har inngått samarbeidsrelasjoner der organisasjonene utveksler kunnskap, slik 

Akrich (2010) mener er en viktig faktor for å bli et epistemisk fellesskap.  

 

5.2.3 ”Det er brukergruppene som er vår misjon” 
Vi har så langt sett på om kunnskapen som akkumuleres i Helseutvalget har blitt formalisert 

og hvordan kunnskapen kan mobiliseres gjennom samarbeid. Ifølge Akrich (2010) er 

praksisfellesskapet på vippepunktet til å bli et epistemisk fellesskap når gruppen jobber for å 

fremme sin kunnskap hos relevante aktører. Dette kan innebære å få gjennom saker politisk 

eller at den formaliserte kunnskapen blir etterspurt av andre organisasjoner. Slik det har 

fremkommet tidligere blir kunnskap allerede etterspurt av Helsedirektoratet og Oslo 

kommune. Helseutvalget ser også ut til å ha en politisk stemme ved at stiftelsen i flere år har 

vært høringsinstans for regjeringen (intervjuperson 1). Begge intervjupersonene sier at 

Helseutvalget av og til blir invitert på slike høringer og at kunnskap noen ganger etterspørres 

fra ulike departementer.  

 

«Vi har jo møter med ministre og statsråder, hvor vi fremmer synspunkter knyttet til 

skjevfordeling, knyttet til levekår, knyttet til diskrimineringsvern, knytta til hivstatus, 

knyttet til ulike temaer» (intervjuperson 1).   

 

Intervjuperson 1 sier at sist Helseutvalget var høringsinstans, handlet det om 

diskrimineringslovgivningen der Helseutvalget fremmet ønsket om én diskrimineringslov for 

alle, og ikke én for LHBT-befolkningen og én for resten av befolkningen. Grunnen til at 

Helseutvalget ønsker å bidra med dette er fordi de er opptatt av kunnskapsgrunnlaget 

regjeringen har på LHBT-befolkningen som en gruppe (intervjuperson 1). Dette 

eksemplifiseres ved at seksuell orientering er tatt ut av flere undersøkelser som rettes mot 
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ungdom, fordi denne informasjonen vurderes som for sensitiv. Selv om det er viktig å ta slike 

hensyn, påpeker intervjuperson 1 at dette på flere måter kan hindre at kunnskap om LHBT-

ungdom kommer frem gjennom disse undersøkelsene. Det kan dermed bli vanskelig å fange 

opp den reelle situasjonen som LHBT-ungdom er i. Helseutvalget prøver derfor å motvirke at 

seksuell orientering ekskluderes fra slike undersøkelser (intervjuperson 1). Slik det 

fremkommer blir kunnskapen Helseutvalget sitter med allerede etterspurt av ulike politiske 

instanser og stiftelsen bruker sin kunnskap for å fremme saker de mener er viktig. 

Kunnskapen Helseutvalget går ut med er ikke i alle tilfeller formalisert, slik Akrich (2010) 

beskriver at den burde være for å få en epistemisk status. Likevel har kunnskapsressursene i 

stiftelsen blitt såpass anerkjent at de blir invitert på høringer, og dette gir stiftelsen en stemme 

i potensielle politiske beslutninger innenfor deres interesseområde.  

 

Til tross for at Helseutvalget av og til blir spurt om å delta på høringsinstanser, påpeker begge 

intervjupersonene at innflytelse i politikken ikke er et primærformål for stiftelsen.  

 

«Det er ikke noe som vi går høyt på banen med. Vi prøver å være en ikke-politisk aktør. 

Det vil si at vi ikke nødvendigvis tar politiske standpunkt, men vi er jo en påvirker-

organisasjon. Vi blir jo spurt om hva vi mener om ting… Men vi har ikke noe veldig, 

det er ikke noe veldig stor lobbykampanje på de områdene. Det er mer at vi uttaler oss 

når vi blir spurt» (Intervjuperson 1). 

 

Det ser derfor ikke ut til at Helseutvalget i seg selv er en pådriver for å dytte frem saker som 

skal opp til diskusjon i politiske institusjoner, men at de heller svarer når de mottar en 

forespørsel. Slik det fremkommer har heller ikke Helseutvalget noen ambisjoner om å bli mer 

politisk involverte i fremtiden. Intervjuperson 1 sier at dette er fordi brukergruppen står i 

sentrum for Helseutvalget. Intervjuperson 1 sier videre at det finnes flere andre 

organisasjoner som retter seg mot LHBT-populasjonen som er sterke politiske aktører, med 

formål om å jobbe frem saker politisk. Dette setter Helseutvalget i en posisjon der de kan 

fokusere på det de mener er viktigst: å nå ut til brukerne (intervjuperson 1). Det kan derfor se 

ut til at Helseutvalget selv ikke har ambisjoner om å bli ytterligere politisk involvert og vil 

heller holde et fokus på å nå frem til brukergruppene av tjenestene. I henhold til Akrich 

(2010) sitt siste kriterium for at praksisfellesskapet skal nå vippepunktet til å bli et epistemisk 

fellesskap, ser det ut Helseutvalget delvis oppfyller dette kriteriet. Deres kunnskap blir 
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etterspurt og de bidrar når de blir spurt, men de har selv ikke noe ønske om å bidra aktivt til å 

fremme saker politisk.  

 

5.3 Oppsummering og konklusjon 
I den første delen av dette kapittelet presenterte jeg de frivilliges syn på kunnskapen som 

utvikles i Youchat. Slik det fremkommer fra intervjupersonene har de frivillige over tid 

opparbeidet seg en dybdekunnskap om temaer som kan relateres til det å være LHBT-person 

og om hvordan de kan kommunisere med ungdom om slike temaer. Intervjupersonene mener 

også at denne kunnskapen er svært unik siden den retter seg mot en brukergruppe det ikke er 

jobbet mye eksklusivt med tidligere. De mener derfor at denne kunnskapen bør overføres til 

andre aktører som jobber med brukergruppen. Slik det ser ut har Youchat allerede startet 

kunnskapsdelingsprosessen med helsesøstre, skoler og andre ungdomsorganisasjoner. 

Kunnskapen som akkumuleres i prosjektet virker derfor å være etterspurt og 

kunnskapseksporten har i en viss grad begynt.  

 

Videre har jeg zoomet ut for å undersøke hvordan kunnskapen som utvikles i prosjektet blir 

fasilitert på et organisasjonsnivå og hvorvidt kunnskapen formaliseres og deles med andre 

aktører. Det ser ut til at Helseutvalget i begrenset grad formaliserer kunnskapen som 

akkumuleres i prosjektene, foruten kunnskapsrapportene, som blant annet produseres for å 

sikre videre støtte til prosjektene. Intervjupersonene mener at en ytterligere formalisering av 

kunnskap kan komme i veien for Helseutvalgets samfunnsoppdrag, som er å nå ut til 

brukergruppene gjennom direkte, mellommenneskelig kontakt. Slik det fremkommer 

samarbeider Helseutvalget med andre ungdomsorganisasjoner og gjennom dette nettverket 

deler de kunnskap som utvikles i prosjektene. Dette nettverket er også i startfasen av et 

samarbeidsprosjekt som retter seg mot unge LHBT-kvinner og organisasjonene skal sammen 

jobbe for å utvikle et kunnskapsgrunnlag for å oppnå støtte til prosjektet. I tillegg ser 

Helseutvalget allerede ut til å ha fått anerkjennelse for kunnskapen som ligger i stiftelsen. 

Ved å være høringsinstans for regjeringen bidrar Helseutvalget med kunnskap når dette blir 

forespurt. Det fremkommer likevel at de ikke aktivt går frem for å få politisk gjennomslag, 

men at de heller svarer når de blir spurt. De lar andre mer politisk orienterte LHBT-

organisasjoner ta seg av kampsakene, slik at de selv kan fokusere på brukergruppene de 

ønsker å nå ut til.  
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6 Kapittel – Diskusjon 
 

Jeg har i de foregående kapitlene presentert mine funn med utgangspunkt i utvalgte teoretiske 

konsepter. Gjennom å zoome inn og ut på kunnskapsdelingspraksisene i Youchat og 

Helseutvalget har jeg forsøkt å fremstille et helhetlig bilde av hvordan denne stiftelsen 

fasiliterer sin kunnskap. I dette kapittelet vil oppgavens problemstilling diskuteres opp mot 

tidligere forskning og det teoretiske grunnlaget jeg har brukt i min undersøkelse. 

 

Problemstillingen som ligger til grunn for min undersøkelse er: Hvordan akkumuleres og 

deles kunnskap i et prosjekt i en frivillig organisasjon, og eksporteres kunnskapen ut av 

stiftelsen? De tre forskningsspørsmålene som skal besvares for å belyse dette er: 

 

1. Hvordan akkumuleres kunnskap blant frivillige i et prosjekt? 

2. Hvordan blir kunnskap delt mellom de frivillige? 

3. Blir kunnskapen som genereres i prosjektene spesialisert og formalisert, og reiser 

kunnskapen ut av organisasjonen? 

 

Dette kapittelet er delt inn i fire deler. Jeg vil besvare forskningsspørsmål 1, 2 og 3 i hvert sitt 

delkapittel, før jeg avslutningsvis skriver en sammenfatning av mine funn og avsluttende 

refleksjoner.  

