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Sammendrag 

Denne studien har til hensikt å undersøke hva som kjennetegner kunnskapsdeling i et 

tverrfaglig prosjektteam i byggebransjen. På bakgrunn av dette utforskes tre 

forskningsspørsmål. Det første forskningsspørsmålet omhandler hvordan 

avhengighetsforholdet mellom de ulike kunnskapsdomenene er. Det andre 

forskningsspørsmålet undersøker på hvilke måter tidsperspektiver spiller inn på 

kunnskapsdeling. Og det tredje forskningsspørsmålet ser på hvilke måter BIM (Building 

information model) bidrar til kunnskapsdeling mellom de ulike prosjektdeltakerne.  

For å besvare oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål har jeg valgt å gjennomføre 

en kvalitativ casestudie. Data ble samlet inn gjennom semistrukturerte intervjuer med fire 

informanter. De fire informantene har hvert sitt ansvarsområde i et større boligutviklings 

prosjekt, henholdsvis prosjektsjef, salg- og markedsansvarlig, prosjekteringsleder og 

prosjektleder. Jeg dro til deres arbeidsplass, og gjennomførte intervjuer med hver av 

prosjektdeltakerne. Intervjuene ble dokumentert ved hjelp av lydopptaker, i henhold til 

samtykke fra informantene. Ved analyse av innsamlet datamateriale ble det gjennomført en 

tematisk analyse.  

Funn fra denne casestudien viser at prosjektdeltakerne har svært ulik bakgrunn og utdanning, 

som gjenspeiler deres ulike ansvarsområder i prosjektet. En slik variasjon av erfaring har vist 

seg å ha stor betydning i forhold til avhengighetsforholdet mellom dem, og hvor viktig det er 

at de ulike kunnskapene forenes for at de skal lykkes med prosjektets mål. 

Avhengighetsforhold mellom de ulike deltakerne i prosjektet kan ses opp mot både interne og 

eksterne aktører. I denne sammenhengen viser videre funn at ulike tidsperspektiver er 

avgjørende. Dette innebærer at kunnskapsutveksling må skje på riktig tidspunkt mellom de 

ulike prosjektdeltakerne. Tid har betydning både når det gjelder de interne og eksterne 

aktørene. Sett ut fra de interne aktørene er det viktig at kunnskap deles på riktig tidspunkt. For 

eksempel er det helt avgjørende at prosjekteringsleder og prosjektleder samarbeider tidlig. 

Dette henger sammen med at prosjektlederen besitter mer byggfaglig kompetanse enn det 

prosjekteringslederen gjør. I forhold til de eksterne aktørene stopper kundenes innflytelse i 

prosjektet på et tidspunkt. Dette henger sammen med at endringer ikke kan gjøres når selve 

byggeprosessen har startet. Det er derfor viktig at de interne aktørene informerer kundene om 

stopptider, i forhold til når de ikke lenger kan komme med ønsker.  
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I henhold til hvordan BIM brukes for å dele kunnskap viser funnene at BIM tilbyr en 3D-

visualisering av hvordan prosjektet kommer til å se ut. Ut ifra dette kan det påpekes at BIM 

visualiserer hvordan de ulike fagene i prosjektet samarbeider. BIM brukes også for å 

gjennomføre kollisjonstester, som på denne måten kan vise feil og mangler som finnes i 

prosjektet. Kollisjonstestene gjennomføres av en BIM-koordinator, som vurderer kollisjonene 

før han eventuelt involverer de ulike prosjektdeltakerne til å finne en løsning på kollisjonene. 

Fra datamaterialet fremkom det at slike kollisjoner er et tegn på at det er en uforenelighet 

mellom fagene, og at de krasjer med hverandre. Med andre ord benytter prosjektteamet seg av 

BIM-modellen for å gjøre kunnskapsdelingen mellom dem enklere. BIM tilbyr innsyn i de 

ulike prosjektdeltakernes fagområder, og blir derfor det artefaktet som prosjektteamet benytter 

som et grenseobjekt for å muliggjøre kunnskapsdeling.  
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1 Introduksjon  

1.1 Bakgrunn og aktualitet  

Kunnskap har i en organisatorisk sammenheng blitt et svært utbredt tema, og anerkjennes av 

de fleste i dag som en av de viktigste ressursene for å lykkes på det raskt voksende markedet 

(Maravilhas & Martins, 2018). I henhold til dette blir kollegial interaksjon og samarbeid et 

viktig aspekt for at nye ideer skal kunne utvikles. Det har med andre ord blitt lagt stor vekt på 

kunnskapsledelse i organisasjoner i forhold til hvordan kunnskap avdekkes, deles, utvikles og 

brukes på en effektiv måte (Navimipour & Charband, 2016). Kunnskapsdeling kan sies å 

være en av de viktigste aspektene av denne kunnskapshåndteringen som innebærer at 

individer, team og organisasjoner deler kunnskap med hverandre gjennom ulike aktiviteter. 

Dette innebærer at kunnskapen må håndteres på en effektiv måte for å opprettholde 

konkurransedyktigheten på markedet. Vanligvis er kunnskapen lokalisert i ulike domener som 

er spredt ut over hele organisasjonen, og må utnyttes gjennom å gjøres tilgengelig for alle de 

involverte aktørene.  

I denne forbindelse blir arbeid og samarbeid i team svært viktig. Mehta, Hall & Byrd (2014, s. 

417) ser på team som en mekanisme som benyttes for å bringe sammen individuell kunnskap, 

ekspertise og ferdigheter. Et team er på denne måten typisk forankret i store sosiale systemer, 

som for eksempel i en organisasjon. Det eksisterer ulike typer team, og Cohen & Bailey 

(1997) deler team inn i følgende fire kategorier: arbeidsteam, parallelle team, lederteam og 

prosjektteam. Arbeidsteam er en gruppe mennesker som stor sett arbeider sammen på heltid, 

og som for eksempel har ansvaret for å produsere varer eller å tilby tjenester. Parallelle team 

brukes gjerne for problemløsning og når forbedringer må gjøres. Lederteam består oftest av 

personer som har ansvaret for koordinering, og som tilbyr direksjoner til de ulike enhetene i 

en organisasjon eller bedrift.  

Prosjektteam kan sies å skille seg fra de andre kategoriene av team, fordi de gjerne er en 

gruppe mennesker som jobber sammen i en tidsbegrenset periode. I et prosjektteam har de 

ulike aktørene forskjellige ekspertiser og kommer gjerne fra helt ulike enheter og disipliner i 

organisasjonen. Et prosjektteam samarbeider med andre ord til et bestemt mål er nådd, og 
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deretter returnerer oftest de ulike medlemmene tilbake til sin funksjonelle enhet. Eller så 

starter de på et nytt prosjekt. Kunnskapsdeling i et prosjektteam blir svært viktig i henhold til 

at de ulike kompetansene må fungere i samspill, og på denne måten øke prestasjonen, men 

samtidig redusere kostnader (Navimipour & Charband, 2016).  

Et slikt samarbeid mellom ulike domener som i et prosjektteam, innebærer at grenser må 

overkommes. Her blir begrepet grenseobjekter viktig som en indikasjon på hvordan ulike 

artefakter kan utgjøre en spesifikk funksjon når det gjelder å bygge en bro mellom de ulike og 

kryssende praksisene (Star & Griesmer, 1989). Ulik teknologi eller verktøy kan med andre 

ord brukes for å gjøre kunnskapsdelingen og kommunikasjonen mellom de ulike 

kunnskapsdomenene tydeligere. Den store utviklingen av digitale verktøy utgjør i dag en stor 

del av hverdagen og samarbeidet i organisasjoner og bedrifter (Heath, Knoblauch & Luff, 

2000). Det blir derfor helt avgjørende at bedriftene klarer å benytte seg av disse digitale 

verktøyene som kan føre til at samarbeidet mellom de ulike arbeidsfellesskapene blir enklere.  

1.2 Tema og problemstilling  

På bakgrunn av innledningen og min interesse for arbeidslivspedagogikk har jeg valgt å 

fokusere på hvordan et prosjektteam bestående av ulik ekspertise deler kunnskap med 

hverandre. Tverrfaglig samarbeid og innsikt i hverandres ekspertise er to egenskaper som 

vektlegges stor verdi i dagens arbeidsliv. Problemstillingen min i henhold til dette er 

følgende:  

 «Hva kjennetegner kunnskapsdeling i et tverrfaglig prosjektteam i byggebransjen?» 

Med utgangspunkt i denne problemstillingen skal følgende forskningsspørsmål undersøkes:  

1. Hvordan er avhengighetsforholdet mellom de ulike kunnskapsdomenene?  

2. På hvilke måter spiller tidsperspektiver inn på kunnskapsdeling?  

3. På hvilke måter bidrar BIM til kunnskapsdeling mellom de ulike prosjektdeltakerne?  
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1.3 Avgrensning  

Arbeidslivspedagogikk er et omfattende felt, og det er helt nødvendig å gjøre noen 

avgrensninger for å snevre inn oppgaven. Det eksisterer mange ulike teorier om 

kunnskapsdeling i organisasjoner. På bakgrunn av dette har jeg valgt å fokusere på teorien om 

praksisfellesskap (Lave & Wenger, 1991), og Carliles (2004) rammeverk om 

kunnskapsgrenser. Teoriene vil presenteres nærmere i teorikapittelet, men teorien om 

praksisfellesskap handler i korte trekk om at kunnskapsutveksling og læring skjer i 

samhandling mellom mennesker. Carliles (2004) rammeverk tar for seg kompleksiteten med 

kunnskap, og hvordan kunnskap deles mellom ulike kunnskapsdomener. I henhold til disse 

teoriene vil begrepene «artefakter» og «grenseobjekter» presenteres, som her vil ses på som 

verktøyene de ulike prosjektdeltakerne benytter seg av for å gjøre kunnskapsdelingen enklere, 

og mer synlig for alle de involverte partene i prosjektet.  

1.4 Presentasjon av case  

Denne casestudien tar for seg hvordan et prosjektteam bestående av ulik ekspertise og 

kunnskap samarbeider for å nå et felles mål. Informantene består av fire personer som har 

hvert sitt ansvarsområde i et større boligutviklingsfirma. Prosjektet innebærer alt fra 

planlegging til gjennomføringen, som i denne konteksten handler om bygging av både hus og 

leiligheter av stort omfang. Som nevnt tidligere består de ulike ekspertisene i prosjektet av 

prosjektsjef, salg- og markedsansvarlig, prosjekteringsleder og prosjektleder. Det er også 

mange andre aktører internt i prosjektet, som kommer frem i denne studien gjennom 

informantenes stemmer. Disse fire og de andre aktørene i prosjektet utgjør dermed det interne 

nettverket i prosjektet. I tillegg til disse interne aktørene, er det også ulike eksterne aktører 

som påvirker prosjektet. De eksterne aktørene er blant annet kunden, kommuner og 

fylkeskommuner. Prosjektdeltakerne jobber hardt for at kundenes ønsker og behov skal 

ivaretas. Kundekontakt blir i den forbindelse en viktig faktor gjennom hele prosjektet.   

Det som er karakteristisk med dette prosjektteamet er at de har ulik rolle og deltakelse i 

prosjektet. Dette innebærer at de ulike prosjektdeltakerne er mer involverte på noen 

tidspunkter i prosjektet enn andre, samtidig som alle har en viktig rolle fra start. For å 

illustrere dette skal jeg kort forklare hvordan prosjektet ble utviklet. Prosjektsjefen bestiller et 
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produkt av prosjekteringsleder, som sammen med sitt team prosjekterer frem tegninger og 

modeller av bygningsområdet. Det gjøres også markedsundersøkelser for å se hvilken 

kjøpegruppe som er interessert i det aktuelle området utbyggingen skal skje. Prosjektleder har 

en del teknisk kunnskap om hvordan ferdigstillelse av byggene skal foregå, og er ofte med på 

prosjekteringen for at den skal bli så realistisk som mulig. Etter at planleggingen og 

prosjekteringen av prosjektet er ferdig går de i gang med selve byggingen. Her har 

prosjektleder ansvaret for å blant annet kontakte riktige håndverkere, for at utbyggingen skal 

kunne tre i kraft. Skjer det derimot noen uforutsette hendelser eller problemer kan det være 

nødvendig at de ulike prosjektdeltakerne igjen blir aktive i prosjektet, for å finne en løsning 

på problemene.   

Prosjektteamet benytter 2D- og 3D-tegninger når bygg skal utvikles og planlegges. 3D-

tegningene blir utviklet i en såkalt BIM-modell, som viser hvordan bygget eksakt vil se ut. På 

denne måten kan de ulike ekspertisene i prosjektet se om bygget er «byggbart», eller om noe 

må endres før selve utbyggingen trer i kraft. BIM blir på denne måten et digitalt verktøy de 

ulike aktørene benytter for å synliggjøre hverandres kunnskap, og kan på denne måten sies å 

fungere som en artefakt eller grenseobjekt for kunnskapsdeling mellom de ulike 

kunnskapsdomene. Ut ifra dette kan det påpekes at de fire prosjektdeltakerne er en del av ett 

praksisfellesskap, men også på samme tid er medlem av flere praksisfellesskap. Dette 

innebærer at de ulike prosjektdeltakerne har medarbeidere i hver sine avdelinger, som de 

samarbeider med for å utføre sine spesifikke arbeidsoppgaver.  