 

6.1 Hvordan akkumuleres kunnskap blant frivillige i et 

prosjekt? 
For å undersøke kunnskapsdelingsprosessene i Youchat og Helseutvalget, var det først og 

fremst nødvendig å undersøke hvordan de frivillige akkumulerer kunnskap, samt hva slags 

kunnskap som akkumuleres. Fordi det ikke stilles krav til formelle kvalifikasjoner i 

prosjektet, utgjør de frivillige i Youchat en svært heterogen medlemsmasse. Jeg valgte derfor 

erfaringsbasert kunnskap som et teoretisk utgangspunkt for å undersøke 

kunnskapsakkumulering i prosjektet. I litteraturgjennomgangen fant jeg ingen studier som 

omhandlet denne kunnskapstypen i konteksten av en frivillig organisasjon, og jeg valgte 

derfor å benytte meg av teori som ikke direkte kunne knyttes til organisert frivillig arbeid. 

For å få en innsikt i dette konseptet, benyttet jeg meg av Borkman (1976, 1999, 2016) sine 



	  51	  

studier om hvordan erfaring kan bli til kunnskap. Disse studiene er utført i selvhjelpsgrupper 

og praksisene til disse gruppene har enkelte likhetstrekk med arbeidet de frivillige utfører i 

Youchat. Spesielt vil det felles erfaringsgrunnlaget de frivillige deler med hverandre og 

brukerne, bidra til å skape en bevissthet og en økt sensitivitet for hverandres opplevelser. Det 

likemannsbaserte prinsippet har også betydning for akkumulering av erfaringsbasert 

kunnskap, både i Borkmans (1976) og i min undersøkelse. Litteraturen om erfaringsbasert 

kunnskap bidro til å gi meg en dypere innsikt i temaet, og hjalp meg å skape et fokus ved å 

identifisere sentrale konsepter innenfor denne kunnskapstypen. Et aspekt ved erfaringsbasert 

kunnskap som det i mindre grad tas høyde for i Borkman (1976) sine undersøkelser, er 

konverteringen av taus til eksplisitt kunnskap. Slik det fremkommer fra Wenger (2002: 

Nonaka, 1994) er taus kunnskap i stor grad erfaringsbasert, og transformasjonen fra taus til 

eksplisitt kunnskap er viktig for individers og gruppers kunnskapsakkumulering. De frivillige 

i Youchat transformerer sin tause kunnskap gjennom samtaler med andre frivillige og 

brukere. De er derfor avhengige av å gjøre sin kunnskap eksplisitt for andre for å akkumulere 

kunnskap. Ved å undersøke hvordan denne konverteringen skjer, kan det være mulig å oppnå 

enda dypere innsikt i hvordan de frivillige akkumulerer kunnskap. Det kan antydes gjennom 

mine funn at denne prosessen er en svært viktig del av kunnskapsakkumuleringen i 

prosjektet.  

 

Med utgangspunkt i de utvalgte kategoriene i min undersøkelse, har det blitt gjort flere 

interessante funn om hvordan de frivillige akkumulerer kunnskap i prosjektet. De frivillige på 

Youchat har alle erfaring med å tilhøre LHBT-populasjonen, og har i varierende grad erfaring 

med ulike problemstillinger som kan oppstå rundt legning og identitet. Erfaringsbasert 

kunnskap har sitt utgangspunkt i individers livserfaring, og ifølge Borkman (1999) vil et slikt 

delt erfaringsgrunnlag aktivere en bevissthet i personene, som fører til at de har lettere for å 

forstå og sette seg inn i andres opplevelser. Slik det fremkommer i min undersøkelse fører 

denne bevisstheten til en økt sensitivitet rundt brukerens situasjon. De frivillige bruker denne 

sensitiviteten til å akkumulere kunnskap, både om temaet for samtalen, og om hvordan de 

kan kommunisere rundt temaet. Denne bevisstheten kommer også til syne i samtaler der 

brukerne forteller om opplevelser de frivillige selv ikke har erfaring med, og de frivillige 

akkumulerer her kunnskap gjennom å lytte til brukernes historier. På denne måten blir både 

de frivilliges egne erfaringer og brukernes erfaringer om til kunnskap om brukergruppene i 

prosjektet. Et interessant funn ved min undersøkelse er hvordan erfaringsbaserte samtaler kan 

påvirke relasjonene mellom bruker og frivillig. Borkman (1976) mener at likemannsbaserte 
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erfaringsutvekslinger skaper tillitsrelasjoner som bidrar til en åpenhet og ærlighet i 

samtalesituasjonen. De frivillige i Youchat kommuniserer med brukerne på et likemannsnivå, 

men det har i min undersøkelse vært vanskelig å stadfeste hvilken innvirkning den 

likemannsbaserte samtalen har på brukernes åpenhet. For å slå fast dette ville en analyse av 

samtalene vært nødvendig. I denne studien kan jeg derfor kun anta at likemannsbaserte 

samtaler fører til en økt åpenhet hos brukerne, slik Borkman (1976) har funnet i sin studie. 

Om dette er tilfelle kan de frivillige oppnå en dyp innsikt i brukernes erfaringer, og dermed 

akkumulere detaljert kunnskap om deres opplevelser.  

 

Slik det fremkommer gjennom mine funn bruker de frivillige i stor grad erfaringsbasert 

kunnskap i sitt arbeid. Ifølge Ragsdell et al. (2014) bringer frivillige med seg kunnskap fra et 

spekter av ulike arbeids- og utdanningsbakgrunner, som de tar i bruk i arbeidssituasjonen. 

Det kan derfor tenkes at de frivillige på Youchat også bruker kunnskap som stammer fra 

andre kilder enn erfaring i deres samtaler med brukerne. Om en frivillig for eksempel har en 

helsefaglig utdanning, vil det være naturlig at denne personen også bruker mer fagrelatert 

kunnskap i arbeidet med brukerne. Kunnskapen som akkumuleres her vil kanskje dermed 

både ha innslag av erfaringsbasert kunnskap og formell kunnskap. Det kan også tenkes at 

formelle kurs og seminarer som arrangeres av Helseutvalget har innvirkning på de frivilliges 

kunnskapsakkumulering, og at denne formen for kunnskap benyttes i samtale med brukerne. 

Borkman (1976) har i sin studie funnet at selvhjelpsgruppene i enkelte tilfeller benytter seg 

av profesjonell ekspertise som et supplement til kunnskapen som utvikler seg i gruppene, slik 

at medlemmene også får en større profesjonsbasert innsikt i deres situasjon. Det kan tenkes at 

de frivillige på Youchat også bruker kunnskapen de får gjennom kurs og seminarer som en 

måte å videreutvikle sin kunnskap på. Slik det fremkommer fra intervjupersonene virker 

likevel erfaringsbasert kunnskap å være en sentral kilde til kunnskapsakkumulering i 

prosjektet, og de frivillige akkumulerer kunnskap gjennom sin egen erfaring og gjennom å 

lytte til brukernes erfaringer. Erfaring er ifølge Borkman (1976) hovedkilden til sannhet i 

selvhjelpsgruppene, og slik det fremkommer er dette også tilfelle blant de frivillige i 

Youchat.  

 

6.2 Hvordan blir kunnskap delt mellom de frivillige? 
Empiriske undersøkelser som omhandler kunnskapsdeling i en frivillig kontekst er fortsatt 

begrenset, men studiene av Ragsdell et al. (2014) og Lettieri et al. (2004) har bidratt til å 
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belyse hvordan kunnskap tilegnes og deles i frivillige organisasjoner. Disse undersøkelsene 

har spesielt illustrert at kunnskapen som utvikles i organisasjonene avhenger av kollektive 

samhandlinger og praksiser. For å belyse om kunnskapen som utvikles i frivillige 

organisasjoner kan ha verdi på et samfunnsplan, var det derfor nødvendig å undersøke 

hvordan kunnskap deles og utvikles mellom de frivillige i Youchat. Hensikten med å 

undersøke disse prosessene på prosjektnivå var å oppnå en detaljert innsikt i hvordan de 

frivilliges aktiviteter kan føre til utviklingen av kollektiv kunnskap.  

 

Jeg tok utgangspunkt i Wenger (1998, 2000, 2002) sin litteratur om kunnskapsdeling i 

praksisfellesskap og identifiserte aspektene jeg ønsket å undersøke i min studie. Jeg bestemte 

meg for å arbeide ut fra antakelsen om at de frivillige på Youchat utgjorde et 

praksisfellesskap. Før jeg videre skal diskutere kunnskapsdelingsprosessene i prosjektet, er 

det derfor er hensiktsmessig å drøfte om de frivillige i Youchat faktisk kan defineres som et 

praksisfellesskap. Wenger har tradisjonelt sett holdt et fokus på profesjonsbaserte fellesskap, 

men påpeker likevel at praksisfellesskap kan opprettes rundt et delt interesseområde. Det kan 

imidlertid være mer utfordrende å opprettholde praksisfellesskap med høyere grad av 

heterogenitet over tid (Wenger, 2002). Denne utfordringen kan problematiseres i henhold til 

at det typisk her en høy grad av utskiftning i frivillige prosjekter (ref: Lettieri et al. 2004). 