1.5 Oppgavens oppbygging  

Oppgaven er delt opp i åtte kapitler, hvor kapittel to tar for seg tidligere forskning og 

relevante studier på feltet. Deretter presenteres den teoretiske tilnærmingen til oppgaven i 

kapittel tre. I kapittel fire redegjør jeg for de metodologiske valgene jeg har gjort i oppgaven, 

blant annet i forhold til valg av forskningsdesign og datainnsamling. Etter dette 

metodekapittelet, kommer kapittel fem som tar for seg presentasjon av funn og analyse del 1, 

i henhold til avhengighet. Funn og analysekapittel del 2 i kapittel seks ser på funn i henhold til 

kunnskapsdeling. Deretter kommer kapittel syv hvor empiriske funn diskuteres i lys av 

tidligere litteratur på feltet og teori. I det siste og åttende kapittelet presenteres en avsluttende 
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refleksjon rundt studien, hvor blant annet studiens hovedfunn, bidrag på feltet, begrensninger 

og forslag til videre forskning presenteres.  
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2 Litteraturgjennomgang  

I dette kapittelet vil tidligere forskningslitteratur med relevans i henhold til mine 

forskningsspørsmål presenteres. Disse ulike studiene deles inn i tre ulike deler, hvor den 

første delen tar for seg to studier som ser på bruk av artefakter og grenseobjekter mellom 

yrkesgrupper. Den andre delen ser på kunnskapsdeling på tvers av grenser. Her presenteres to 

studier som ser på kunnskapsgrenser i forhold til en syntaktisk, semantisk og pragmatisk 

grense, men i to ulike kontekster. Den tredje og siste delen tar for seg en studie som ser på 

hvordan praksisfellesskap og kunnskapsdeling henger sammen.  

2.1 Praksisfellesskap  

Hartung & Oliveira (2013) har gjennomførte en kvalitativ multippel casestudie hvor de 

undersøker hvilke strategier som blir brukt når det gjelder å skape og dele kunnskap i 

praksisfellesskap. Data ble samlet inn gjennom intervjuer, observasjoner og dokumenter. 

Medlemmene i praksisfellesskapet ble intervjuet, samt tre ledere og en spesialist i 

kunnskapsledelse. De tre lederne og spesialisten var ikke direkte involvert i 

praksisfellesskapet. Praksisfellesskapet blir undersøkt i denne studien er i et selskap som ble 

grunnlagt på 1980-tallet. Selskapet er en del av de ledende dataselskapene i verden og har 

rundt 100 000 ansatte, med lokalisering i flere land og høy omsetning. En del av dette 

selskapet fokuserer på Software utvikling gjennom sentre distribuert rundt om i verden. 

Akkurat dette praksisfellesskapet ble valgt fordi de har flere praksisfellesskap med ulike 

egenskaper, operasjonsområder og de har hatt ulik varighet.  

 

Funnene fra intervjuene viste at de fire praksisfellesskapene (Project Management, Java, 

Microsoft og Testers) har sin opprinnelse fra et kunnskapsinitiativ som ble innført i 2005. 

Senere oppsto også to andre praksisfellesskap (Agile Methods og Requirements), som ble 

utviklet mens de fire første praksisfellesskapene fortsatt var aktive. På bakgrunn av dette 

hevder Hartung & Oliveria (2013) at suksessen med ett praksisfellesskap, bidrar til 

fremveksten av en annen. Fra intervjuene fremkom det at Java er det eneste 

praksisfellesskapet som ikke har regelmessige aktiviteter. Alle rapportene fra 
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datainnsamlingen viser at selskapet tillater at ansatte tar seg tid til å delta og bruker ressursene 

i selskapet. Likevel viser det seg også at medlemmene i praksisfellesskapet tror at de ikke er 

anerkjent og verdsatt av ledelsen i selskapet, og at de får for liten tid til å delta i 

praksisfellesskapene.  

 

Funnene viser også at det er et mønster i profilen av deltakelsen i praksisfellesskapene som 

innebærer et «kjerneteam», som utelukkende fokuserer på interaksjonene i 

praksisfellesskapene, og perifere medlemmer som har en mer passiv rolle i slike aktiviteter. 

Det er også forventet å være en økning i deltakelsen i løpet av tiden, en utjevning av kunnskap 

og opprettelse av en felles sammenheng. Dette ble allikevel ikke observert i de 

praksisfellesskapene som ble undersøkt i denne studien. Det ble hevdet at en forklaring på 

dette kan være at ikke alle ekspertene i selskapet deltar i praksisfellesskapene. De ulike 

praksisfellesskapene har mellom 20 og 100 medlemmer, hvor noen er en del av kjerneteamet, 

og andre er perifere og sporadiske deltakerne. Kjerneteamet består av to til tolv personer, og 

er de som bestemmer praksisfellesskapsaktivitetene. Ifølge funnene interagerer alle i 

praksisfellesskapene gjennom møter. Møtene hos (Agile Methodes, Micosoft og Project 

Management) består derimot vanligvis bare av kjerneteamet.  

 

Denne studien konkluderer med at for personer flest er deltakelse i praksisfellesskap mer 

relatert til læring enn spesielt til utvikling av kunnskap. Personer deltar ofte i 

praksisfellesskap når de identifiserer et «hull» i kunnskapen deres, som de trenger å tette. 

Dette innebærer at de oftest forlater praksisfellesskapet når de mestrer denne kunnskapen. Det 

viser seg også at mangel på selvtillit blant de ansatte, eller lite motivasjon til å delta gjør 

praksisfellesskapene uegnet til å utvikle ny kunnskap. Hvordan ledelsen anerkjenner ansattes 

deltakelse i praksisfellesskap har også innvirkning på hvor vellykket et praksisfellesskap blir.  

Det viste seg med andre ord i denne studien at dersom de ansatte ble oppmuntret til å delta i 

praksisfellesskap, økte de ansattes motivasjon. Økt motivasjon hadde også en økt fordel i 

henhold til aktivitetene og fokuset på kunnskapsdeling. Dette betyr dermed at motivasjonen til 

deltakerne, aktivitetene og nivået av tillit mellom deltakerne påvirker strategien i 

praksisfellesskapene. Som betyr at det kan føre med seg et større fokus på å dele kunnskap, 

heller enn å skape ny kunnskap.  
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2.2 Kunnskapsdeling på tvers av grenser  

I denne delen vil to studier presenteres, hvor begge tar for seg kunnskapsdeling på en 

syntaktisk, semantisk og pragmatisk grense. Den første ser på kunnskapsgrenser i en 

bilfabrikk, hvor et nytt simuleringsverktøy blir innført. Den andre studien ser på ulike typer 

grenser ved innføringen av et nytt registreringsverktøy i helsesektoren. Begge studiene ser 

med andre ord på kunnskapsdeling mellom yrkesgrupper og grenser. Hvor den første studien 

undersøker kunnskapsdeling i forhold til et digitalt simuleringsverktøy. Den andre studien i 

forhold til et nytt digitalt kvalitetsregister.  

2.2.1 Et rammeverk for å håndtere kunnskap på tvers av grenser  

Carlile (2004) har gjennomført en studie hvor han presenterer et rammeverk i forhold til 

utfordringer ved kunnskapsdeling. Dette rammeverket er utviklet i forhold til tre komplekse 

grenser, henholdsvis syntaktisk, semantisk og pragmatisk grense. Disse grensene ses videre 

opp mot tre komplekse prosesser, kalt overføring, oversetting og forvandling. Rammeverket 

benyttes i denne konteksten for å undersøke de praktiske og politiske uforenelighetene som 

oppstår gjennom innovasjon. Dette vurderes videre i forhold til felles kunnskap som 

yrkesgrupper bruker for å dele og få tilgang til hverandres domenespesifikke kunnskap. 

Konteksten til studien er et team i Beta Motors, som regnes for å være en av de største 

bilfirmaene i verden. Formålet med studien er å undersøke mønstre av avhengighet i forhold 

til hvordan kunnskap og makt skaper uoverensstemmelser mellom de ulike deltakerne i 

teamet, og hvordan dette påvirker kunnskapsdelingen på tvers av grenser.  

Siden 1960-tallet hadde Beta Motors brukt leiremodeller for å illustrere bilens design. Etter 

hvert ble det stilt høyere krav til kvalitet og produksjonspress. Dette førte til flere konflikter 

mellom yrkesgruppene og lanseringene av de nye bilene ble stadig mer forsinket. Beta Motors 

skjønte at noe måtte gjøres, og de brukte mye tid på å utvikle bedre metoder for å overkomme 

barrierene i dette tidlige stadiet. I 1995 hadde de utviklet et nytt simuleringsverktøy. 

Verktøyet fungerte bra en stund, men på det fjerde forsøket resulterte det igjen i forsinkelser 

og kvalitetsproblemer. 
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Datainnsamlingen i Carlile (2004) sin studie ble samlet inn på en av Beta Motors designsentre 

i Nord Amerika. Studiens fokus er å se på utviklingen av en tredimensjonal modell kalt CFD, 

og hvordan dette verktøyet kan brukes som et samarbeidende prosjektverktøy i den tidlige 

fasen av designet til bilene. For å undersøke hva som gikk galt i implementeringen av dette 

verktøyet beskriver Carlile (2004) kompleksiteten på en grense i henhold til ulikhet, 

avhengighet og nyhetsgrad. Aktørene som var involvert i denne tidlige fasen av utviklingen 

av bilen var design, motorkontroll, klimakontroll og sikkerhetsgruppe. De fire ulike gruppene 

var med andre ord spesialister på hvert sitt felt, og hadde på denne måten ulik kunnskap om 

hvordan bilen skulle utvikles. Dette resulterte i at hver av de ulike yrkesgruppene streber etter 

å utvikle den beste bilen i henhold til sitt felt. For eksempel ønsket designgruppen å utvikle et 

ettertraktet design som kunne måle seg med, eller være bedre enn andre biler på markedet. 

Motorkontrollgruppen ønsket å utvikle den mest effektive, og kraftig motor som mulig. 

Sikkerhetsgruppen på sin side må sørge for at bilen er trygg.  

Klimakontrollgruppen må derfor sørge for at bilen holder seg varm på vinteren, og kald på 

sommeren. En slik ulikhet i kunnskap hos de ulike yrkesgruppene innebærer at de må dele og 

gjøre hverandres kunnskap tilgjengelig for de andre. Alle yrkesgruppene står i et sterkt 

avhengighetsforhold til hverandre. Et eksempel som kan trekkes frem i denne forbindelse er 

forholdet mellom designgruppen og motorkontrollgruppen. En større motor øker for eksempel 

nivået på hetten, mens utseendet som er blitt utviklet i tegninger begrenser størrelsen på 

motoren. Designgruppen og motorgruppen må derfor samarbeide tett for å utvikle en motor 

som passer bilens design. Dette betyr at når avhengigheten øker mellom aktører, så øker også 

kompleksiteten og behovet for å dele kunnskap på en grense.  

Carlile (2004) benytter deretter tre komplekse kunnskapsgrenser, for å beskrive hvilke grenser 

yrkesgruppene må forholde seg til og overkomme. Den første grensen kalles for syntaktisk 

grense og handler om overføring av kunnskap. På denne kunnskapsgrensen handler det om 

viktigheten av et felles leksikon. Hos Beta Motors hadde leirmodellen lenge fungert som et 

verktøy for å skape en felles mening for de ulike aktørene. Når leirmodellen ble byttet ut 

resulterte det i at de ikke lenger hadde et felles leksikon, som har påvirkning på designet av 

bilen. Oversettelsen fra syntaktisk til en semantisk grense oppstår når nyheter skaper ulikheter 

og gjør avhengigheter uklare mellom aktørene. Det er her helt avgjørende å utvikle en felles 

mening og forståelse for bilen som skal produseres. Leirmodellen som lenge ble brukt hos 

Beta Motors manglet en syntaktisk og semantisk kapasitet til å representere effekten av 
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motorkraften på en krasj-test. Det nye simuleringsverktøyet ga derimot motorkontroll -og 

sikkerhetsgruppen mulighet til å vurdere sikkerhetsdata. Det gjenstår allikevel en utforsking 

av konsekvensene som disse resultatene hadde på de ulike yrkesgruppenes arbeid. Dette betyr 

at når ulikheter i interesser reiser seg, er det nødvendig å utvikle en felles kunnskap, som er en 

politisk prosess i henhold til å forhandle frem og definere felles interesser.  

Carlile (2004) fremhever her den neste kunnskapsgrensen kalt pragmatisk grense, som 

handler om å forvandle kunnskap. Her spiller delte artefakter og metoder en viktig rolle i 

henhold til å forhandle frem interesser og for å dele kunnskap mellom yrkesgruppene. 

Grenseobjekter slik som tegninger og prototyper kan bidra til å utvikle en felles forståelse 

mellom de ulike aktørene. I forhold til Beta Motors hadde motorkontrollgruppen utviklet en 

kraftfull motor, som samtidig brukte lite drivstoff. Problemet i denne sammenhengen viste seg 

å være størrelsen og formen på motoren, i forhold til at motoren ble høyere enn det 

designgruppen ønsket. Denne hendelsen førte til at det nye ingeniørverktøyet ble utviklet. På 

denne måten kunne verktøyet vurdere kostnadsproblemer ved deling av kunnskap på tvers av 

domener.  

En ingeniørgruppe brukte tid på å utvikle et verktøy som representerte hver yrkesgruppe. 

Aktører fra hver yrkesgruppe fikk topplæring til å bruke verktøyet, til å utvikle et felles språk, 

og gjorde endringer ved verktøyet når det trengtes. Det var en utfordring når det gjaldt å få 

alle gruppene involvert i og engasjert for å skjønne at verktøyet hadde mange fordeler. Etter 

syv måneder med utvikling og finjustering ble CFD-verktøyet gitt til designteamet. Verktøyet 

hadde stor effekt både når det gjaldt å redusere ingeniørenes tid med 30 %, og kostnader med 

50 % på dette tidlige stadiet. Det viste seg med andre ord at det på den pragmatiske grensen 

ble helt avgjørende å utvikle et felles leksikon for å få tilgang til hverandres kunnskap. Det er 

også viktig at aktørene identifiserer og lærer om nye ulikheter og avhengigheter mellom seg 

når nyheter presenteres. Forhandling av domenespesifikk kunnskap må gjennomføres for at 

aktørene skal kunne arbeide effektivt sammen. Alt dette krever flere gjentakelser, som 

innebærer en interaktiv prosess av deling og vurdering av kunnskap. Oppsummert tilbyr 

denne artikkelen et analytisk rammeverk for å undersøke hva slags utfordringer som kan 

oppstå knyttet til kunnskapsdeling i tverrfaglige team. Konteksten i forbindelse med dette blir 

at de ulike aktørene i teamet samarbeider om å utviklet et felles konsept.  
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2.2.2 Kunnskapsdeling på tvers av grenser i helsesektoren  

Et medisinsk kvalitetsregister ble lansert i Sverige i 1995. I 2001 ble en web-basert versjon av 

dette kvalitetsregisteret introdusert, som blant annet gjorde at pasienter kunne få tilgang til 

pasientdata før konsultasjoner. I 2006 begynte denne web versjonen å spre seg mellom 

svenske revmatologi klinkimmer, og i 2009 hadde 52 klinikker i tatt i bruk kvalitetsregisteret. 

I denne forbindelse ønsket Edenius, Keller & Lundblad (2010) å undersøke hvordan kunnskap 

håndteres på tvers av grenser, når innovasjon skjer. De gjennomførte derfor casestudier på 

seks svenske sykehus. Intervjuer og dokumentanalyser ble gjennomført for å samle inn 

rikholdige data. 20 intervjuer ble gjennomført med de som implementerte kvalitetsregisteret, 

kliniske leger og revmatologer. Intervjuene ble gjort på arbeidsplassen, for å sikre at 

informantene kunne handle mer naturlig. Og for at forskerne kunne se på faktorene i 

omgivelsene som kunne påvirke. Edenius et al. (2010) sine intensjoner med studien er å 

studere hendelser som dukker opp i hver av de seks casene, og på denne måten utvikle en 

større forståelse for feltet. På bakgrunn av dette kan casestudien sies å være analytisk 

generaliserbar.  

 

Forskerne hadde fokus på innovasjon i helsesektoren, hvor et medisinsk kvalitetsregister som 

skulle fungere som et informasjonssystem ble innført på de ulike sykehusene. Ved 

datainnsamlingen så forskerne etter observerbare faktorer som kunne ha en negativ påvirkning 

på det medisinske kvalitetsregisteret. Funnene i denne studien beskriver hvordan 

kunnskapsoverføring skjer på tvers av grenser, på et syntaktisk, semantisk og pragmatisk 

nivå. For å undersøke hva som gjorde innovasjonen mulig, ser de registeret opp mot de ulike 

kunnskapsgrensene. Overføring av kunnskapsgrenser på et syntaktisk nivå viser at startfasen 

av det innovative registeret tok sikte på å utvikle et felles vokabular rundt sykdomsmålinger. 

De ulike aktørene diskuterte også hvordan registeret kunne brukes, og hva det kunne føre med 

seg. For at implementeringen skulle være vellykket, krevde det at de som implementerte 

registeret samarbeidet aktivt med legene.  

 

På det neste nivå, henholdsvis et semantisk nivå, ble det avgjørende å utvikle en felles mening 

slik at legene på denne måten kunne se betydningen av å bruke registeret i kliniske praksiser 

og forskning. Intervjuene viser at dialogen mellom lege og pasient har endret seg etter at de 

begynte å bruke dette registeret. En lege beskriver det som å ha en tredje person i rommet, 
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men at det allikevel er trygt på bakgrunn av at det som presenteres av datamaskinen er fakta. 

Videre ble det også bevist at pasientene oftere gjennomførte anbefalt behandling etter at 

kvalitetsregisteret ble innført. Det viste også å være av betydning at legene opplevde at det var 

opp til dem selv om de ville brukte registeret, og ikke pålagt fra utsiden.  

 

I henhold til overføring av kunnskap på et pragmatisk nivå viste det seg at registeret skapte 

konflikter mellom revmatologer, fylkeskommuner og helsevesenet. Revmatologene trodde at 

innføringen av registeret var et forsøk fra autoritetene på å få bedre kontroll over lege-pasient-

håndteringen. Dette føret til en konflikt som gjorde at de som implementerte registeret måtte 

oppmuntre legene til å bruke registeret for å forbedre helsestatusen. De understrekte at de ikke 

innførte registeret for å få bedre kontroll over hvordan legene utførte jobben sin. Hensikten 

med registeret var at det skulle fungere som et grenseobjekt, og på denne måten bygge en bro 

mellom de ulike interessene som de ulike faggruppene hadde. Registeret skulle på denne 

måten hjelpe legene med å forstå at interessene rundt forbedret pasienthelse var mer identisk 

enn det de i utgangspunktet trodde. Etter hvert så flere av legene verdien i registeret, og at det 

kunne hjelpe de med å gjøre gode beslutninger om pasientene.  

 

Noe av motstanden registeret ble møtt med hadde å gjøre med at ikke alle var like villige og 

motiverte til å dele kunnskap. Det viste seg også at mangel på tid var en barriere mot en god 

innovasjon av registeret. Mange mente at konsultasjon og undersøkelse av pasientene var mye 

viktigere enn og dokumenter alt i registeret. Innovasjonen av det nye registeret viste allikevel 

å ha mest positiv innflytelse etter hvert som de ulike aktørene så verdiene av det. Pasientene 

ble mye mer involvert i prosessen, og hjalp dem blant annet med å se hvordan deres 

problemer og sykdommer ble en del av en hel helsearbeidsprosess. Oppsummert bidrar 

studien med hvordan riktige forhold må ligge til rette for at en innovasjon skal ha suksess. 

Mot vår forståelse av kunnskapsdeling på tvers innebærer dette at de involverte aktørene må 

se verdien i innovasjonen, for at de skal ha ønske om dele kunnskap med hverandre.  
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2.3 Bruk av artefakter og grenseobjekter mellom 

yrkesgrupper  

I første delen av dette kapittelet presenteres to studier som ser på hvordan artefakter og 

grenseobjekter benyttes mellom aktører i ulike yrkesgrupper. Den første studien ser på 

hvordan en artefakt kan mediere samhandlingen mellom ansatte med ulik kompetanse på en 

arbeidsplass, og hvordan artefakter bidrar til kunnskapsdeling. Den andre tar for seg visuelle 

representasjoner i henhold til blant annet 2D- og 3D-tegninger, og hvordan de bidrar til økt 

kunnskapsdeling mellom yrkesgruppene. 

2.3.1 Hvordan artefakter kan mediere samhandling  

Beth A. Bechky (2003) gjennomførte feltarbeid i ett år hos EquipCo, et produksjonsselskap i 

Silicon Valley. Data ble samlet inn gjennom deltakelse, observasjon, intervjuer og arkivdata. 

Bechky (2003) så i denne studien på hvordan artefakter ble brukt til å mediere forholdet 

mellom tre yrkesfellesskap. Henholdsvis ingeniører, teknikere og montørene. Artefaktene 

symboliserer her de ulike yrkesgruppenes kunnskap, og definerer oppgavegrenser mellom 

dem. Artefaktene som ble studert var ingeniørtegninger og maskiner. Den nye 

produktutviklingen og produksjonsprosessen i EquipCo utviklet seg i faser. I den første fasen 

utarbeidet ingeniørene representasjoner, som illustrerer hvordan maskinene blir seende ut på 

papiret. Ingeniørene sender deretter tegningene videre til teknikerne som verifiserer og endrer 

tegningene, i samarbeid med ingeniørene. Etter hvert utarbeider teknikerne prototyper ut fra 

tegningene til ingeniørene. I denne prosessen ga teknikerne tilbakemeldinger til ingeniørene 

dersom tegningene måtte endres. Etter hvert som teknikerne og ingeniørene trodde at 

tegningene var 95 % riktige, ble montørene involvert i prosessen. Montørene ble her trent på 

laben til teknikerne, og bygde maskinene på instrukser fra teknikerne. Montørene hadde fått 

beskjed om å bruke tegningene som en oppskrift når de skulle bygge maskinene, men det 

viste seg at de sjelden gjorde de. Montørene fant det mer effektivt å spørre teknikerne, eller å 

se på andre prototyper som var utarbeidet.  

Dette illustrerer hvordan tegninger og maskiner ble brukt som epistemiske objekter hos 

EquipCo, fordi de representerte kunnskapen til de tre involverte yrkesgruppene. Tegningene 
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og maskinene var derfor artefakter som gjenspeilet kunnskapen til ingeniørene og teknikerne 

har laget de, og på denne måten formidlet informasjon til montørene som skulle sette sammen 

produktet. Artefaktene ble derfor viktige i koordinering og kommunisering av informasjon om 

arbeidsoppgaver som skulle utføres på tvers av arbeidsgruppene. Ingeniørtegningene 

understreker her ideen om et epistemisk objekt i forhold til at de signaliserte for designerne 

hvordan deres ideer var på papiret. Og på denne måten kommunisert videre til andre, slik som 

til montørene, informasjon de trengte for å bygge. Tegningene illustrerte på en detaljert måte, 

hvordan alle de ulike delene av maskinene skulle bygges. På bakgrunn av at alle tegningene 

gikk gjennom mange revisjoner, ble tegningene sett på som eksakte illustrasjoner av hva 

produktet skulle bli.  

Bechky (2003) trekker i denne forbindelse frem et eksempel hvor hun hjalp en tekniker med å 

bygge en underdel til maskinen. De fikk her hjelp av en annen tekniker flere ganger, og han 

fortalte på et tidspunkt at de trengte en lenger skrue, enn det som var fremstilt av tegningene. 

Han hadde allerede rapportert problemet videre til ingeniørene, som arbeidet med å forbedre 

tegningene. Dette illustrerer hvordan tegningene fungerte som en kile mellom to ulike 

yrkesfellesskap i EquipCo. Ingeniørene brukte tegningen til å illustrere deres ideer om 

hvordan maskinen ville se ut, og hvordan de ulike delene passet sammen. Mens teknikerne 

brukte derimot tegningene som en illustrasjon over hvordan prototypen skulle se ut, slik at de 

kunne bygge den. Ingeniørene og teknikerne benyttet tegningene som et hjelpemiddel når de 

skulle kommunisere med hverandre. Dette var et viktig aspekt i og med teknikerne kom med 

tilbakemeldinger til forbedringer, til ingeniørene.  

Maskinene ble også brukt som representasjoner av kunnskap i EquipCo, særlig i forhold til 

montørene. De benyttet maskinene som epistemiske enheter, heller enn tegningene, fordi de 

ikke forsto språket som ble brukt i ingeniørtegningene. Dette henger sammen med at 

montørene bygde maskiner hver dag, og fulgte med i prosessen etter som maskinene ble 

klarere og mer konkrete enn tegningene. Det viste seg at artefakter også ble brukt i samarbeid 

mellom ulike yrkesgrenser når det kom til problemløsning. Når problemer reiste seg i 

bygningsprosessen, ble både tegninger og maskiner brukt som grenseobjekter mellom de ulike 

yrkesgruppene. Tegningene ble for eksempel brukt som et grenseobjekt mellom ingeniører og 

teknikere, fordi de hadde felles kunnskaper om de, og var komfortable med å kommunisere 

via tegningene. Mens maskinene ble brukt som grenseobjekt mellom teknikerne og 

montørene, når problemer skulle løses.  



15 

 

Disse artefaktene signaliserte på denne måten kunnskapen i de ulike yrkesfellesskapene. I 

henhold til dette representerte ingeniørtegningene, ingeniørenes kunnskap, som på denne 

måten forsterket deres yrkesstatus. Ingeniørene følte et eierskap til tegningene, som 

signaliseres i resultatene i studien i forhold til at ingeniørene avviste montørenes forslag. 

Montørene motsatte seg ikke ingeniørene fordi de så på ingeniørene som høyere rangert i 

yrkesfellesskapet. Dette resulterte i at ingeniørene hadde mest autoritet på arbeidsplassen, 

som resulterte i at de fikk kontrollere designet og byggeprosessen. Artefaktene, henholdsvis 

ingeniørtegninger signaliserer her objekter som ingeniørene benyttet for å støtte opp under 

deres profesjonelle makt.  

De ulike artefaktene kan derfor sies å bli benyttet for å bedre kunnskapsdelingen mellom de 

ulike yrkesgruppene, men også som et middel for forhandling mellom de ulike 

kunnskapsdomenene. En ingeniørs utdanning betyr at han er personen i hierarkiet som vet 

hvordan man skal tegne, og formelt kontrollere tegningene. Det viste seg at ingeniørene ofte 

forsøkte å opprettholde sitt gode rykte, og på denne måten forsøkte å avverge innspill fra 

andre for å få full kontroll over tegningsprosessen. Denne studien foreslår at gjennom å 

utfordre hverandre på arbeidsplassen, kan yrkesgrupper skifte linjer som markerer kontroll 

over oppgaver. Oppsummert viser studien at EquipCo benytter seg av ingeniørtegninger som 

tekniske objekter i forhold til å utfordre hverandres kunnskap, men også for forhandling 

mellom de ulike yrkesgruppene.  