Denne utskiftningen kan gjøre det utfordrende å opprettholde praksisfellesskapet over tid, 

spesielt om det ikke eksisterer en kultur for å fange opp og lagre kunnskapen. Den viktigste 

egenskapen et praksisfellesskap kan ha, er imidlertid at medlemmene deler kunnskap og lærer 

av hverandre i fellesskap (Wenger, 2002). På Youchat ser det ut til at det eksisterer etablerte 

praksiser for å dele kunnskap effektivt, og at mye av kunnskapen som tilføres i prosjektet 

lagres som en del av de frivilliges felles kunnskapsbase. Disse funnene antyder at den høye 

utskiftningen av frivillige ikke ser ut til å ha en negativ innvirkning på opprettholdelsen av 

praksisfellesskapet i Youchat. På en annen side kan det tenkes at den høye utskiftningen kan 

begrense mengden av kunnskap som blir fanget opp og lagret i prosjektet, og at 

kunnskapsressursene kunne blitt utnyttet mer effektivt. Det er likevel vanskelig å si om dette 

kan ha innvirkning på praksisfellesskapets opprettholdelse over tid. Intervjupersonene i min 

undersøkelse mener alle at fellesskapet har vedvart over en lengre periode, og disse 

personenes tid i prosjektet (mer enn 1,5 år) er en indikator som kan forsterke denne 

antakelsen. Basert på mine funn ser det ut til at de frivillige i Youchat utfyller kravene til å 

være et praksisfellesskap som deler kunnskap effektivt.  
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For å få en detaljert innsikt i kunnskapsdelingsprosessene i Youchat, tok jeg utgangspunkt i 

momentene Wenger (2002) presenterer for å skape en effektiv kunnskapsdelingskontekst i 

praksisfellesskapet. Wenger (2002) mener at et delt kunnskapsdomene er en viktig 

forutsetning for at kunnskap skal deles fritt, da domenet virker styrende for hva som anses 

som sentral kunnskap i gruppa. De frivillige kommer sammen rundt et ønske om å hjelpe 

brukerne, og slik det fremkommer er det temaene i samtalene som er styrende for hva slags 

kunnskap som anses som viktig. Dette antyder at det eksisterer et delt kunnskapsdomene i 

Youchat, slik Wenger (2002) har definert det. Wenger (2002) mener også at et sterkt 

fellesskap må være til stede for at kunnskap skal deles effektivt. Jevnlig samhandling og 

mulighet til å dele erfaringer og råd i arbeidssituasjonen, bidrar til å skape et sterkt fellesskap 

og samhold mellom de frivillige i Youchat. De har over tid lært mye om hverandres 

bakgrunn, og ser ut til å ha formet nære vennskapsrelasjoner. Fellesskapet i Youchat ser 

derfor også ut til å skape en kontekst for effektiv kunnskapsdeling i prosjektet. En delt 

praksis er ifølge Wenger (2002) av betydning fordi det sikrer at fellesskapet får en 

kunnskapsbase de sammen kan bygge på og videreutvikle. Det ser ut til å eksistere delte 

praksiser i Youchat, og dette kommer spesielt godt frem gjennom måten nykommere blir tatt 

inn i prosjektet på. Gjennom observasjon, spørsmål og samtaler med de andre frivillige, lærer 

nykommerne de eksisterende praksisene i fellesskapet, inkludert praksisene for 

kunnskapsdeling. De frivilliges individuelle kunnskapsbidrag skaper en allsidig 

kunnskapsbase for de ulike temaene som diskuteres med brukerne. De frivillige i Youchat ser 

dermed også ut til å ha en delt praksis slik Wenger (2002) definerer det.  

 

Mine funn indikerer derfor at det eksisterer en etablert og effektiv kultur for kunnskapsdeling 

i Youchat. Selv om det kan være utfordrende å opprettholde et heterogent praksisfellesskap 

(ref: Wenger, 2002), virker det som om fellesskapets etablerte praksiser har holdt seg stabile 

over tid. Momentene Wenger (2002) mener er sentrale for effektiv kunnskapsdeling i 

praksisfellesskapet, ser alle ut til å være tilstede i Youchat. Mine funn ser dermed ut til å 

samstemme med litteraturen jeg har tatt utgangspunkt i. Det kan likevel tenkes at det finnes 

flere implikasjoner for kunnskapsdeling i praksisfellesskapet som disse momentene ikke har 

tatt høyde for. Spesielt kan en heterogen medlemsmasse skape flere utfordringer for 

kunnskapsdeling, slik Wenger (2002) nevner. Funnene jeg har gjort på dette området 

indikerer at heterogeniteten i gruppa anses som et positivt tilskudd fordi det gir frivillige flere 

strategier i samtalene. På en annen side kan det tenkes at det kan oppstå flere utfordringer 

rundt kunnskapsdeling i et slikt tverrfaglig miljø, og at det til tider kan være utfordrende for 
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medlemmene å overkomme hverandres kunnskapsgrenser (ref: Carlile, 2004). Mine funn 

indikerer likevel at dette ikke ser ut til å være et bevisst problemområde i Youchat, og at 

kunnskap deles effektivt mellom de frivillige.  

 

6.3 Blir kunnskapen som genereres i prosjektene 

spesialisert og formalisert, og reiser kunnskapen ut av 

organisasjonen? 
For å besvare forskningsspørsmål tre hentet jeg inspirasjon fra undersøkelsen til Akrich 

(2010), som illustrerer hvordan et praksisfellesskap kan utvikle seg til å bli et epistemisk 

fellesskap. Fordi det tidligere er utført begrenset forskning på hvilken rolle frivillige 

organisasjoner kan ha som kunnskapsaktører i samfunnet (ref: Loga, 2016), fant jeg det svært 

hensiktsmessig å hente inspirasjon fra denne studien. Fellesskapene som vokser frem 

gjennom diskusjonsforumene Akrich (2010) undersøker, er basert på frivillige bidrag fra 

medlemmene, slik de også er i min undersøkelse. Jeg har gjennom min datainnsamling og 

analyse undersøkt i hvilken grad Helseutvalget kan betegnes som et epistemisk fellesskap, 

med utgangspunkt i Akrich (2010) sine kriterier for å oppnå dette. Et første kriterium for at et 

praksisfellesskap skal kunne bevege seg mot å bli et epistemisk fellesskap, er ifølge Akrich 

(2010) at kunnskapen som eksisterer i gruppa utvikler seg til å bli detaljert og spesialisert. 

Slik det fremkommer fra intervjupersonene er det bred enighet om at de frivillige i Youchat 

over tid har opparbeidet seg dybdekunnskap. Intervjupersonene nevner spesielt kunnskap om 

temaer som kan relateres til LHBT-personer, og hvordan de kan kommunisere med ungdom 

om dette. Akrich (2010) definerer ikke eksplisitt hva som legges i begrepet spesialisert 

kunnskap, og det har dermed vært utfordrende å vurdere om dybdekunnskapen som har 

utviklet seg i Youchat samstemmer med denne definisjonen. Jeg har derfor tolket det slik at 

spesialisert kunnskap innebærer å få en dyp og unik innsikt i kontekstspesifikke temaer 

innenfor et interessefelt. Mine funn indikerer at noe av kunnskapen som har blitt utviklet i 

Youchat har blitt så detaljert at den kan defineres som spesialisert, i henhold til Akrich 

(2010) sin definisjon.  

 

Videre har jeg zoomet ut for å undersøke om kunnskapen som utvikles i prosjektet blir 

formalisert i stiftelsen. Ifølge Akrich (2010) har praksisfellesskapet mulighet til å formalisere 

den spesialiserte kunnskapen som har blitt utviklet, for å oppnå større gjennomslagskraft hos 
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relevante aktører. Det ser ut til at Helseutvalget i begrenset grad formaliserer kunnskapen 

som akkumuleres i prosjektene, foruten kunnskapsrapporter som utarbeides for å sikre videre 

støtte til prosjektene. I tillegg ser det ut til at intervjupersonene mener at en ytterligere 

formalisering av kunnskap kan komme i veien for Helseutvalgets samfunnsoppdrag, som er å 

nå ut til brukergruppene gjennom direkte kontakt. Helseutvalget kan dermed bare til en viss 

grad sies å utfylle kriteriet om formalisering, spesielt fordi de ikke har et ønske om å aktivt 

formalisere mer av kunnskapen som utvikles i stiftelsen.  Det kan imidlertid også 

problematiseres at det i en organisasjon som Helseutvalget kan være vanskelig å formalisere 

kunnskapen som blir utviklet. Akrich (2010) har gjennomført sin undersøkelse ved å 

analysere diskusjonsforum, der kunnskapen som formaliseres allerede har blitt artikulert og 

postet i et felles forum. I et prosjekt som Youchat er kunnskapen i stor grad erfaringsbasert 

og overføres mellom medlemmer via samtaler og diskusjoner. Det kan derfor være 

utfordrende å fange opp og kodifisere denne formen for kunnskap på en måte som er 

meningsfull for andre aktører. Spesielt med tanke på at slik erfaringsbasert kunnskap også er 

taus (ref: Wenger, 2002) kan det være vanskelig å videreføre kunnskapen utover konteksten 

den deles i.  

 

Det er ifølge Akrich (2010) viktig at grupper som jobber for å fremme kunnskap til relevante 

aktører, også mobiliserer sin kunnskap med andre grupper som jobber innenfor samme 

interesseområde. Slik det fremkommer samarbeider Helseutvalget spesielt med andre 

organisasjoner som jobber med LHBT-ungdom. Dette samarbeidet går i hovedsak ut på å 

dele kunnskap ved å arrangere felles kurs og seminarer. I tillegg er Helseutvalget i startfasen 

av å etablere et nytt prosjekt i samarbeid med disse organisasjonene, og dette krever at de må 

mobilisere sin kunnskap. Mine funn tyder likevel på at det ikke eksisterer et aktivt 

samarbeidsnettverk som jobber for å fremme kunnskap til relevante aktører, slik Akrich 

(2010) har funnet i sin studie. Det ser ut til at organisasjonene har tatt på seg ulike roller i 

arbeidet med brukergruppene, der noen i større grad er politisk aktive enn andre. 

Helseutvalget ser ut til å ønske å holde et fokus på arbeidet med brukergruppene, og overlater 

i større grad det politiske arbeidet til andre organisasjoner. Det kan derfor se ut til at 

samarbeidsrelasjonene Akrich (2010) beskriver, differer fra de samarbeidsrelasjonene 

Helseutvalget har inngått. Relasjonene mellom disse organisasjonene fremkommer som 

løsere ved at de i hovedsak samarbeider gjennom å utveksle kunnskap med hverandre.  
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Ifølge Akrich (2010) har praksisfellesskapet nådd vippepunktet til å bli et epistemisk 

fellesskap når gruppen jobber for å fremme sin kunnskap hos relevante aktører. 

Intervjupersonene i min undersøkelse sier at kunnskap har blitt etterspurt av 

Helsedirektoratet, Oslo kommune, helsesøstre, skoler og av andre frivillige organisasjoner. 

Helseutvalget er også høringsinstans for regjeringen. Det ble her funnet at Helseutvalget 

deltar på slike høringer når deres kunnskap blir etterspurt, men at de ikke ønsker å aktivt 

fremme saker på eget initiativ. Stiftelsen virker å være på vei mot vippepunktet ved at deres 

kunnskap har blitt anerkjent og etterspurt. På en annen side eksisterer det en viss skepsis til å 

innta en posisjon som aktive bidragsytere i politikken, slik Akrich (2010) mener er nødvendig 

for å nå vippepunktet til å bli et epistemisk fellesskap. Akrich (2010) beskriver i sine studier 

fellesskap som aktivt søker politisk innflytelse gjennom å fremme sin kunnskap og 

Helseutvalget ser ikke ut til å falle under en slik kategori. Helseutvalgets skepsis begrunnes i 

mangel på ressurser og at en mer aktiv politisk rolle kan gå på bekostning av stiftelsens 

samfunnsoppdrag. Det blir her utfordrende å sammenlikne stiftelsen med de fellesskapene 

Akrich (2010) studerer i sin undersøkelse, fordi disse fellesskapene i utgangspunktet har som 

misjon å fremme kunnskapen politisk. Helseutvalget oppfyller til en viss grad alle kriteriene 

for å utgjøre et epistemisk fellesskap, og dette antyder at stiftelsen er på vei til å nå 

vippepunktet. Det ser imidlertid ut til at de er tilbakeholdne med å tre inn i denne rollen, fordi 

de ønsker å holde et fokus på sine brukergrupper. Stiftelsen kan sies å allerede ha inntatt en 

rolle som kunnskapsaktør, men ser ut til å bruke denne rollen mer passivt ved å dele 

informasjon kun når den blir etterspurt.  

 

6.4 Sammenfatning og avsluttende refleksjoner 
Jeg har i dette kapittelet diskutert mine funn opp mot litteraturen som er brukt i denne 

undersøkelsen. Med utgangspunkt i forskningsspørsmål én ser det ut til at erfaringsbasert 

kunnskap i stor grad brukes av de frivillige i Youchat. Erfaringsbasert kunnskap akkumuleres 

på grunnlag av de frivilliges egen erfaring og gjennom samtaler med brukerne. I henhold til 

forskningsspørsmål to, blir kunnskapen som akkumuleres videre delt mellom de frivillige på 

Youchat, gjennom observasjon, spørsmål og diskusjoner i arbeidssituasjonen. De frivilliges 

unike kunnskapsbidrag blir dermed en del av kunnskapsbasen i gruppa, som bygges videre på 

og utvikles kollektivt. Kunnskapsakkumuleringen og kunnskapsdelingen bidrar derfor til at 

de frivillige har utviklet en svært detaljert og områdespesifikk kunnskap om sin 

brukergruppe, og denne kunnskapen har blitt etterspurt av andre aktører. De frivillige ser ut 
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til å anerkjenne verdien deres kunnskap har for andre aktører og virker klare for å ta skrittet 

til å bli et epistemisk fellesskap. I henhold til forskningsspørsmål tre, er det ikke en like stor 

entusiasme blant stiftelsens ansatte for å innta en aktiv rolle som kunnskapseksportører. Selv 

om Helseutvalget i en viss grad oppfyller kriteriene for å nå vippepunktet til å bli et 

epistemisk fellesskap, har de ikke et ønske om å bli aktive bidragsytere på et samfunnsplan. 

Helseutvalget ser ut til å ha kunnskapen som trengs for å nå vippepunktet, men de er ikke 

villige til å ta de neste skrittene for å oppnå dette. Stiftelsen deler kunnskap når de blir spurt, 

men det viktigste virker fortsatt å være at kunnskapen når ut til de som trenger den mest. Selv 

om Helseutvalget ikke kan defineres som et epistemisk fellesskap, bidrar de likevel til å spre 

verdifull kunnskap ut av stiftelsen når den blir etterspurt.  

 

Det ser ut til at det finnes et begrenset empirisk kunnskapsgrunnlag innenfor frivillig sektor, 

og primærlitteraturen i denne undersøkelsen er ikke direkte gjennomført i en frivillig 

kontekst. Litteraturen samsvarer likevel i stor grad med de funnene jeg har gjort innenfor 

forskningsspørsmål én og to. Det kan derfor tenkes at litteraturen som er brukt i denne 

studien kan være overførbare i konteksten av et frivillig prosjekt. Litteraturen jeg har benyttet 

meg av innenfor forskningsspørsmål tre, ga meg en fremgangsmåte for å undersøke frivillige 

organisasjoners rolle som kunnskapsaktører i samfunnet. Mine funn samsvarte her i en mer 

varierende grad med de funnene som ble gjort i Akrich (2010) sin undersøkelse. Dataene jeg 

fikk opplevdes likevel som relevante og dekkende for de fenomenene jeg ønsket å undersøke.  
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7 Avslutning 
Jeg har i denne studien forsøkt å belyse om det finnes et uutnyttet kunnskapspotensial i 

frivillige organisasjoner, som kan ha verdi for andre aktører i samfunnet. Dette har jeg gjort 

ved å gjennomføre en kvalitativ case-studie, der jeg har undersøkt 

kunnskapsdelingsprosessene i den frivillige stiftelsen Helseutvalget. Data har blitt samlet inn 

via semistrukturerte intervjuer og jeg har gjennomført en tematisk analyse av dataen. I dette 

kapittelet skal jeg starte med å presentere mine hovedfunn, før jeg belyser mulige 

begrensninger ved undersøkelsen. Avslutningsvis vil jeg presentere studiens bidrag og forlag 

til videre forskning.  

 

7.1 Hovedfunn 
Jeg har i denne studien forsøkt å få et innblikk i kunnskapsdelingsprosessene i stiftelsen 

Helseutvalget. Jeg har først zoomet inn på prosjektet Youchat og undersøkt hvordan de 

frivillige akkumulerer og deler kunnskap. Gjennom analysen av dataene fremkom det at de 

frivillige i stor grad bruker erfaringsbasert kunnskap i arbeidet og akkumulerer kunnskap ved 

å bruke sine egne erfaringer i samtalen, i tillegg til å lytte til brukernes opplevelser. Gjennom 

disse prosessene akkumulerer de frivillige kunnskap om temaene brukerne tar opp og om 

hvordan de kan kommunisere videre om disse temaene. Gjennom et felles erfaringsgrunnlag 

får de frivillige en økt bevissthet rundt brukernes opplevelser og kan dermed enklere settes 

seg inn i brukernes situasjon. Denne antakelsen ble bekreftet av intervjupersonene i min 

undersøkelse. I tillegg ser det ut til at likemannsprinsippet i samtalene kan føre til mer åpne 

dialoger mellom bruker og frivillig, som igjen fører til at de frivillige får en detaljert innsikt i 

brukernes situasjon. Ved at de frivillige i Youchat bruker sitt erfaringsgrunnlag i samtale med 

brukerne, oppnår de en svært detaljert innsikt i brukergruppen og deres problemområder. 

Kunnskapen som utvikles i samspillet mellom frivillig og bruker, kan derfor sies å ha en helt 

unik karakter, fordi de frivilliges bevissthet åpner for en dypere forståelse av brukernes 

historier.  