2.3.2 Bruk av visuelle representasjoner  

Ewenstein & Whyte (2009) fulgte designpraksiser i pågående prosjekter hos Edward Cullinan 

Architects, som er et profesjonelt servicefirma som tilbyr arkitektdesign. Hensikten med 

denne studien er å undersøke hvordan visuelle representasjoner er brukt, og hvordan disse 

anses som meningsfulle for ulike interessenter. Datainnsamlingen ble gjort gjennom 

observasjon og intervjuer med nøkkelpersoner i firmaet. Forskerne samlet også inn sekundære 

data gjennom uformelle samtaler om arbeidet. På grunn av at en slik deltakelse kan påvirke 

dataene gjennomførte Ewenstein innsamlingen av dybdeobservasjonene. Ewenstein tilbrakte 

omtrent 130 timer i bedriften, i en periode på over seks måneder. Begge forskerne besøkte 

firmaet ved flere anledninger, hvor de blant annet intervjuet nøkkelpersoner i firmaet 

sammen. De arrangerte også møter hvor informantene kunne komme med innspill, og få mer 

informasjon om studien dersom de var interessert i det.  
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Funn fra denne studien viser at kunnskapsarbeid ble oppnådd gjennom interaksjoner rundt 

visuelle representasjoner. Interaksjonene innebærer peking, tegning, kommentering, 

reflektering og snakking. Arbeiderne benytter de visuelle objektene for å kommunisere ideer 

med hverandre og samarbeide for å løse problemer. Det ble laget scenerapporter som 

illustrerte kompleksiteten av kunnskapsformer involvert i prosjektet. De ulike objektene 

representerte med andre ord kunnskapen gjennom tekst, fotografier, 2D- og 3D-skisser. 

Gjennom at all kunnskapen ble samlet i slike rapporter kunne klientene godkjenne eller 

avskrive ideene som arkitektene hadde utarbeidet. 

 

For å oppfylle klientenes krav og ønsker benytter de ulike aktørene i prosjektet tekst og bilder 

for å illustrere hvordan bygget blir. I et spesifikt møte som studien trekker frem deltar en 

arkitekt, ingeniør og byggingeniør. På dette møtet skulle de diskutere seg frem til den beste 

plassen å ha parkeringsplasser. Det er helt agjørende for prosjektet å avgjøre hvor 

parkeringsplassen skal være, siden det bestemmer plasseringen til selve bygget. På bordet 

hvor de ulike aktørene satt lå et bilde med oversikt over parkering, som de hadde skissert i 

forrige møte de hadde sammen. Arkitekten bruker denne skissen som et objekt for å peke på 

og forklare til de andre konsulentene. På slutten av dette møtet oppsummerer de ulike 

synspunkter, og bestemmer seg for hva de skal gjøre.  

 

Det viser også å være en utfordring å finne en god løsning for hvordan taket på bygget skal 

bygges. Gjennom ulike møtesituasjoner og bruk av ulike representasjoner samles de ulike 

aktørenes kunnskap. For eksempel må aktørene finne ut hvor bjelkene skal sitte for at de skal 

bære bygget. For at de ulike aktørene skal få innsikt i hverandres ekspertise starter de å tegne 

og vurdere ulike alternativer. Ved at ingeniøren blant annet peker på tegningene uttrykker han 

sin kunnskap om mulige plasseringer for bjelkene, som arkitekten deretter kan tegne. De ulike 

objektene som aktørene utvikler enten det er tegninger eller skisser, illustrerer de ulike 

aktørenes kunnskap. Tegningene og skissene kan derfor betegnes som fysiske artefakter. 

Arkitektene, ingeniørene og byggingeniørene utvikler sammen og hver for seg ulike forslag til 

hvordan bygget kan se ut. Disse ulike tegningene og skissene kan på denne måten fungere 

som grenseobjekter, som avdekker kunnskapen til de ulike aktørene som er involvert. 

Oppsummert viser studien at de ulike objektene, henholdsvis tegninger og skisser ble brukt 

for å oppnå bedre innsikt i hverandres kunnskapsdomener.  
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2.4 Oppsummering 

I dette kapittelet er en rekke studier blitt presentert som har utført forskning på 

arbeidslivspedagogikkfeltet. Kapittelet ble inndelt i tre deler, hvor det i den første delen ble 

presentert en studie om kunnskapsdeling i praksisfellesskap presentert, som ble gjennomført 

av Hartung & Oliveria (2013). I denne studien ble ulike praksisfellesskap i et selskap 

undersøkt. Funn viste at flere praksisfellesskap hadde sitt utspring i allerede eksisterende 

praksisfellesskap. Hartung & Oliveria (2013) impliserte derfor at eksistensen av ett 

praksisfellesskap har tilbøyelighet til å føre med seg flere praksisfellesskap. Funn viste også at 

selskapet anerkjente at de ansatte brukte tid i praksisfelleskap, men medlemmene tror ikke 

selv at ledelsen setter pris på dette. Medlemmene synes også at de får for liten tid til å delta i 

praksisfellesskapene. De ulike praksisfellesskapene består av et «kjerneteam» og noen 

perifere medlemmer som har en mer passiv rolle. Studien konkluderer med at folk flest sin 

deltakelse i praksisfellesskap er relatert til læring, mer enn til utvikling av kunnskap. Og at 

personer deltar i praksisfellesskap for å tette «hull», og slutter å delta når disse «hullene» er 

tettet.  

I den andre delen ble en studie gjort av Carlile (2004) på en bilfabrikk fremhevet.  De hadde 

tidligere benyttet en leirmodell som et grenseobjekt mellom de ulike yrkesgruppene. Det ble 

etter hvert utviklet et nytt simuleringsverktøy som måtte implementeres av de ulike 

yrkesgruppene. Dette innebar at de ulike aktørene måtte overkomme kunnskapsgrenser, 

henholdsvis syntaktisk, semantisk og pragmatisk grense. De måtte utvikle en felles forståelse 

for det nye verktøyet, og utvikle passende artefakter og metoder som kunne forene 

yrkesgruppene og bidra til kunnskapsdeling. Videre ble Edenius, Keller & Lundblad (2010) 

sin studie presentert, som tok for seg implementeringen av et medisinsk kvalitetsregister på 

seks sykehus. Funnene beskriver hvordan kunnskapsoverføring skjer på tvers av grenser, på et 

syntaktisk, semantisk og pragmatisk nivå. Det nye kvalitetsregisteret møtte motstand, men ble 

etter hvert anerkjent av legene på grunn av at de som implementerte systemet tillot legene å 

være delaktige, og fikk de til å se viktigheten av systemet. Legene innså at registeret kunne 

hjelpe de med få en bedre oversikt over pasientenes sykdommer, og at det kunne gjøre deres 

arbeid enklere.  

I den tredje delen av dette kapittelet ble det presentert to studier som ser på hvordan bruk av 

artefakter og objekter kan bidra til kunnskapsdeling mellom tverrfaglige yrkesgrupper. Den 
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første studien i denne delen ble gjennomført av Bechky (2003) som tok for seg hvordan 

artefakter, slik som ingeniørtegninger og maskiner ble benyttet for å bedre kunnskapsdelingen 

mellom tre yrkesgrupper. Her ble det undersøkt hvordan tegningene og maskinene ble 

benyttet for å forhandle mellom de ulike yrkesgruppene. Dette handlet med andre ord mye om 

makt og posisjonsmarkering mellom yrkesgruppene. Den andre studien i denne delen ble 

gjennomført av Ewenstein & Whyte (2009) som undersøkte kunnskapsdeling i et 

arkitektfirma. Det viste seg her at kunnskapsarbeid ble oppnådd gjennom interaksjoner rundt 

visuelle representasjoner, slik som peking, tegning og snakking. De benyttet seg også av 

objekter slik som 2D- og 3D-skisser, som illustrerte de ulike yrkesgruppenes kunnskap. Disse 

objektene ble brukt sammen med de visuelle representasjonene for å forklare sine domener, 

og for å utvikle en felles kunnskap. Oppsummert kan det påpekes at delte metoder og 

artefakter spiller en viktig rolle når det kommer til kunnskapsdeling i tverrfaglige 

prosjektteam. På bakgrunn av at ulike yrkesfellesskap har ulike kunnskaper, vil for eksempel 

3D-skisser gjøre at bygg blir mer visuelle og forståelige for de ulike aktørene.  

Jeg bygger på disse ideene i forhold til å ta utgangspunkt i Carlile (2004) sine begreper om 

difference, dependence og novelty. Deretter videreutvikler jeg disse begrepene til å gjelde 

interne og eksterne aktører som påvirker prosjektet. Carlile (2004) sitt rammeverk blir også 

brukt i min studie til å se på hvordan ulike tidsperspektiver påvirker prosjektteamet. På denne 

måten får jeg undersøkt hvordan kunnskapsdelingen foregår mellom de ulike 

prosjektdeltakerne. I henhold til min studie skiller den seg fra disse studiene særlig når det 

kommer til ulike tidsperspektiver som eksisterer i kunnskapsdelingen mellom de ulike 

yrkesgruppene. Prosjektdeltakerne i min studie samarbeider om samme prosjekt, men tar også 

«over» for hverandre ettersom en og en blir ferdig med sin «del» av prosjektet.  
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3  Teoretisk rammeverk  

I dette kapittelet presenteres oppgavens teoretiske rammeverk. Hensikten med et teorikapittel 

er å fremheve teorier som skal underbygge analysedelen som presenteres senere. Teoriene 

skal på denne måten bidra til å besvare oppgavens problemstilling, som har til hensikt å 

undersøke hvordan digitale verktøy brukes for å støtte opp under kunnskapsdeling i 

tverrfaglige prosjektteam. Teoriene som presenteres er sosiokulturelle, og tar utgangspunkt i 

at læring skjer i samspill mellom mennesker og miljø. Videre utdypes begrepene artefakter og 

grenseobjekter. Etter dette presenteres Carliles (2004) rammeverk som omhandler 

kunnskapsdeling på tvers av grenser og kunnskapsdomener.  

3.1 Sosiokulturell tilnærming  

Læring anses ikke bare som en individuell faktor, men også som noe som utvikles gjennom 

sosial interaksjon, og ved omgang med den materielle omverdenen. Mennesker omfavner seg 

med ulike typer artefakter, som blant annet hjelper oss med å gjøre hverdagen enklere. Et slikt 

læringssyn som beskriver forholdet mellom et individ og hans/hennes omgivelser, kan 

betegnes som et sosiokulturelt læringsperspektiv (Wertsch, Del Rio & Alvarez, 1995). 

Vygotsky (1978) var en viktig teoretiker innenfor dette perspektivet, og fremhever viktigheten 

av læring i samhandling med andre. Säljö (2001) har videreført Vygotskys (1978) tankegang, 

og anser kommunikasjonsprosesser som sentralt i dette sosiokulturelle perspektivet på læring. 

Han begrunner dette med at det er gjennom kommunikasjon at individer erverver seg 

kunnskaper og ferdigheter. Gjennom sosial interaksjon mellom mennesker utvikles nye 

tankemåter og forståelser av verden. I henhold til dette trekker Säljö (2002, s. 110) frem to 

faktorer, henholdsvis ytre og indre. Med ytre mener han det som kommuniseres, og med indre 

mener han i forhold til individenes egne tanker. For å formidle indre resonneringer er 

språklige redskaper en helt avgjørende faktor.  

På bakgrunn av dette kan det hevdes at målet med sosiokulturell forskning er å forstå 

individers handlinger og aktiviteter på den ene siden, og kultur, historie og institusjonelle 

settinger på den andre siden (Wertsch et al, 1995). Sosiokulturell forskning retter dermed 

fokuset på at individets handlinger og identitetsutvikling må ses i sammenheng med 



20 

 

kontekstuelle faktorer. Eksempelvis vil en sosiokulturell teoretiker ta høyde for miljøet på 

arbeidsplassen for å forstå individets læring. Denne typen forskning tar derfor for seg hvordan 

individers identitet defineres og formes, og hvordan disse ses opp mot ulikheter i for 

eksempel arbeidssammenheng. Dysthe (2001, s. 36) hevder at den sosiokulturelle tradisjonen 

også kan kalles for sosiohistorisk, kulturhistorisk eller situert, nettopp fordi kunnskap er 

avhengig av kulturen den er en del av. Dette innebærer at kunnskap aldri eksisterer alene, men 

alltid er situert i en historisk og kulturell kontekst.  

Ut fra denne sosiokulturelle læringsteorien kan læring sies å være en prosess som foregår 

gjennom samhandling, og ikke noe som utvikles hos individene (Lave & Wenger, 1991). 

Dette indikerer at sosial interaksjon er essensielt for at individer skal være i stand til å dele 

kunnskap med hverandre. Dette vil videre føre til at kunnskap utvikles, og det skapes en 

forståelse for andres meninger og handlinger. Dette teoriperspektivet forstår kunnskap som 

situert i sosiale praksisfellesskap (Filstad, 2010, s. 34). Dette innebærer med andre ord at ulike 

yrkesfellesskap har sin egen praksis og måter å gjøre ting på. Konsekvensen av dette er at 

kunnskapsdeling på tvers av fagområder kan oppleves som krevende. Det blir derfor viktig at 

ulike aktører som for eksempel arbeider med et prosjekt, samarbeidet tett for å få innsikt i 

hverandres kunnskapsdomener.  

3.2 Teorien om praksisfellesskap  

Begrepet Communities of practice (CoPs), eller praksisfellesskap som det gjerne kalles på 

norsk ble utviklet av Lave & Wenger (1991). Teorien dreide seg opprinnelig om hvordan en 

nykommer gjennom legitim perifer deltakelse gradvis blir en fullverdig deltaker i et 

eksisterende praksisfellesskap. Etter at Lave og Wenger hadde utviklet teorien om 

praksisfellesskap, videreutviklet Wenger etter hvert konseptet på egenhånd. Wenger, 

McDermott & Snyder (2002, s. 4) definerer et praksisfellesskap på følgende måte: «groups of 

people who share a concern, a set of problems, or a passion about a topic, and who deepen 

their knowledge and expertise in this area by interacting on an ongoing basis». Fra dette 

sitatet fremkommer det at alle grupper som interagerer med hverandre rundt et felles mål kan 

karakteriseres som et praksisfellesskap. Wenger (1998, s. 6) hevder at vi alle er medlemmer i 

flere praksisfellesskap, og at medlemskap i flere praksisfellesskap kan være et dilemma. De 

ulike praksisfelleskapene finner sted på ulike arenaer, eksempelvis på jobb, hjemme, i fritid 
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og i skolesammenheng. Wenger (1998) skiller mellom begrepene praksis og fellesskap, og de 

to begrepene skal nå beskrives nærmere i et forsøk på å gjøre begrepet praksisfellesskap mer 

forståelig.  

Ifølge Wenger (1998) handler læring om interaksjon med hverandre og verden, og som på 

denne måten skaper et forhold mellom personene som er involvert. Ulike praksiser blir på 

denne måten en del av et fellesskap som er skapt over tid gjennom deling av meninger. På 

bakgrunn av dette påpeker Wenger (1998) at disse typer fellesskap kan kalles for 

sosiokulturelle praksiser. En praksis er alltid en sosial praksis fordi det er prosesser som 

omhandler hvordan en bestemt type arbeid skal utføres på en tilfredsstillende måte. Et slikt 

syn på praksis inneholder både eksplisitte og tause aspekter. De eksplisitte 

kunnskapsaspektene kan blant annet være språket, verktøyene, dokumenter, bilder, symboler, 

spesifiserte kriterier, forskrifter og kontrakter som skal kunne benyttes til ulike formål. Mens 

det tause kunnskapsaspektet kan sies å inneholde blant annet tause konvensjoner, subtile 

signaler, tommelfingerregler, legemliggjorte forståelser, underliggende antakelser og delt 

verdenssyn. Disse er ikke alltid synlige, men signaliserer et medlemskap i praksisfellesskap, 

og er en avgjørende faktor for å lykkes i en bestemt bedrift (Wenger, 1998). På bakgrunn av 

de ulike eksplisitte og tause aspektene, er et praksisfellesskap en god kontekst for å utarbeide 

en felles mening, på engelsk kalt «common sense» gjennom gjensidig engasjement på. Og for 

at denne felles meningen skal kunne utvikle seg må hele personen involveres, som betyr at 

både det tause og eksplisitte må ivaretas (Wenger, 1998). Dette innebærer et fasettert 

kunnskapssyn hvor en implikasjon av Wengers redegjørelse er at kunnskap kan forstås som 

taus og eksplisitt.  

Ved å assosiere praksis med fellesskap ønsker Wenger (1998) først og fremst å skape en 

karakterisering av konseptet praksis ved å skille det fra temaer som kultur, aktivitet og 

struktur. For det andre ønsker Wenger å definere et spesifikt type fellesskap, et såkalt 

fellesskap av praksis. På bakgrunn av at praksis og fellesskap spesifiserer hverandre på mange 

måter hevder Wenger (1998) at det er viktig å se på termen praksisfellesskap som en enhet. 

For å tydeliggjøre sammenhengen mellom praksis og fellesskap beskriver Wenger tre 

dimensjoner. De tre dimensjonene er felles engasjement, felles virksomhet og delt repertoar. 

Wenger (1998) påpeker at felles engasjement er en viktig dimensjon ettersom praksis ikke 

eksisterer abstrakt, men eksisterer fordi mennesker er engasjert i handlinger hvor de må 



22 

 

forhandle med andre. Mennesker i et praksisfellesskap er på denne måten avhengig av en 

gjensidig forståelse, og det er denne gjensidige forståelsen som definerer fellesskapet.  

En felles virksomhet beskrives av Wenger (1998) som den andre karakteristikken i et 

fellesskap. Det handler blant annet om at individene i et fellesskap reflekterer rundt sine 

meninger og kompleksiteten rundt et gjensidig engasjement. Fellesskapet har ofte et bestemt 

mål, hvor individene har en gjensidig avhengighet av hverandre som på denne måten kan sies 

å være en integrert del av praksisen. Den tredje karakteristikken kalles delt repertoar som 

fellesskapet har utviklet som en del av sine ressurser (Wenger, 1998). Repertoaret i et 

praksisfellesskap kan være rutiner, ord, verktøy, bestemte måter å gjøre ting på, historier, 

gester, symboler, sjangere, handlinger eller konsepter som er produsert av fellesskapet.  

Wenger, McDermott & Snyder (2002) retter senere fokus mot verdien av praksisfellesskap 

som ledelsesverktøy knyttet til innovasjon og problemløsning. Praksisfellesskap får dermed 

en vid betydning og kan betegnes som kollokviegrupper i skolesammenheng, eller deltakelse i 

ulike fritidsaktiviteter. Poenger et at alle samarbeider om en bestemt oppgave i ulike grupper. 

For at en gruppe mennesker skal kunne karakteriseres som et praksisfellesskap må ikke 

gruppen møtes på daglig basis, men får omdømmet praksisfellesskap fordi de anerkjenner at 

det å interagere med hverandre har positiv effekt på for eksempel arbeidsoppgavene de skal 

utføre (Wenger et al, 2002). På bakgrunn av dette eksisterer praksisfellesskap i alle deler av 

samfunnet, eksempelvis på arbeidsplassen, skolen og hjemme.  

Lave & Wenger (1991) fokuserte i sitt tidligere arbeid på ett praksisfellesskap. I forbindelse 

med min oppgave vil jeg fokusere på ett praksisfellesskap bestående av de fire ulike 

ekspertisene i prosjektet. Men også mot flere praksisfellesskap i henhold til de ulike 

praksisfellesskap som de fire er en del av innenfor hvert sitt ekspertisefelt. Praksisfellesskap 

blir med andre ord sett i kontekst med ett og flere praksisfellesskap, som betyr at de vil 

overlappe hverandre på noen områder. Dette innebærer blant annet at det kan oppstå 

utfordringer dersom bestemte grupper av eksperter skal forstås som medlemmer av et 

praksisfellesskap, og disse medlemmene skal samhandle med personer fra et annet 

praksisfellesskap. Ulike praksisfellesskap har som Wenger (1998) påpeker, ulike tradisjoner 

og måter å gjøre ting på. Når flere praksisfellesskap skal samarbeide på denne måten blir det 

viktig å utvikle en felles tradisjon og identitet for at samarbeidet skal fungere optimalt. 

Deltakelse i flere praksisfellesskap kan derfor være krevende, men også positivt i henhold til 

at nye forståelser og kunnskap kan deles.  
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3.3 Artefakter  

«Mediering» er et viktig begrep i forbindelse med et sosiokulturelt syn på læring og utvikling 

(Säljö, 2001). Begrepet mediering kommer fra det tyske ordet «vermittlung» som på norsk 

betyr å formidle. Mediering innebærer at mennesker håndterer omverdenen ved bruk av ulike 

redskaper, som tradisjonelt deles inn i henholdsvis intellektuelle og fysiske artefakter. De 

intellektuelle artefaktene innebærer språklige redskaper, mens de fysiske artefaktene er alle de 

ulike objektene vi har rundt oss og benytter oss av i hverdagen. Noen eksempler på fysiske 

artefakter er verktøy, instrumenter og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Både de 

intellektuelle og fysiske artefaktene blir derfor et tegn på menneskets evne til å samle 

erfaringer og benytte dem til sine formål.  

Cole (1996, s. 117) definerer artefakter på følgende måte: «an artifact is an aspect of the 

material world that has been modified over the history of its incorporation into goal-directed 

human actions». Med dette menes det at mennesker utvikler eller videreutvikler materiell der 

det er nødvendig, slik at de kan tilpasses til ulike handlinger og formål. Cole (1996) 

eksemplifiserer dette med at det er menneskene som har tillagt en stol betegnelsen stol, i 

tillegg til at det er vi som definerer hva den skal brukes til. Dette innebærer med andre ord at 

både de intellektuelle og fysiske artefaktene er ivaretatt.  

Säljö (2001, s. 30) hevder begrepet kultur samler alle ideer, holdninger og andre ressurser 

som individene erverver gjennom interaksjon med omverdenen. Noen av disse ressursene kan 

være ulike artefakter som utvikles gjennom individenes erfaring og kunnskap. Artefaktene 

kan benyttes som verktøy for å oppnå bestemte mål og være til hjelp for å forstå omverdenen. 

De fysiske artefaktene kan ut ifra dette tildeles en samlende funksjon i forhold til at 

individenes felles kunnskap forenes. Artefaktene kan på denne måten symbolisere et 

individuelt medlemskap i en bestemt sosial setting, som for eksempel et yrkesfellesskap 

(Bechky, 2003). Carlile (2004) hevder at delte artefakter og metoder spiller en viktig rolle når 

det gjelder å forhandle frem interesser og overføring av kunnskap i organisatorisk 

sammenheng. I henhold til konteksten i min studie spiller delte artefakter og metoder en 

viktig rolle i prosjektteamet. Prosjektet de er en del av er svært omfattende, og 

kunnskapsdeling blir derfor helt avgjørende. Artefakten dette prosjektteamet benytter seg av 

er et digitalt verktøy, kalt BIM. BIM representerer på denne måten en metode som de ulike 

prosjektdeltakerne benytter seg av for å overføre hverandres kunnskap. På denne måten vil de 
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få mer innsikt i de ulike fagene som påvirker, og må samspille i prosjektet. Carlile (2004) 

peker også på utfordringer i forhold til dette som vi kommer tilbake til i avsnittet om 

kunnskapsdeling. I forhold til at det kan eksistere ulike grenser, som kan gjøre 

kunnskapsdelingen krevende.  

Wartofsky (1979) kommer med et viktig bidrag, siden han foreslår en tredelt hierarkisk 

oppdeling av artefaktene som inkluderer både de intellektuelle og fysiske aspektene ved 

artefakter. Han har utviklet følgende definisjon på artefakter: «Objectifications of human need 

and intentions; i.e. as already invested with cognitive and affective content» (Wartofsky, 

1979, s. 204).  I forhold til dette sitatet kan det tolkes som at artefaktene er meningsbærende, 

og på denne måten representerer ulike typer kunnskap og verdier. De tre hierarkiske trinnene 

er primære, sekundære og tertiære artefakter. Primære artefakter mener Wartofsky (1979) at 

er ting som er utviklet med spesielt hensyn til produksjon og utførelsen av en oppgave. 

Eksempelvis materialer som bord og øks. Cole (1996) videreutvikler disse eksemplene til å 

gjelde blant annet ord og kommunikative nettverk. Sekundære artefakter innebærer en 

nærmere beskrivelse av hvilke primære artefakter som kan benyttes, og hvordan de fungerer 

(Wartofsky, 1979). Eksempler på slike artefakter er oppskrifter, normer, tradisjonell tro og 

liknende. Det tredje og siste nivået i hierarkiet er tertiære artefakter som kan knyttes opp mot 

både primære og sekundære artefakter. Disse artefaktene er med på å forstå, resonnere og 

forklare omgivelsene vi lever i (Cole, 1996). De tertiære artefaktene innebærer med andre ord 

at hvert individ har mulighet til å bruke sin fantasi og resonnere rundt verden på sin egen måte 

(Miettinen & Virkkunen, 2005).  

I forbindelse med konteksten i denne studien passer Wartofskys (1979) begreper godt inn i 

forhold til hvordan de ulike ekspertisene er avhengige av hverandres kunnskap, på den måten 

at ulike tidslinjer påvirker utviklingen i prosjektet. Artefakter blir også en viktig faktor når det 

kommer til å fungere som et grenseobjekt mellom ulike yrkesgrupper (Bechky, 2003). 

Artefaktene i en arbeidssammenheng representerer med andre ord de ulike kunnskapene og 

verdiene som kjennetegner forskjellige yrkesfellesskap. Artefaktene kan på denne måten være 

med på å strukturere tid knyttet til arbeidet. Neste avsnitt tar for seg denne kompleksiteten om 

hvordan kunnskap deles på tvers av domener og grupper.  
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3.4 Kunnskapsdeling   

Kunnskapsdeling er svært viktig i arbeidssammenheng, særlig når det kommer til et godt 

samarbeid i et tverrfaglig prosjektteam. Prosjektdeltakerne bør få innsyn og gi innsyn i 

hverandres kunnskap. I forbindelse med kunnskapsdeling er det ulike kunnskapsgrenser som 

må overkommes mellom de ulike yrkesgruppene. Kunnskapsgrenser skal nå presenteres 

nærmere gjennom Carlile (2004) sitt rammeverk.   

3.4.1 Kunnskapsgrenser  

Carlile (2004) utvikler et rammeverk bestående av tre begreper: difference, dependence og 

novelty. Disse begrepene belyser kompleksiteten i et samarbeid, og gir føringer for hvilke 

kunnskapsgrenser som må overkommes av de ulike aktørene i samarbeidet. Carlile (2004) sitt 

arbeid representerer på denne måten et analytisk rammeverk for undersøkelse av utfordringer 

knyttet til kunnskapsdeling i tverrfaglige team, med et mål om å utvikle et felles produkt. De 

tre begrepene som utgjør rammeverket oversettes her til ulikhet, avhengighet og grad av nyhet 

på norsk. Ulikhet ses her i sammenheng til ulikhet i mengde kunnskap de ulike områdene som 

samarbeider har (Carlile, 2004). Avhengighet innebærer at alle områdene står i et forhold til 

hverandre. Dette betyr at ulike meninger må tas i betraktning for å nå det felles målet de har 

satt seg. Grad av nyhet er det tredje og siste begrepet, og omhandler at aktørene til enhver tid 

har nyheter å dele med hverandre, og nyheter å få fra hverandre. Det er disse faktorene som 

gjør kunnskapsdeling utfordrende, og som videre gjør at det blir viktig å utvikle en form for 

felles kunnskap for å kommunisere på tvers av domener. Når en form for felles kunnskap 

utvikles blant de ulike domenene blir kommunikasjonen mellom dem tydeligere (Carlile, 

2004). Oppsummert kan det påpekes at begrepene difference, dependence og novelty til 

sammen utgjør de ulike delene av kunnskap som eksisterer på grensen mellom domener, 

gjennom at de representerer faktorer de ulike aktørene må forholde seg til.  