 

Kunnskapen som akkumuleres individuelt og i samtale med brukerne, blir også delt mellom 

de frivillige gjennom felles diskusjoner om temaene som kommer opp i samtalene. Det ser 

spesielt ut til at heterogeniteten i gruppa bidrar til å skape et større spenn av 

problemløsningsstrategier for å kommunisere med brukerne. Momentene Wenger (2002) 
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nevner som viktige kunnskapsdelingskriterier: et delt kunnskapsdomene, et sterkt fellesskap 

og en delt praksis, ser alle ut til å være tilstede i Youchat. Dette skaper et dynamisk fellesskap 

for kunnskapsdeling. De frivillige kommer sammen gjennom et ønske om å hjelpe brukerne 

med ulike tematikker og de skaper sterke bånd ved å dele erfaringer og kunnskap. Disse 

prosessene har bidratt til at det har oppstått godt etablerte kunnskapsdelingspraksiser i 

prosjektet. De frivilliges unike erfaringsgrunnlag har bidratt til å skape en felles 

kunnskapsbase i gruppa og kunnskapen ser ut til å videreutvikles i fellesskapet gjennom 

kunnskapsdeling. De frivillige utvikler dermed i fellesskap en svært kontekstspesifikk 

kunnskap rundt sine brukergrupper og deres problemområder. En slik erfaringsbasert og 

kontekstspesifikk kunnskap om LHBT-ungdom kan være svært verdifull for andre aktører i 

samfunnet. 

 

Jeg har videre undersøkt hvordan kunnskap som utvikles i Youchat har spesialisert seg til å 

bli en form for dybdekunnskap som kan formaliseres og eksporteres til andre relevante 

aktører. Ifølge Akrich (2010) er utviklingen av en slik dybdekunnskap en nødvendighet for at 

kunnskapen skal bli etterspurt. Intervjupersonene som jobber frivillig i Youchat opplevde at 

gruppen hadde utviklet dybdekunnskap innenfor enkelte temaer, og at noe av denne 

kunnskapen allerede har blitt etterspurt og delt med andre aktører. I undersøkelsen tok jeg 

deretter et nytt perspektiv og zoomet ut for å undersøke om de fast ansatte i stiftelsen 

formaliserte og eksporterte noe av kunnskapen som har blitt utviklet i Youchat. Jeg ville her 

undersøke om kunnskapen som ligger i Helseutvalget utfyller kriteriene til å bli et epistemisk 

fellesskap, med utgangspunkt i formalisering av kunnskap, samarbeidsrelasjoner og 

kunnskapseksport (Akrich, 2010). Det fremkom at kunnskapen i prosjektet i liten grad blir 

formalisert av Helseutvalget, både på grunn av mangel på ressurser og på grunn av et ønske 

om å holde et fokus på brukergruppene. Kunnskapen som formaliseres blir i hovedsak brukt 

for å oppnå videre finansiering for prosjektene, som forsterker påstanden om at 

brukergruppene står i senteret av virksomheten. Videre fremkom det at Helseutvalget og 

Youchat samarbeider med andre aktører som jobber innenfor LHBT-feltet, og at denne 

samarbeidsrelasjonen ble ansett som en verdifull ressurs i arbeidet med brukergruppene. 

Intervjupersonene ga uttrykk for at det var en viss grad av informasjonsflyt i dette nettverket, 

og at det nettopp har blitt startet opp et samarbeidsprosjekt som krever at aktørene 

mobiliserer sin kunnskap for å oppnå finansiell støtte.  
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Kunnskapen i Helseutvalget har også blitt etterspurt i politikken, og stiftelsen har flere ganger 

vært høringsinstans for regjeringen og ulike departementer. Det fremkommer likevel at 

stiftelsen ikke har et ønske om å være politisk aktive og presse frem saker på grunnlag av 

kunnskapen som utvikles i prosjektet. Dette kommer igjen tilbake til brukerfokuset stiftelsen 

ønsker å ha, og de mener mer politisk orienterte organisasjoner kan fremme LHBT-

interessene. Det ser derfor ut til at kunnskapen som utvikles i Youchat har potensiale til å få 

en epistemisk natur, og selv om Helseutvalget i en viss grad oppfyller Akrich (2010) sine 

kriterier for å bli et epistemisk fellesskap har de enda ikke nådd dette punktet. Selv om de 

frivillige i Youchat virker klare for å ta dette skrittet, ser ledelsen ut til å være mer 

tilbakeholdne til denne overgangen. Dette er på grunn av en bekymring for at ytterligere 

formalisering av kunnskap og et økt politisk engasjement kan føre fokuset vekk fra stiftelsens 

primære målsetting, som er å nå ut til og hjelpe brukergruppene. Likevel akkumuleres det 

unike innsikter i Youchat og Helseutvalget, som også kan være verdifulle for andre aktører på 

et samfunnsnivå. Det ligger et enormt potensiale for kunnskap i denne stiftelsen, men den 

utnyttes bare i begrenset grad utenfor stiftelsens grenser.  

 

7.2 Studiens begrensninger 
I kapittel to har jeg gjort rede for en rekke refleksjoner over studiens kvalitet, men det er 

likevel enkelte aspekter jeg vil trekke frem her. Tiden jeg har hatt til rådighet i denne 

undersøkelsen har vært begrenset, noe som har påvirket omfanget av min studie. Funnene jeg 

har gjort i denne case-studien vil derfor være begrenset til stiftelsen jeg har undersøkt og det 

er vanskelig å vurdere om funnene kan repliseres i andre frivillige organisasjoner. Det kunne 

her vært hensiktsmessig å gjennomføre denne undersøkelsen som en komparativ case-studie, 

for å teste i hvilken grad funnene jeg har gjort kan være generaliserbare. Det kunne også vært 

interessant å gjennomføre en oppfølgingsstudie på et senere tidspunkt for å se om jeg ville 

fått de samme funnene, ettersom prosjektet har utviklet seg og det har skjedd utskiftninger 

blant de frivillige. Til slutt kunne en longitudinell studie av stiftelsen over tid bidratt til en 

større innsikt i stiftelsens kunnskapsdelingsprosesser, samtidig som det hadde sikret en 

høyere økologisk validitet (ref. Cicourel, 1982) enn denne studien muligens har oppnådd.  

 

Som jeg tidligere har diskutert i kapittel to vurderte jeg utvalgets størrelse som tilstrekkelig 

for denne undersøkelsen, men det kunne likevel vært hensiktsmessig å inkludere flere 

intervjupersoner for å sikre større grad av generaliserbarhet blant de frivillige og ansatte i 
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stiftelsen. For å få en dypere innsikt i hvilken rolle Helseutvalget har som kunnskapsaktør på 

et samfunnsnivå, kunne det også være interessant å inkludere et utvalg utenfor stiftelsen, som 

bruker kunnskapen som genereres i Helseutvalget. Dette kunne for eksempel vært utvalgte 

personer fra Helsedirektoratet eller aktuelle politiske instanser. På denne måten ville det vært 

mulig å oppnå dypere innsikt i hvilken verdi kunnskapen har for andre aktører i samfunnet.  

 

En annen potensiell begrensning ved denne undersøkelsen er at mine data er analysert i lys av 

utvalgt teori. Litteraturen jeg bruker har til en viss grad virket bestemmende for hvilke 

kategorier jeg har undersøkt innenfor mitt tema. Ved valg av andre perspektiver ville jeg 

muligens kommet frem til andre funn. Om studiens omfang hadde vært større, kunne det vært 

interessant å bruke et eksplorerende forskningsdesign (Yin, 2014: 30) for å identifisere 

kategorier ettersom de fremkommer for forskeren. På denne måten ville det vært mulig å 

identifisere sentrale trekk ved frivillig arbeid og samhandling, som potensielt kan legge 

grunnlaget for videre forskning.  

 

7.3 Studiens bidrag og videre forskning 
Det er i dag gjennomført få studier på kunnskapsdeling i frivillig sektor (ref.: Ragsdell et al. 

2014), men med tanke på den økende betydningen denne sektoren virker å få, kan det være 

hensiktsmessig med mer forskning på feltet. Jeg har med denne studien forsøkt å belyse om 

frivillige organisasjoner har potensiale til å bli kunnskapsaktører på et samfunnsplan. Jeg har 

derfor undersøkt kunnskapsdelingsprosessene i en frivillig organisasjon, både på prosjektnivå 

og på organisasjonsnivå. Gjennom prosjektet Youchat har jeg forsøkt å oppnå en detaljert 

innsikt i hvordan kunnskap akkumuleres og deles, samt hva slags kunnskap som benyttes av 

de frivillige. Mine funn kan potensielt fungere som et utgangspunkt for videre forskning på 

området. For å bygge på funnene jeg har gjort i min undersøkelse kunne det i videre studier 

vært interessant å undersøke om mine funn kan generaliseres til andre frivillige prosjekter. På 

denne måten vil det være mulig å se om de karakteristikkene og trekkene jeg har identifisert i 

min undersøkelse fremkommer på et generelt plan i frivillige prosjekter. Videre forskning 

kunne også ført at flere trekk som er typiske ved frivillig arbeid ble klarlagt. På denne måten 

ville det vært mulig å identifisere mulige utfordringer som kan forekomme og utvikle 

metoder for hvordan kunnskapsressurser kan ledes og utvikles i frivillige organisasjoner. 

Dette kan føre til at frivillige organisasjoner får et økt kunnskapsgrunnlag, som igjen gir 

mulighet til å få et større utbytte av kunnskapen som eksisterer innad i organisasjonen.  
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Et av funnene i min undersøkelse indikerer at frivillige bruker sine unike erfaringer og 

opplevelser i arbeidet med brukergruppene. Jeg har her belyst hvordan heterogeniteten i 

gruppa bidrar til en kollektiv oppbygging av relevant kunnskap om brukergruppen og om 

samtaletemaer som kan relateres til disse. Slik det fremkommer gjennom 

forskningslitteraturen har heterogen og erfaringsbasert kunnskap i liten grad tidligere blitt 

undersøkt i en frivillig kontekst. Denne kunnskapstypen kan være interessant å undersøke i 

videre studier, spesielt med henblikk til frivillige organisasjoner som kunnskapsaktører. 

Kunnskapen som utvikles i Youchat bærer ikke preg av empiri og vitenskap, men tilbyr 

fortsatt en unik innsikt i en brukergruppe det kan være viktig å følge opp på et samfunnsplan. 

Det ville derfor vært hensiktsmessig i videre studier å undersøke hvordan denne 

kunnskapstypen kan bidra til å fremme kunnskap om marginaliserte brukergrupper og 

potensielt utvikle forbedrede helsetilbud til disse individene.  

 

Hensikten med å gå fra et prosjektnivå til å undersøke kunnskapsdelingsprosessene på et 

organisasjonsnivå er for å se om kunnskapen som utvikles i Helseutvalget kan ha verdi på et 

samfunnsmessig plan. Mine funn indikerer at de frivillige i Youchat har utviklet en svært 

detaljert innsikt og områdespesifikk kunnskap innenfor deres fokusområde. LHBT-ungdom 

tilhører en liten og marginalisert gruppe, og denne studien har vist at kunnskap som utvikles 

om denne gruppen etterspørres av andre aktører. Dette funnet kan bidra til å synliggjøre at 

kunnskapen som utvikles på prosjektnivå også har verdi utenfor organisasjonens grenser. Det 

kunne her vært hensiktsmessig med flere studier som undersøker om dette også er tilfelle i 

andre organisasjoner. På denne måten kan en identifisere hvilken rolle frivillige 

organisasjoner kan spille som kunnskapsaktører på et samfunnsnivå og samtidig kartlegge 

hvordan denne kunnskapen kan anvendes i andre kontekster.  

 

Et spesielt interessant funn i min undersøkelse, er at det synes å være en motstand i stiftelsen 

til å bli aktive kunnskapsleverandører i samfunnet. Det virker ikke å være en ønske om å bli 

et epistemisk fellesskap, slik Akrich (2010) beskriver det, og stiftelsen tar heller på seg en 

rolle som kunnskapsleverandører først når de blir spurt. I denne undersøkelsen ble det funnet 

at Helseutvalget ikke ønsket å ta skrittet til å bli et epistemisk fellesskap av praktiske grunner, 

slik som mangel på ressurser og et ønske om å ikke miste fokus på brukergruppene. Et 

spørsmål som reiser seg utover de praktiske grunnene, er om det kan eksistere noen 

underliggende grunner til at frivillige organisasjoner ikke ønsker å ta dette skrittet. Jeg har i 

denne undersøkelsen tatt utgangspunkt i Akrich (2010) sine kriterier for hvordan 
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praksisfellesskap kan utvikle seg til å bli et epistemisk fellesskap. Når praksisfellesskapene 

utfyller disse kriteriene, er de ifølge Akrich (2010) klare for å gjøre sitt inntog i politikken og 

oppnå politisk innflytelse. Jeg har også kort gjort rede for Haas (1992) sin definisjon av 

epistemiske fellesskap, som er: eksperter innenfor et felt, som kommer sammen og skaper 

kunnskap som etterspørres i politikken. Ifølge Haas (1992) er kunnskap en kilde til sannhet 

som alltid vil vinne frem i politikken, og han problematiserer i liten grad denne prosessen. 

Både Akrich (2010) og Haas (1992) kan derfor sies å beskrive relasjonen mellom kunnskap 

og politikk som relativt enkel og lineær.  

 

Nyere forskning på epistemiske fellesskap har imidlertid vist at relasjonen mellom kunnskap 

om politikk er mer kompleks enn det tidligere er tatt høyde for, og det er en voksende 

litteratur som støtter dette synet. Cross (2013) mener at studier av epistemiske fellesskap 

trenger betydelig nytenkning, og påpeker at Haas (1992) har et for lettvint og snevert syn på 

hvordan kunnskap og politikk påvirker hverandre. Epistemiske fellesskap søker å øke 

menneskelig velferd gjennom å utvikle kunnskap for relevante beslutningstakere, men dette 

betyr ikke automatisk at epistemiske fellesskap alltid vil ha gjennomslagskraft i politikken 

(Cross, 2013). Cross (2013) påpeker her at relasjonen et fellesskap har til beslutningstakerne 

er viktig, fordi beslutningstakere ikke vil søke kunnskap som strider totalt med deres 

tankegang. Dette betyr at epistemiske fellesskap ikke nødvendigvis har en uproblematisk 

tilgang til beslutningstakerne, og at det ofte kan være utfordrende å få gjennomslag for deres 

interessesaker (Cross, 2013). På denne måten kan det tenkes at det kan være utfordrende for 

frivillige organisasjoner å etablere en slik tilgang, og dette kan begrense deres muligheter til å 

bli politiske aktører. Frivillige organisasjoner kan derfor være tilbakeholdne med å innta slike 

posisjoner, nettopp fordi det kan være utfordrende å få gjennomslag for deres synspunkter. 

Cross (2013) mener også at beslutningstakere ofte søker kunnskap som har en teknologisk, 

kvantitativ og vitenskapelig natur, og at det her vil være enklere for vitenskapelig baserte 

epistemiske fellesskap å oppnå innflytelse. Det kan tenkes at den erfaringsbaserte 

kunnskapen som utvikles i frivillige organisasjoner i mindre grad vil bli anerkjent av 

beslutningstakere, og at dette kan skape ytterligere begrensninger for de frivillige 

organisasjonenes gjennomslagskraft. Ifølge Cross (2013) vil slike konkurransesituasjoner ofte 

oppstå mellom epistemiske fellesskap, og uten et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag kan det 

tenkes at frivillige organisasjoner i mindre grad får mulighet til å innta posisjoner som 

kunnskapsleverandører i politikken. En annen relasjonell faktor som kan påvirke epistemiske 

fellesskap sitt ønske om å bidra politisk, kan ifølge Youde (2005) være at fellesskapene 
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mangler tillit til regjeringen og deres beslutningsprosesser. Om et epistemisk fellesskap ikke 

er enig i det dominerende epistemiske kunnskapsgrunnlaget regjeringen baserer seg på, kan 

de her opprette det Youde (2005) kaller et counter epistemic community. Det epistemiske 

fellesskapet vil her utvikle kunnskap og alternative løsninger de mener er mer 

hensiktsmessige for problemområdet, enn kunnskapen det dominerende fellesskapet baserer 

seg på (Youde, 2005). Disse mot-fellesskapene vil dermed tilby kunnskap til 

samfunnsgrupper som gir alternative fremgangsmåter for å håndtere problemene (Youde, 

2005). Det kan tenkes at frivillige organisasjoner derfor ønsker å holde et fokus på å utvikle 

erfaringsbasert og kontekstspesifikk kunnskap om sine brukergrupper, fordi de ser verdien 

dette har utover regjeringens kunnskapsgrunnlag.  

 

Problemområdene jeg har belyst her, kan være medvirkende faktorer til at frivillige 

organisasjoner er tilbakeholdne med å innta rollen som kunnskapsaktører på et 

samfunnsmessig og politisk plan. Teoriene jeg har benyttet meg av i min undersøkelse, bidrar 

ikke til å problematisere relasjonene mellom kunnskap og politikk, og for å forstå dette 

konseptet fullt ut, er det nødvendig å gå videre i teoriutviklingen. Det kan derfor være 

hensiktsmessig å utføre studier med utgangspunkt i nyere teorier om epistemiske fellesskap, 

som i større grad tar høyde for de komplekse relasjonene mellom kunnskap og politikk. Et 

spørsmål som kan være relevant å reise i videre forskning, er om det kan ha nedfelt seg en 

latent erfaring hos frivillige organisasjoner, om at de har en begrenset gjennomslagskraft i 

politiske sammenhenger. Det kan tenkes at disse organisasjonene har erfart at de i begrenset 

grad blir hørt selv om de prøver å fremme sine synspunkt. En annen måte en kan oppnå en ny 

forståelse av denne motstanden på, er gjennom å undersøke om temaene organisasjonene 

jobber med, kan ha innvirkning på deres gjennomslagskraft i politikken. Det kan tenkes at 

organisasjoner som jobber med mer kontroversielle temaer også kan ha større problemer med 

å oppnå politisk innflytelse. Videre forskning kunne her belyst om organisasjoner som jobber 

med kontroversielle temaer er mer tilbakeholdne politisk enn organisasjoner som jobber med 

mindre kontroversielle temaer. Disse to forslagene til potensiell ny forskning kunne bidratt til 

å oppnå en større innsikt i hvorfor enkelte frivillige organisasjoner ikke ønsker å innta rollen 

som kunnskapsaktører i samfunnet. Det kunne her utføres komparative studier for å 

undersøke om denne motstanden foreligger i flere frivillige organisasjoner. Komparative 

studier kunne også bidratt til å belyse om det er forskjeller i organisasjoners erfaringer med 

politisk gjennomslagskraft. Disse spørsmålene kan dermed være gode utgangspunkt for 

videre forskning på feltet.  
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Vedlegg 2 – Samtykkeskjema – Ansatte i Helseutvalget 

 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Kunnskapsdeling i frivillig sektor” 

 

Bakgrunn og formål 

Formålet med studien er å undersøke hvordan medlemmer av et prosjekt i en frivillig 

organisasjon deler kunnskap i sitt arbeid, og hvordan kunnskapen videreutvikles på et 

prosjekt- og organisasjonsnivå. Jeg ønsker deretter å undersøke om kunnskapen som utvikles 

formaliseres og eksporteres til andre aktører, slik som organisasjoner, helseforetak eller 

politiske instanser, og hvilke konsekvenser dette kan ha.  