3.4.2 Ulike perspektiver på tre komplekse grenser  

Carlile (2004) presenterer tre typer kunnskapsgrenser som han hevder må overkommes for at 

samarbeidet mellom de ulike domenene skal fungere optimalt. De tre kunnskapsgrensene er 
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følgende: syntaktisk grense, semantisk grense og pragmatisk grense. Carlile (2004) fremhever 

at syntaktiske kunnskapsgrenser handler om at kommunikasjon spiller en viktig rolle i forhold 

til hvordan sender og mottaker forstår et budskap. Denne syntaktiske grensen handler med 

andre ord om at kunnskap må overføres gjennom blant annet språket, slik at de ulike 

yrkesgruppene kan utvikle et felles fagspråk. På denne måten kan de unngå misforståelser, og 

kunnskap kan overføres fra et yrkesdomene, til et annet.  

Semantisk grense er den andre kunnskapsgrensen som må mestres for at kunnskapsdeling skal 

være mulig (Carlile, 2004). Semantisk grense innebærer en overføring fra en syntaktisk til en 

semantisk grense. Denne overføringen oppstår når nyheter skaper ulikheter og gjør meninger 

tvetydige. Dette innebærer at nyheter kan gjøre at ord eller oppfatninger av en ting begrenser 

kunnskapsdeling mellom de ulike domenene. Dette tydeliggjør viktigheten av at personer som 

deltar i samme aktiviteter, utvikler en felles oppfatning av hverandres kunnskap. Carlile 

(2004) trekker også inn henvisning til forskjellen mellom taus og eksplisitt kunnskap når det 

kommer til kunnskapsdeling på tvers av grenser og domener. Med dette som utgangspunkt 

blir det viktig å utvikle en felles forståelse og mening for å være i stand til å tolke eller 

oversette meninger på tvers av grenser. Ulike domener har ofte svært ulike tolkninger og 

forståelser av fenomener. En felles forståelse kan derfor gjøre kunnskapsdelingen enklere 

mellom de ulike domenene.  

Den tredje og siste grensen kan kalles for en pragmatisk eller politisk grense og handler om å 

forvandle kunnskap (Carlile, 2004). Denne forvandlingen fra en semantisk til en pragmatisk 

grense oppstår når nyheter resulterer i en interessekonflikt mellom de ulike partene involvert. 

Kunnskapsdeling handler her om å forhandle frem sine interesser gjerne gjennom delte 

artefakter og metoder som har en viktig rolle når det kommer til å overføre kunnskap. Carlile 

(2004) trekker videre frem at grenseobjekter slik som tegninger og prototyper er godt egnet 

for å utvikle metoder, som kan representere ulike interesser og forhandling frem ulike 

produkter. Denne pragmatiske grensen kan også kalles for en politisk grense på bakgrunn av 

at et mindretall som regel er interessert i å endre egen praksis, som kan føre til at de ikke 

ønsker å dele kunnskapen de ulike fagdisiplinene besitter. Nedenfor presenteres en figur 

utviklet av Carlile (2004) som illustrerer kompleksiteten mellom de ulike delene av kunnskap.  
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Figur 1: An Integrated/3-T Framework for Managing Knowledge Across Boundaries – Carlile (2004, s. 558).  

De ulike delene av kunnskap i figur 1 er henholdsvis syntaktisk, semantisk og pragmatisk som 

ble beskrevet i forrige avsnitt. I denne figuren ser vi også de ulike prosessene overføring, 

oversetting og transformering i forhold til hver av de ulike kunnskapsgrensene. På bunnen av 

triangelen finner vi en syntaktisk grense, og når kunnskapen er overført til et felles leksikon 

kan den domenespesifikke kunnskapen som eksisterer hos de ulike medarbeiderne styres på 

tvers av grenser (Carlile, 2004). Når nyheter på ny reiser seg, oppstår igjen nye ulikheter og 

avhengigheter som må identifiseres og forstås.  

En semantisk grense skaper en prosess om læring og oversetting av den domenespesifikke 

kunnskapen, som gjør at felles meninger kan utvikle seg for de ulike aktørene involvert og på 

denne måten dele og gjøre seg tilgjengelig for hverandres kunnskap. Dersom en slik 

semantisk respons ikke løser grenseproblemet støter vi ifølge Carlile (2004) på en pragmatisk 

grense. I en pragmatisk grense kreves det forhandlinger og transformering av kunnskapen 

som er felles for aktørene og den domenespesifikke kunnskapen som tidligere er blitt benyttet. 

Ved en slik forhandling og transformering kan aktørene utvikle felles interesser som gjør at de 

kan diskutere konsekvenser, ulikheter og avhengigheter mellom hverandres domenespesifikke 

kunnskap. Figur 1, viser et forholdsvis tydelig skille mellom de ulike kunnskapsgrensene, 

men Carlile (2004) påpeker at det er utfordrende å si hvor en grense slutter, og en annen 

starter, for de aktørene som er involvert. En årsak til at grensene er blitt fremstilt på denne 

måten som i figur 1. er for å illustrere at de ulike grensene bygger på og er avhengig av 

hverandre. For å illustrere hvordan hver av de ulike grensene påvirker og står i et 
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avhengighetsforhold til hverandre presenterer Carlile (2004, s. 563) nok en figur som tar for 

seg fire karakteristikker som er påkrevd på en pragmatisk grense.  

 

Figur 2: 3-T Framework and the Four Characteristics of a «Pragmatic» Boundary Capability – Carlile (2004, s. 

563).  

Hvordan grensene overkommes, på en pragmatisk grense skal nå presenteres nærmere 

gjennom Figur 2. ovenfor. Den første karakteristikken tar for seg utviklingen av et felles 

leksikon som aktørene benytter seg av for å dele og gjøre hverandres kunnskap tilgjengelig. 

Med andre ord blir den syntaktiske grensen som også her er plassert på bunnen av triangelen 

viktig for å støtte de tre andre karakteristikkene (Carlile, 2004). Den andre karakteristikken 

fremhever kravet om å dele og gjøre kunnskap tilgjengelig på tvers av en pragmatisk grense 

ved at de involverte aktørene må kunne identifisere og ta til seg nye ulikheter og 

avhengigheter når nyheter presenteres. Dette illustreres ved trinn to i triangelen. Den tredje 

karakteristikken påkrevd på en pragmatisk grense er transformering av aktørenes 

domenespesifikke kunnskap for at aktørene skal kunne samarbeide på en effektiv måte. Som 

viser til det tredje nivået i triangelen. Et viktig element her er at aktørene må være åpne for å 

prøve ut nye alternativer gjennom forhandling av nye forslag. Å kunne transformere 

kunnskapen på en vellykket måte på en pragmatisk grense handler om prøving og feiling for å 

kunne komme frem til den beste løsningen (Carlile, 2004). Et viktig aspekt å påpeke her er at 

ikke all kunnskap kan gjøres eksplisitt og at det derfor er av betydning at ulike synspunkter 

tas i betraktning.  



29 

 

Den fjerde og siste karakteristikken som tar for seg ledelsen av kunnskap på en pragmatisk 

grense handler om gjentakelser. Dette tilsvarer nummer fire i triangelen, med andre ord pilen 

som går fra toppen og ned igjen til bunnen. Å resonnere seg frem til hvilke konsekvenser noe 

får løses ikke ved et forsøk, men krever en gjentakende prosess av deling og 

tilgjengeliggjøring av hverandres kunnskap. Aktørene må med andre ord igjen komme til 

enighet gjennom forhandling og endre det som kreves for å komme frem til en god løsning 

som tilfredsstiller alle (Carlile, 2004). I neste del presenteres grenseobjekter, som kan sies å 

være et verktøy for kunnskapsdeling.  

3.5 Grenseobjekter  

Begrepet «boundary objects» eller grenseobjekter som det kalles på norsk ble utviklet av Star 

& Griesemer (1989) som benytter følgende definisjon: «Boundary objects are objects which 

are both plastic enough to adapt to local needs and the constrains of the several parties 

employing them, yet robust enough to maintain a common identity across sites» (Star & 

Griesemer, 1989, s. 393). De ser med andre ord grenseobjekter som et middel for å 

muliggjøre kunnskapsdeling på tvers av spesialiserte kunnskapsdomener. På denne måten kan 

ulike grenseobjekter bygge en bro mellom ulike arbeidsfellesskap, og legger et grunnlag for 

felles samarbeid (Bartel & Garud, 2003). Utveksling av fortellinger er et eksempel på hvordan 

et grenseobjekt kan brukes til å utvikle noen felles referanserammer for medlemmer i et 

arbeidssamfunn. Bartel & Garud (2003) påpeker at den essensielle funksjonen til 

grenseobjekter er å få ulike arbeidsfellesskap til å komme sammen slik at de kan dele 

informasjon, ideer eller koordinere handlinger. På denne måten brukes grenseobjektene til å 

utvikle en felles forståelse. Dette innebærer med andre ord at ulike objekter kan benyttes for å 

illustrere de ulike praksisene, som de ulike fellesskapene har.  

Grenseobjekter slik som tegninger og prototyper kan ifølge Carlile (2004) også fungere som 

et middel for å illustrere ulike interesser og oppmuntre til forhandling rundt utførelsespraksis. 

For eksempel kan tegninger av et bygg hjelpe et prosjektteam bestående av ulike ekspertise til 

å utvikle en felles oppfattelse av hvordan prosjektet skal se ut når det er ferdig. Videre kan 

dette også bidra til at hver prosjektdeltaker oppfatter at sin del av prosjektet ivaretas, samtidig 

som det samsvarer med ekspertisenes krav. På denne måten blir tegningene en artefakt som 

prosjektteamet benytter seg av for å utvikle en felles forståelse og kunnskap. For å dele 
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kunnskap må kunnskapsgrensene overkommes. I denne forbindelse ser Carlile (2004) på 

objekter som en samling av artefakter som individer arbeider med. Disse objektene kan skilles 

i de som benyttes innenfor en praksis, og de som brukes på tvers av praksiser. De som brukes 

på tvers av praksiser kalles for grenseobjekter. Disse grenseobjektene blir dermed interessante 

i henhold til teorien om praksisfellesskap for å se på kunnskap på tvers av de ulike domene. 

Grenseobjektene binder med andre ord de ulike kunnskapene sammen.  

3.6 Oppsummering  

Dette kapittelet har tatt for seg det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for denne 

studien. Innledningsvis ble en sosiokulturell tilnærming, som anser læring som en prosess 

som foregår gjennom samhandling mellom individer, presentert. Teorien om praksisfellesskap 

er en sosiokulturell teori som ble presentert i neste del. Teorien beskriver at individer er 

medlem av et praksisfellesskap dersom de møtes regelmessig, og deler interesser og 

problemer med hverandre. I denne sammenheng blir praksisfellesskap et stikkord i henhold til 

å utvikle en felles mening, gjennom deltakelse i et fellesskap. Teorien om praksisfellesskap er 

interessant i denne studiens kontekst på bakgrunn av at de ulike prosjektdeltakerne er en del 

av det samme praksisfellesskapet. De interagerer med hverandre jevnlig gjennom møter og 

liknende, for å løse utfordringer som stadig dukker opp i prosjektet. Det som er karakteristisk 

i forhold til praksisfellesskap i denne studien er at de fire prosjektdeltakerne som sagt er 

medlem av ett felles praksisfellesskap. Samtidig er de også medlem av flere praksisfellesskap 

innenfor hvert sitt fagfelt. Med andre ord er for eksempel prosjekteringslederen medlem av et 

praksisfellesskap med andre prosjekterende og arkitekter. Deltakelse i flere praksisfellesskap 

kan få ulike konsekvenser i forhold til at hvert praksisfellesskap har sine særegne tradisjoner. 

For eksempel kan det dukke opp interessekonflikter, og tvetydigheter når det kommer til å 

utvikle en felles forståelse for konseptet de samarbeider om.  

I dette kapittelet ble også artefakter presentert i henhold til at mennesker utvikler og tar i bruk 

artefakter, blant annet for å gjøre for eksempel arbeidshverdagen enklere. Artefaktene blir en 

viktig del i henhold til denne studiens forskningsspørsmål, da de har til hensikt å undersøke 

hvilke artefakter som benyttes i det tverrfaglige prosjektteamet. Kunnskapsdeling har en 

avgjørende betydning når det gjelder samarbeidet i det tverrfaglige prosjektteamet som er 

undersøkt i denne studien. De fire informantene er alle medlemmer av ulike faggrupper, som 
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indikerer at det kan være kunnskapsgrenser som må overkommes mellom de ulike 

prosjektdeltakerne for at kunnskapsdelingen skal være mulig. I henhold til dette ble Carlile 

(2004) sine ulike kunnskapsgrenser presentert, i forhold til syntaktisk, semantisk og 

pragmatiske kunnskapsgrenser. Det ble tydelig at grenseobjekter som blant annet tegninger og 

prototyper kunne fungere som et objekt, og som kan bygge en bro mellom slike ulike 

faggrupper som prosjektteamet i denne konteksten representerer.  
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4 Metode  

Metodekapittelet vil ta for seg forskningsdesignet jeg har benyttet meg av i min 

forskningsprosess. Kvale & Brinkmann (2015, s. 140) hevder at metoden er «veien til målet». 