 

Problemstillingen jeg skal jobbe ut fra er: Hvordan akkumuleres og deles kunnskap i et 

prosjekt i en frivillig organisasjon, og strekker kunnskapen seg ut over organisasjonens 

grenser? 

 

Problemstillingen skal besvares gjennom tre forskningsspørsmål. 

1. Hvordan akkumuleres kunnskap blant frivillige i et prosjekt? 

2. Hvordan blir kunnskap delt mellom de frivillige? 

3. Blir kunnskapen som genereres i prosjektene spesialisert og formalisert, og reiser 

kunnskapen ut av organisasjonen? 

 

Dataen som samles inn til dette prosjektet inngår i en mastergradsstudie ved Pedagogisk 

Institutt, Universitet i Oslo. Studien gjennomføres i samarbeid med stiftelsen Helseutvalget 

og data vil samles inn fra to utvalgsgrupper; 1. fast ansatte, og 2. frivillige i stiftelsen. 

Utvalget som inkluderes i disse to gruppene er valgt ut basert på kriterier slik som: 1. Fast 

ansatte: Stillingstittel, antall år i stiftelsen, og relevant kunnskap innenfor områdene studien 

omfatter. 2. Frivillige: tid som frivillig i stiftelsen, aktiv deltakelse i prosjektet og 

jobb/utdanningsbakgrunn.  

 

Jeg forespørrer din deltakelse fordi du har jobbet i stiftelsen over en lengre tidsperiode og 

fordi du har kunnskap om stiftelsens historie og om hvordan kunnskap har blitt sendt ut av 

stiftelsen.  
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Hva innebærer deltakelse i studien? 

Hovedtrekkene i studien vil omhandle deling av kunnskap, samt utvikling og formalisering 

av kunnskap i stiftelsen. Det vil ikke stilles noen spørsmål om brukere/klienter av stiftelsens 

tjenester, da fokuset vil ligge på kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling mellom frivillige i 

valgt prosjekt, samt mellom prosjektmedlemmene og stiftelsen i sin helhet.  

 

Deltakelse i studien vil innebære at intervjuperson gjennomfører ett semi-strukturert intervju, 

med varighet inntil én time. Dataene jeg samler inn vil registreres via båndopptak og 

personlige notater.  

 

Gjennom intervjuet vil jeg innhente opplysninger slik som stillingstittel og tid i stiftelsen. 

Temaer jeg vil gå inn på i dette intervjuet er:  

 

Tema 1: Stiftelsens målsettinger. Her vil jeg stille spørsmål om Helseutvalgets målsettinger 

og brukergruppene dere ønsker å nå ut til.  

 

Tema 2: Formalisering av kunnskap. Her vil jeg stille spørsmål om hva slags kunnskap 

som genereres og utvikles i Helseutvalget, samt hvordan kunnskapen i prosjektene fanges 

opp, lagres og formaliseres av stiftelsen.  

 

Tema 3: Kunnskapseksport. Her vil jeg stille spørsmål som omhandler hvilke 

samarbeidspartnere Helseutvalget har, i hvilken grad kunnskap sendes ut og spres til andre 

organisasjoner/instanser, samt om kunnskap blir etterspurt av andre aktører. Jeg vil også stille 

spørsmål som omhandler politisk samarbeid og innflytelse, og hvordan disse prosessene 

foregår.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og det vil kun være jeg som har 

tilgang til disse dataene. Data og personopplysninger vil lagres på min personlige datamaskin 

som er passordsbeskyttet og alltid i min varetekt.  
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Som deltaker vil du anonymiseres i oppgaven. Det kan likevel være mulig at andre 

medarbeidere i stiftelsen vil kunne identifisere hvem du er ut ifra enkelte indirekte 

bakgrunnsopplysninger, slik som stillingstittel og tid i stiftelsen. 

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1/6-17. Datamaterialet vil anonymiseres ved 

prosjektslutt, og skal ikke lagres for videre bruk.   

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Kristina Berger 

Tlf.  995 61 206 

Epost: kriber9@gmail.com 

 

Kontaktinformasjon veileder 

Karen Jensen 

Professor ved pedagogisk institutt, Universitet i Oslo. 

Tlf: 22855357 

Epost: karen.jensen@iped.uio.no 

 

Studien er meldt til personvernombudet for forskning, NSD – Norsk senter for forskningsdata 

AS.  

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta.  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Sted, navn, dato) 
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Vedlegg 3 – Samtykkeskjema – Frivillige i Helseutvalget 

 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Kunnskapsdeling i frivillig sektor” 

 

 

Bakgrunn og formål 

Formålet med studien er å undersøke hvordan medlemmer av et prosjekt i en frivillig 

organisasjon deler kunnskap i sitt arbeid, og hvordan kunnskapen videreutvikles på et 

prosjekt- og organisasjonsnivå. Jeg ønsker deretter å undersøke om kunnskapen som utvikles 

formaliseres og eksporteres til andre aktører, slik som organisasjoner, helseforetak eller 

politiske instanser, og hvilke konsekvenser dette kan ha.  

 

Problemstillingen jeg skal jobbe ut fra er: Hvordan akkumuleres og deles kunnskap i et 

prosjekt i en frivillig organisasjon, og strekker kunnskapen seg ut over organisasjonens 

grenser? 

 

Problemstillingen skal besvares gjennom tre forskningsspørsmål. 

1. Hvordan akkumuleres kunnskap blant frivillige i et prosjekt? 

2. Hvordan blir kunnskap delt mellom de frivillige? 

3. Blir kunnskapen som genereres i prosjektene spesialisert og formalisert, og reiser 

kunnskapen ut av organisasjonen? 

 

Dataen som samles inn til dette prosjektet inngår i en mastergradsstudie ved Pedagogisk 

Institutt, Universitet i Oslo. Studien gjennomføres i samarbeid med stiftelsen Helseutvalget 

og data vil samles inn fra to utvalgsgrupper; 1. fast ansatte, og 2. frivillige i stiftelsen. 

Utvalget som inkluderes i disse to gruppene er valgt ut basert på kriterier slik som: 1. Fast 

ansatte: stillingstittel, antall år i stiftelsen, og relevant kunnskap innenfor områdene studien 

omfatter. 2. Frivillige: tid i stiftelsen, aktiv deltakelse i prosjektet og 

jobb/utdanningsbakgrunn.  

 

Jeg forespørrer din deltakelse fordi du har jobbet i prosjektet over en lengre tidsperiode og 

har derfor en viss oversikt over prosjektets utvikling. Du har også vært en aktiv deltaker i 
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prosjektet og jobbet mye som frivillig, og har derfor oppdatert kunnskap om hva som skjer i 

prosjektet.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Hovedtrekkene i studien vil omhandle deling av kunnskap, samt utvikling og formalisering 

av kunnskap i stiftelsen. Det vil ikke stilles noen spørsmål om brukere/klienter av stiftelsens 

tjenester, da fokuset vil ligge på kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling mellom frivillige i 

valgt prosjekt, samt mellom prosjektmedlemmene og stiftelsen i sin helhet.  

 

Deltakelse i studien vil innebære at intervjuperson gjennomfører ett semi-strukturert intervju, 

med varighet inntil én time. Dataene jeg samler inn vil registreres via båndopptak og 

personlige notater. Gjennom intervjuet vil jeg ikke innhente personopplysninger som gjør deg 

identifiserbar for andre. Temaer jeg vil gå inn på i dette intervjuet er:  

 

Tema 1: Kunnskapsakkumulering i prosjektet. Her vil spørsmålene omhandle hvordan du 

jobber i prosjektet. Dette innebærer hvordan du hjelper brukerne, hva du kan lære av samtaler 

med brukerne, samt hva slags type kunnskap du bruker når du jobber. 

 

Tema 2: Kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og praksisfellesskap.  Her vil jeg stille 

spørsmål som handler om hvordan du/dere deler erfaringer, historier og kunnskap med 

hverandre, og hvordan dere utvikler kunnskap sammen.  

 

Tema 3: Kunnskapsspesialisering og kunnskapseksport ut av stiftelsen. Spørsmålene her 

vil omhandle om dere frivillige har utviklet en felles kunnskapsbase og en form for mer 

spesialisert kunnskap på visse områder. Jeg vil også spørre om kunnskapen som skapes blir 

formalisert og hvordan kunnskapen kan reise ut av stiftelsen. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og det vil kun være jeg som har 

tilgang til disse dataene. Data og personopplysninger vil lagres på min personlige datamaskin 

som er passordsbeskyttet og alltid i min varetekt. Som deltaker vil du anonymiseres.  

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1/6-17. Datamaterialet vil anonymiseres ved 

prosjektslutt, og skal ikke lagres for videre bruk.   
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Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Kristina Berger 

Tlf.  995 61 206 

Epost: kriber9@gmail.com 

 

Kontaktinformasjon veileder 

Karen Jensen 

Professor ved pedagogisk institutt, Universitet i Oslo. 

Tlf: 22855357 

Epost: karen.jensen@iped.uio.no 

 

Studien er meldt til personvernombudet for forskning, NSD – Norsk senter for forskningsdata 

AS.  

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta.  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Sted, navn, dato) 
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Vedlegg 4 – Intervjuguide – Ansatte i Helseutvalget 

 
Intervjuguide 

Kunnskapsdeling i frivillig sektor 

 

Åpning 

-‐ Informasjon om personvern og konfidensialitet.  

-‐ Informasjon om prosjektets tema og hensikt.  

-‐ Signering av deltakelsesskjema. 

 

Tema 1 – Stiftelsens målsettinger 

1. Etter å ha lest årsrapporten for 2015 virker det for meg at dere har en tosidig 

målsetting i Helseutvalget. Den ene er å hjelpe målgruppene innenfor hvert prosjekt, 

og det andre er å generere kunnskap som er relevant innenfor HU sine fokusområder 

-‐ Hva tenker du om det? 

-‐ Hvordan går disse to målsettingene sammen? 

-‐ Eksempler? 

 

Tema 2 – Formalisering av kunnskap 

2. Noe av det jeg synes er mest interessant ved Helseutvalget er at frivillige (uten 

formell kompetanse) kan være en kilde til mye nyttig kunnskap, og det genereres 

kunnskap fra frivillige innenfor hvert prosjekt (For eksempel Youchat).  

-‐ På grunnlag av kunnskapen som genereres i prosjektene, lages det noe formell 

kunnskap i Helseutvalget? 

-‐ Eksempler? 

-‐ Hvordan bruker Helseutvalget kunnskapen som lages? 

3. De frivillige bruker ofte sine egne erfaringer når de skal prate med eller hjelpe en 

klient, og disse erfaringene kan bidra til å akkumulere kunnskap i prosjektet. 

-‐ Oppmuntrer dere de frivillige til å systematisere sine erfaringer? 

-‐ Hvis ja, hvordan gjør dere dette? Har dere noen bevisste strategier? 

4. Har dere tidligere samarbeidet med forskere og/eller fagfolk for å videreutvikle og 

vitenskapeliggjøre en type informasjon/kunnskap? 

-‐ Eksempler?  
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Tema 3 – Kunnskapseksport 

5. Jeg har sett i Helseutvalgets årsrapport dere nevner ulike samarbeidspartnere, både 

offisielle og uoffisielle.  

-‐ Hvem? 

-‐ Kan du fortelle litt om hvordan dere samarbeider med andre aktører? 

6. Lager dere kunnskap for andre?  

-‐ Hvis ja, hva slags kunnskap blir dere spurt om å lage? 

7. I årsrapporten finnes det en oversikt over mediesaker der Helseutvalget bidro i 2015. 

Jeg ser at mange av temaene her omhandler hivtesting og hiv-problematikk.  

-‐ Bruker dere kunnskap som har blitt generert i prosjektene når dere svarer på 

forespørsler fra mediene? 

-‐ Jeg ser også at det ikke har vært like høy etterspørsel etter temaene det jobbes mye 

med i Youchat. Hvorfor tror du det er slik? 

8. Har kunnskap som har blitt generert i Youchat tidligere blitt sendt ut av stiftelsen? 

-‐ Eksempler? 

 

Politikk 

9. Jeg har sett at Helseutvalget tidligere har vært høringsinstans for regjeringen. Kan du 

fortelle litt om dette? 

-‐ Har dere opplevd at politikere/regjeringen har etterspurt informasjon/kunnskap om 

temaer som stiftelsen jobber med?  

-‐ Har dere vært med å påvirke politiske beslutninger?  

10. Har Helseutvalget drevet noen form for aktivisme med utgangspunkt i kunnskapen 

som har blitt generert her? Om enkelte forhold ikke er bra nok, har dere for eksempel 

rammet inn problemer for å skape en kollektiv debatt, kontaktet pressen, osv.? 

11. Har dere et ønske om å bli mer politisk involvert og bidra med kunnskap som 

genereres i Helseutvalget?  

-‐ Hvis ja, hvordan jobber dere mot dette?  

-‐ Opplever du at dere er på vei mot å oppnå dette?  

 

Avsluttende spørsmål 

-‐ Er det noe du ønsker å tilføye som vi ikke har pratet om? 
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Vedlegg 5 – Intervjuguide – Frivillige i Helseutvalget 

 
Intervjuguide 

Kunnskapsdeling i frivillig sektor 

 

Åpning 

-‐ Informasjon om personvern og konfidensialitet.  

-‐ Informasjon om prosjektets tema og hensikt 

-‐ Signering av deltakelsesskjema 

 

Tema 1: Kunnskapsakkumulering i prosjektet  

1. Brukerne av tjenesten kommer til dere med én eller flere erfaringer de ønsker å 

snakke om eller trenger hjelp med. Kan du fortelle litt om hva du typisk snakker med 

brukerne om? 

-‐ Ser du noen fellestrekk ved disse historiene? 

2. Det er et ganske stort spenn i de temaene brukerne ønsker å prate om. Opplever du at 

du over tid har opparbeidet deg kunnskap om hvordan å prate med brukerne om ulike 

temaer? Eksempler?  

3. De frivillige som jobber i Youchat har alle erfaring med det å lære en LHBT-person. 

Hvordan kan din egen personlige erfaring med et tema brukes i samtale med 

brukeren? 

4. Hvorfor begynte du på Youchat? 

 

Tema 2: Kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og praksisfellesskap 

Kunnskapsdeling og –utvikling.  

5. Kunnskapen dere frivillige opparbeider dere gjennom deres egen erfaring og i samtale 

med brukerne, deler dere denne kunnskapen med hverandre? 

-‐ Kan du fortelle litt om hvordan dere deler denne kunnskapen? 

-‐ Hvor er det hovedsakelig at denne kunnskapsdelingen skjer? 

-‐ Hvordan kan kunnskapsdelingen være til hjelp når du har samtaler med brukerne? 

6. I dette prosjektet har de frivillige ulik erfarings- og utdanningsbakgrunn. Når dere 

bygger opp kunnskap sammen, hvordan kan dette være en fordel (evt. en ulempe)? 

7. Da du startet å jobbe i prosjektet, hvordan lærte du å utføre jobben? 
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8. Hvordan ble du tatt inn i fellesskapet av de andre frivillige?  

-‐ Nå som du er mer erfaren, hvordan hjelper du de nyere frivillige? 

9. Det kan være et ganske stort spenn i temaene dere prater med klienter om. Har dere 

som gruppe opplevd at dere har funnet ”kunnskapshull”? Eksempler? 

-‐ Om dere finner slike hull, hvordan går dere frem for å skaffe kunnskapen dere 

mangler?  

 

Tema 3: Kunnskapsspesialisering og kunnskapseksport ut av stiftelsen. 

10. Mye av erfaringene og historiene dere deler med hverandre kan bli brukt for å hjelpe 

ungdom i vanskelige situasjoner. Opplever du at dere har opparbeidet en felles 

kunnskapsbase som flere av dere bruker når dere skal hjelpe en bruker innenfor et 

visst tema? 

-‐ Eksempler? 

11. Dere som jobber i prosjektet har ikke nødvendigvis utdanning/spesialisert kunnskap 

om arbeid på dette feltet, opplever du at du i samarbeid med andre frivillige i noen 

grad har utviklet en mer spesialisert form for kunnskap på visse områder?  

-‐ Hvis ja, kan du komme med eksempler? 

 

Ut over stiftelsens grenser 

12. Kunnskapen dere bygger opp sammen kan muligens være relevant for andre aktører 

som jobber med ungdom. Blir noe av kunnskapen som deles i gruppa formalisert 

og/eller lagret for videre bruk i prosjektet?  

-‐ Hvis ja, hvilken type kunnskap/informasjon er dette? 

-‐ Hvordan gjøres dette? 

13. I hvilken grad opplever du at det er viktig/uviktig at dere får spredd kunnskap som 

genereres i prosjektet? 

-‐ Hvorfor er dette viktig? 

-‐ Hvem bør dere i så fall spre kunnskapen til? 

14. Vet du om noen tilfeller der kunnskap fra Youchat har blitt etterspurt?  

15. Vet du om kunnskapen har blitt brukt noen andre steder? 

 

Avsluttende spørsmål 

-‐ Er det noe du ønsker å tilføye som vi ikke har pratet om? 