Det handler med andre ord om at metoden skal gi en beskrivelse av hvordan jeg har gått frem 

for å besvare oppgavens forskningsspørsmål (Krumsvik, 2014). Dette kapittelet starter med en 

redegjørelse av mitt vitenskapsteoretiske ståsted når jeg som forsker forholder meg til 

informantene. Deretter beskrives forskningsdesignet som er brukt i oppgaven i forhold til at 

det er en kvalitativ casestudie. Videre vil det presenteres hvordan innsamlingen av data 

foregikk gjennom semistrukturerte intervjuer og antallet i utvalget. Analyseprosessen vil 

beskrives i forhold til hvordan transkribering av data foregikk, hvilken analysestrategi jeg har 

benyttet og hvordan jeg gikk frem for å kode dataene etter at transkriberingen var ferdig. 

Kvalitetssikring er et gjennomgående viktig tema ved gjennomføring av en slik kvalitativ 

studie, og ulike faktorer som sørger for kvalitetssikring av forskningsprosessen vil derfor 

trekkes frem. Etter dette presenteres fire etiske retningslinjer som er viktig å ta hensyn til som 

forsker. Avslutningsvis vil det presenteres en kort oppsummering av hovedlinjene i kapittelet.  

4.1 Vitenskapsteoretisk ståsted  

Thagaard (2018) påpeker at ulike fortolkende retninger danner et viktig grunnlag for 

kvalitative metoder. Hvordan den kvalitative teksten fortolkes kan knyttes til mitt teoretiske 

utgangspunkt som forsker, men også for å skape mønstre i datamaterialet, i forhold til 

hvordan min forståelse utvikler seg i forskningsprosessen. Den vitenskapelige forankringen 

som jeg forholder meg til har betydning i henhold til hva slags informasjon som søkes, og 

danner på denne måten et utgangspunkt for forståelsen forskeren utvikler. Ulike fortolkende 

teoretiske perspektiver innebærer hvordan ulike paradigmer vektlegger mening og betydning. 

Det vitenskapsteoretiske ståstedet som jeg velger å forholde meg til danner på denne måten 

grunnlaget for hva studien skal undersøke.  

På bakgrunn av at jeg ønsker å undersøke hva som kjennetegner kunnskapsdeling i et 

tverrfaglig prosjektteam i byggebransjen, har jeg valgt å fokusere på to ulike 

vitenskapsteoretiske perspektiver, såkalt fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv.  
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Fenomenologi fokuserer på subjektive opplevelser av deres egen livsverden (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Ifølge Thagaard (2018) handler det om at en mening skapes gjennom 

enkeltpersoners erfaringer og hvordan de forklarer sitt liv. De subjektive oppfattelsene som 

kommer frem kan på denne måten danne grunnlaget for å utvikle en felles forståelse av 

fenomenet som studeres. Dette perspektivet blir relevant i min oppgave fordi jeg ønsker å 

undersøke hvordan hver og en av prosjektdeltakerne opplever samarbeidet i prosjektteamet.  

Hermeneutikken er et annet vitenskapelig ståsted som omhandler fortolkning og utvikling av 

mening (Kvale & Brinkmann, 2015). Hermeneutikken vektlegger at vi skaper mening 

gjennom å forstå delene i lys av helheten (Thagaard, 2018). Målet med en slik hermeneutisk 

tolkning er å komme frem til en såkalt gyldig forståelse av tekstens mening. Thagaard (2013) 

fremhever at tolkninger av intervjutekster kan betraktes som dialog mellom forsker og tekst, 

hvor forskeren søker å skape en mening ut ifra det teksten formidler. Jeg kommer til å benytte 

meg av et slikt hermeneutisk perspektiv ved tolkning av transkriberingene fordi jeg må finne 

en mening i det informantene sier. På denne måten undersøker jeg relevansen av 

transkriberingen i forhold til min studie. I den forbindelse bygger jeg på et sosiokulturelt syn 

på læring og kunnskap, ved at jeg analytisk forfølger samhandlingen mellom mennesker, og 

fysiske og intellektuelle artefakter, i konteksten av at de samarbeider for å nå et felles mål.  

4.2 Forskningsdesign  

Når et forskningsprosjekt skal gjennomføres starter prosessen med å velge hvilken metode 

som skal benyttes. Det er vanlig å skille mellom kvantitativ og kvalitativ metode. Kvantitativ 

metode søker å kartlegge at noe skjer i form av talldata, mens kvalitativ metode ønsker å 

avdekke hvorfor noe skjer ved bruk av tekstdata (Krumsvik, 2014). Kvalitativ metode er godt 

egnet for å få frem personlige meninger og synspunkter på ting, og kan derfor sies å være en 

velegnet metode for å strekke til der kvantitativ metode ikke gjør det. Jeg har valgt å benytte 

meg av kvalitative forskningsintervjuer i min oppgave fordi det egner seg godt for «å forstå 

sider ved intervjupersonens dagligliv, fra hans eller hennes eget perspektiv» (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 42). Krumsvik (2014) hevder at kvalitativ metode er godt egnet når 

ønsket er å studere kollektive interaksjoner i ulike praksiskontekster. En annen begrunnelse 

for at jeg har valgt kvalitativ forskningsmetode er fordi det er et svært fleksibelt 

forskningsopplegg. Fleksibelt i den forstand at blant annet rammene, problemstilling og 
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design i forskningsprosjektet kan formes underveis (Thagaard, 2013). Kvalitativ metode er 

sentrert rundt individers tanker omkring ulike fenomener og sosiale mønstre, som gjør at det 

kan være utfordrende å utarbeide et fullverdig forskningsopplegg i starten av prosessen 

(Krumsvik, 2014).  

Observasjon er en annen kvalitativ empirisk metode som kunne vært benyttet i forbindelse 

med innsamlingen av mitt datamateriale. Men på bakgrunn av at jeg er interessert i de ansattes 

egne opplevelser av kunnskapsdelingen i prosjektteamet har jeg valgt å fokusere på intervju 

som metode.  

4.2.1 Kvalitativ Casestudie 

Thagaard (2018, s. 51) definerer casestudier på følgende måte: «Intensive undersøkelser av et 

fåtall analyseenheter». Av denne definisjonen kommer det frem at casestudier handler om å 

samle inn informasjon om enkelte grupper mennesker eller organisasjoner, for deretter å 

undersøke informasjonen som kommer frem om disse enhetene. I henhold til min casestudie 

handler det om å samle inn rikholdig informasjon om hva som kjennetegner 

kunnskapsdelingen mellom de fire prosjektdeltakerne bestående av ulike ekspertise. 

Artefakter spiller i denne sammenhengen en viktig rolle, hvor de kan ses på som objektene de 

ulike prosjektarbeiderne benytter seg av for å oppnå bestemte mål. Artefaktene bidrar på 

denne måten til å dele prosjektdeltakernes kunnskap, og til å få bedre innsikt i prosjektet.   

Creswell & Poth (2018) deler casestudier inn i tre følgende kategorier: instrumentelle 

casestudier, kollektive casestudier og interne casestudier. Instrumentelle casestudier 

karakteriseres ved at forskeren fokuserer på et fenomen, og velger deretter et avgrenset 

problem innenfor denne enheten for å illustrere fenomenet. På denne måten kan forskeren 

utvikle en forståelse av fenomenet som er av interesse. Ved kollektive casestudier velges det 

også ut ett fenomen, men det gjøres ved å undersøke flere enheter. Dette betyr at flere 

casestudier gjennomføres for å studere det bestemte fenomenet. Disse ulike casestudiene kan 

sammen bidra til at forskeren utvikler en dypere forståelse av det bestemte fenomenet. Interne 

casestudier kan sies å være den formen for design som skiller seg mest fra instrumentelle og 

kollektive casestudier. En grunn til dette skillet er at interne casestudier fokuserer på enheten i 

seg selv. Dette betyr at det er enheten i seg selv som utgjør fokuset for analysen, og analysen 

kan på denne måten gi en oversikt over de spesifikke sidene ved den bestemte enheten.  
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Jeg valgte å trekke frem de tre kategoriene av casestudier for å gjøre det tydeligere hvilken 

type casestudie som er aktuell å gjennomføre i min oppgave. Jeg gjennomfører en 

instrumentell casestudie ved at jeg ser på hvordan fenomenene kunnskapsdeling og artefakter 

påvirker samhandlingen i et prosjektteam, som med andre ord her representerer en bestemt 

enhet.   

4.2.2 Problemstilling  

For at et forskningsprosjekt skal kunne gjennomføres er det avgjørende å utvikle en 

problemstilling. Thagaard (2018) påpeker at problemstillingen er formulert som et spørsmål 

som prosjektet skal svare på. Helt i starten av denne prosessen utviklet jeg følgende 

problemstilling: «Hvordan kan teknologiske hjelpemidler bidra til kunnskapsdeling i 

organisasjoner?». Jeg hadde på denne tiden bestemt meg for at jeg ønsket å undersøke 

hvordan ansatte i en organisasjon eller bedrift utvekslet kunnskap med hverandre. 

Teknologibiten ble dratt inn for å snevre inn kunnskapsdelingen på bakgrunn av at det er et 

veldig bredt tema. Jeg følte allikevel at denne problemstillingen ble litt for bred, men tok 

utgangspunkt i den når jeg leste meg opp på forskning på feltet.  

Etter hvert som jeg startet å utforme intervjuguide, og tok kontakt med mulige informanter 

kom jeg over en bedrift som arbeidet med ulike prosjekter. På denne tiden ble 

problemstillingen dermed endret til: «Hvordan kan teknologiske hjelpemidler bidra til 

kunnskapsdeling i tverrfaglige prosjektteam?». Når jeg fikk avtalt møte for gjennomføring av 

intervjuene hadde jeg valgt ut at kunnskapsdeling, og hvilke teknologiske hjelpemidler de 

benyttet seg av for å kommunisere skulle være hovedtemaene i intervjuene. Det viste seg 

derimot at de ikke hadde en spesifikk kommunikasjonsplattform som de benyttet seg av. Det 

kom derimot frem at informantene brukte ulike artefakter, som for eksempel 3D-tegninger for 

å illustrere hvordan de ulike prosjektdeltakerne tenkte i forhold til prosjektets mål. På 

bakgrunn av dette ble problemstillingen igjen endret til følgende: «Hva kjennetegner 

kunnskapsdeling i et tverrfaglig prosjektteam i byggebransjen?».  

Når problemstillingen var endelig, var det også nødvendig å utforme forskningsspørsmål som 

skulle besvares gjennom intervjuspørsmålene som ble stilt. Ifølge Krumsvik (2014) er det 

viktig at forskningsspørsmålene er konkrete og spesifikke. Dersom forskningsspørsmålene er 

uklare eller ledende kan det føre med seg fallgruver, som blant annet kan få konsekvenser for 
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studiens reliabilitet. På bakgrunn av dette, og med utgangspunkt i problemstillingen har jeg 

valgt å utforske følgende tre forskningsspørsmål:  

1. Hvordan er avhengighetsforholdet mellom de ulike kunnskapsdomenene?  

2. På hvilke måter spiller tidsperspektivet inn på kunnskapsdeling?  

3. På hvilke måter bidrar BIM til kunnskapsdeling mellom de ulike 

prosjektdeltakerne?  

4.3 Datainnsamling 

I denne delen vil jeg beskrive hvordan jeg gikk frem når jeg gjennomførte datainnsamlingen. 

Blant annet hvordan jeg gjennomførte de kvalitative intervjuene, og hvilket kvalitativt 

forskningsintervju jeg valgte. Videre presenteres utvalget av informanter hvor jeg beskriver 

hvordan jeg kom i kontakt med dem, og hvordan intervjuene ble dokumentert.  

4.3.1 Kvalitativt intervju   

På generell basis kan forskningsintervju sies å være samtaler som går dypere enn uformell 

snakk i hverdagen, og som har en bestemt struktur og hensikt. Det som kjennetegner et 

kvalitativt forskningsintervju er at det er et spørre-og-lytte-orientert forhold mellom 

intervjueren og informantene (Kvale & Brinkmann, 2015). Det eksisterer tre ulike måter å 

gjennomføre kvalitative intervjustudier på. De følgende kan deles inn i ustrukturert/uformell 

intervju, strukturert/formell intervju og semistrukturert intervju (Kvale & Brinkmann, 2015, 

Thagaard, 2013). Ustrukturerte intervjuer har en liten struktur som betyr at intervjuet mer er 

en samtale mellom forsker og informant med forhåndsbestemte hovedtemaer (Thagaard, 

2013, s. 97). Strukturerte intervjuer har på sin side stikkord og intervjuguide utformet på 

forhånd av intervjuet, og hvor forskeren følger denne stikkordslisten gjennomgående under 

utførelsen av intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015, Thagaard, 2013).   

Den tredje formen for kvalitativt intervju er såkalt semistrukturert eller delvis strukturert 

tilnærming. Denne typen kvalitativt intervju går ut på at tema og stikkord er bestemt på 

forhånd, men at retningen på intervjuet formes underveis (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Forskeren stiller derfor oppfølgingsspørsmål til svar informanten kommer med for å kunne få 
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frem beskrivelser om informantens livsverden, og for deretter å kunne fortolke betydningen. 

Dette er en av grunnene til at Krumsvik (2014) også beskriver denne typen kvalitativt 

forskningsintervju for et livsverden-intervju. Den kvalitative intervjuformen jeg har valgt å 

benytte meg av i min oppgave er semistrukturerte intervjuer. Hovedgrunnen til at jeg valgte å 

gjennomføre semistrukturerte intervjuer var fordi jeg ønsket å ha mulighet til å kunne stille 

oppfølgingsspørsmål, og la intervjuet formes underveis i intervjuprosessen. Jeg ser dette som 

positivt i den forstand at det kan komme frem ting i intervjuet som jeg i utgangspunktet ikke 

hadde tenkte på, og som kan føre med seg vesentlige funn i masteroppgaven. En negativ side 

ved slike semistrukturerte intervjuer er at det kan være vanskeligere å sammenligne 

informantenes svar, på bakgrunn av at spørsmålene formes underveis i intervjuet. Jeg anser 

allikevel ikke dette som en stor fallgruve i min studie, i henhold til at jeg hovedsakelig er 

opptatt av informantenes personlige synspunkter og erfaringer om hvordan kunnskapsdeling 

foregår mellom de ulike prosjektdeltakerne.  

4.3.2 Utvalg  

Jeg hadde et ønske om å intervju personer i en organisasjon som samarbeidet om et prosjekt, 

men hvor alle hadde ulike roller og ekspertiser i dette prosjektet. Jeg sendte ut mailer til ulike 

organisasjoner, men fikk liten respons. Etter hvert kom jeg over en bedrift som kontinuerlig 

arbeider med ulike prosjekter gjennom en venninne av meg. Jeg kontaktet sjefen i bedriften 

og spurte om de kunne være interessert i å delta i mitt forskningsprosjekt. Etter en stund fikk 

jeg positiv respons fra sjefen, og jeg fikk kontaktinformasjon til tre andre som kunne være 

interesserte i å delta. Det ble en del e-post korrespondanser hvor jeg blant annet sendte med 

informasjonsskriv og samtykkeskjema, og fortalte litt mer om hva forskningsprosjektet mitt 

går ut på. Når alle hadde svart at de ønsket å delta avtalte jeg tidspunkt med hver av de fire 

informantene. Jeg dro til deres arbeidsplass slik at deres deltakelse skulle bli så lite 

tidkrevende for dem som mulig. Varigheten på hvert intervju varierte, fra 40 til 60 minutter.   

Jeg valgte å dokumentere intervjuene ved hjelp av lydopptaker. Informantene ble opplyst om 

dette i informasjonsskrivet som ble sendt som vedlegg på mail, samt informert om det før 

intervjuet startet, og jeg fikk underskrift på deres samtykke til dette. Det er flere grunner til at 

jeg valgte å benytte meg av lydopptaker. En grunn er fordi det er positivt i forhold til at alt 

informantene sier blir bevart, slik at jeg må denne måten kan være sikker på at jeg får med 

meg alt informantene sier. Thaagard (2018) påpeker at lydopptaker er godt egnet ved 
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kvalitative intervjuer fordi det gir en god oversikt over dialogen mellom forsker og 

intervjupersonene.  Dette er en særlig stor fordel når intervjuene i etterkant skal transkriberes 

og analyseres. En annen grunn til at jeg valgte å bruke lydopptaker var fordi jeg på denne 

måten kunne konsentrere meg fullt og helt om det informantene sa, og få tid til å stille 

passende oppfølgingsspørsmål. Jeg noterte derimot noen spesifikke ord eller viktige ting 

informantene sa underveis i intervjuene. Disse notatene brukte jeg som en huskeliste til meg 

selv, når jeg ønsket at informantene skulle utdype noe de hadde vært inne på tidligere i 

intervjuene.  

Gjennom kodings- og analyseprosessen kom jeg frem til at jeg ønsket å undersøke hvordan 

prosjektteamet benyttet det digitale verktøyet BIM til å dele kunnskap med hverandre. To av 

informantene sa en del om dette verktøyet i intervjuene, mens de to andre ikke sa noe om det. 

På bakgrunn av dette kontaktet jeg informantene igjen via e-post for å høre om de var 

interessert i å svare på noen spørsmål rundt dette verktøyet. To av informantene svarte via e-

post, og en ønsket å gjennomføre oppfølgingsintervjuet på telefon. Den siste informanten 

svarte ikke på mailen, men han sa en del om BIM på det opprinnelige intervjuet. 

Tilleggsinformasjonen jeg fikk av informantene i denne andre runden, har gjort at jeg har fått 

et rikere datamateriale. Telefonsamtalen jeg gjennomførte med den ene informanten ble 

dokumentert via lydopptaker, etter hans samtykke.  

4.4 Analyse  

Denne delen vil ta for seg hvordan jeg gjennomførte analyseprosessen i denne studien. Dette 

innebærer hvordan transkriberingen ble gjort, hvilken analysestrategi jeg benyttet meg av, og 

hvordan kodingen av datamaterialet foregikk.  

4.4.1 Transkribering  

Transkribering handler ifølge Kvale & Brinkmann (2015) om å transformere, eller skifte fra 

en form til en annen. I mitt tilfelle innebar dette å overføre data fra tale til skriftlig tekst, for å 

gjøre analyseprosessen enklere. Transkriberingen ble utført på den måten at jeg ordrett skrev 

ned det informantene sa. Dette resulterte i at selve transkriberingsteksten ble veldig muntlig. 

Ved å utføre transkriberingen av data på denne måten, signaliserer den selve starten på 
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analyseprosessen. Jeg hadde allerede på forhånd av transkriberingen gjort meg opp noen 

meninger om hva som var interessant i mitt datamateriale, men det kom enda tydeligere frem 

under transkriberingsprosessen. Jeg transkriberte fortløpende etter hvert som de fire 

intervjuene ble gjennomført. Lydopptaket fra telefonsamtalen med en av informantene 

angående BIM ble også transkribert. Transkriberingen ble en nokså tidkrevende prosess, med 

tanke på at jeg måtte stoppe opptaket og spole tilbake mange ganger. Noen steder i lydfilen 

var det vanskelig å høre hva informantene sa, og jeg ville derfor forsikre meg om at jeg hørte 

dem riktig, ved å spole tilbake.  

4.4.2Analysestrategi  

Kvale & Brinkmann (2015) beskriver at å analysere handler om å dele noe opp i biter eller 

elementer. For å gjøre dette er det derfor viktig å bestemme seg for hvilken analysestrategi 

som skal benyttes. Jeg har valgt å benytte meg av en tematisk analysestrategi når jeg skal 

analysere mine data. Braun & Clarke (2006) hevder at tematisk analyse er en svært utbredt 

strategi innenfor kvalitativ metode, men at det ikke eksisterer en klar enighet om hva tematisk 

analyse er eller hvordan det utføres på en tilstrekkelig måte. De beskriver derimot at tematisk 

analyse er en metodestrategi for å identifisere, analysere og rapportere mønstre i innsamlet 

data (Braun & Clarke, 2006). Med andre ord handler det om å organisere og gi en beskrivelse 

av det innsamlede datamaterialet. Det er viktig å gi en slik beskrivelse av hvordan analysen 

ble utført for å gjøre det enklere for andre å evaluere forskningen jeg har utført. Uten en slik 

redegjørelse blir det ifølge Braun & Clarke (2006) vanskelig å sammenligne og vurdere 

studien i forhold til liknende forskning på feltet. Det eksisterer også ulike måter å 

gjennomføre en slik tematisk analyse på. For eksempel kan hele datasettet beskrives, for å gi 

leseren en følelse av de viktige temaene. Jeg har valgt å fokusere på noen temaer i datasettet 

mitt, som skal beskrives mer detaljert.  

På bakgrunn av at det ikke eksisterer en bestemt måte å utføre en tematisk analyse på har 

Braun & Clarke (2006) utviklet en sekstrinns guide av hvordan det kan gjøres. Det er denne 

guiden jeg har tatt utgangspunkt i når jeg har analysert mine data. Men det er viktig å påpeke 

at selv om denne guiden består av seks ulike kronologiske faser så har jeg ikke fulgt hver fase 

steg for seg, men tilpasset den til min oppgave og hoppet litt frem og tilbake mellom fasene, 

slik som Brown & Clarke (2006) anbefaler. De seks fasene som Brown & Clarke (2006) 

utarbeider innebærer ulike tips til hvordan en tematisk analyse kan utføres. De seks fasene 
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skal nå kort presenteres, hvor jeg samtidig skal redegjøre for hvordan jeg gjennomførte hver 

fase. 

 Brown & Clarke (2006) hevder at denne første fasen legger grunnlaget for resten av 

analysen. For meg handlet denne fasen om å gjøre meg kjent med mine data, som startet 

allerede ved transkriberingen av lydopptakene. Etter at transkriberingen var gjennomført, leste 

jeg gjennom transkriberingene flere ganger for å gjøre meg enda bedre kjent med 

datamaterialet. Allerede i denne fasen noterte jeg ned ideer og mulige koder, som Brown & 

Clarke (2006) anbefaler. Deretter gikk jeg videre til fase to som gikk ut på å lage mer 

konkrete koder. Fase to starter med andre ord når jeg hadde laget en liste med mulige koder 

som kunne være interessante for analysen. Her så jeg etter potensielle og mulige mønstre, i 

forhold til samsvar mellom informantene, men også ting som skilte dem fra hverandre. Dette 

innebar at jeg kodet og samlet alle dataene, slik at de til sammen dannet et lang liste som 

illustrerte de ulike kodene. Brown & Clarke (2006) mener det er en fordel å samle de ulike 

kodene inn i ulike temaer. Jeg valgte å følge deres råd gjennom å skissere et tankekart som 

etter hvert gjorde at jeg kom frem til hovedtemaene jeg ønsket å fokusere på. Hovedtemaene 

jeg kom frem til etter at tankekartene var blitt organisert, som preger prestasjon av funn og 

analyse, er avhengighet og kunnskapsdeling.  

Fase fire handler om å gjennomgå temaene som er blitt klassifisert på nytt. I de tidligere 

fasene er det bare blitt skissert potensielle temaer og koder. Det er derfor viktig i denne fasen 

å gjennomgå kodene en gang til for å kunne gjøre en vurdering på om de temaene som er 

klassifisert fortsatt har en relevans i analysesammenhengen. Brown & Clarke (2006) trekker 

frem at denne fasen involverer to nivåer av å se gjennom temaene på nytt. Den første 

innebærer å se gjennom de ulike kodene i hvert tema for å vurdere om de former et mønster 

eller ikke. Dersom temaene ser ut til å forme et koherent mønstrer kan nivå to i denne fasen 

starte. Nivå to har mange likheter med nivå en, men her vurderes kodene i henhold til hele 

datasettet. På slutten av denne fasen hadde jeg en nokså god bevissthet om hvilke temaer jeg 

ønsket å fokusere på.  

Fase fem begynte når det tematiske kartet over de ulike kodene var utarbeidet, og når jeg 

hadde funnet temaene jeg ønsket å fokusere på. Her fikk jeg mer oversikt over hvilke temaer 

jeg kunne se bort fra, på bakgrunn av at de ikke var interessante i min kontekst. I denne fasen 

skrev jeg ned hva de ulike temaene handlet om og merket meg hvilke deler av disse temaene 

som er relevante for min oppgave. Den siste og sjette fasen startet når temaene var ferdig 
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utarbeidet, og gjorde at jeg kunne starte med den endelige analysen og nedskrivingen av 

denne. Poenget i denne fasen er at historien som dataene forteller skal skrives ned.  

4.4.3 Koding  

Koding av datamaterialet er en viktig faktor ved gjennomføring av en tematisk analyse. Ifølge 

Thagaard (2018, s. 171) innebærer koding å samle og klassifisere deler av dataene i separate 

enheter. På denne måten er det mulig å sammenligne og se etter sammenhenger i ulike tema 

som anses som viktige for selve analysen. Jeg begynte å se etter temaer og koder allerede når 

jeg transkriberte lydopptakene, og videre når jeg leste gjennom transkriberingene.  

4.5 Kvalitetssikring av forskningsprosessen 

Når en forskningsprosess skal gjennomføres er det et avgjørende aspekt å ta hensyn til 

studiens troverdighet, styrke og overførbarhet av kunnskapen som kommer frem (Thagaard, 

2013). Innenfor den samfunnsvitenskapelige disiplinen ses ofte de overnevnte begrepene i 

sammenheng med begreper som blant annet reliabilitet, validitet og generaliserbarhet (Kvale 

& Brinkmann, 2015, s. 272). Reliabilitet, validitet og generalisering er tidligere blitt sett på 

som begreper knyttet til kvantitativ forskning, men de har i dag også fått en stor betydning 

innenfor kvalitativ forskning (Thagaard, 2013). Når det er sagt er mye av innholdet i 

begrepene ulikt fra kvantitativ forskning, og jeg skal nå trekke frem noen av de mest 

vesentlige betydningene begrepene har i kvalitativ forskning og i forhold til min 

forskningsprosess.  

4.5.1 Reliabilitet  

Reliabilitet i en forskningsprosess omhandler påliteligheten til studien som gjennomføres 

(Thagaard, 2013). Reliabilitet kan med andre ord sies å handle om redegjørelsen av hvordan 

prosessen med utvikling av data har foregått. Denne påliteligheten kan være truet på flere 

måter gjennom forskningsprosessen, blant annet i forhold til hvordan intervjuspørsmålene er 

formulert (Krumsvik, 2014). Lydopptakeren har bidratt til å sikre at prosjektet mitt er pålitelig 

i den forstand at jeg har kunne spilt av filene flere ganger for å være sikker på at jeg forstår 
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informantene så riktig som mulig. Jeg mener også at en detaljert beskrivelse av 

forskningsstrategi og analysemetode er med på å styrke reliabiliteten til studien. Relasjonene 

mellom forsker og informantene er en annen faktor som Thagaard (2015) fremhever at kan 

true reliabiliteten. Jeg hadde ingen kjennskap til informantene i forkant av intervjuene, men 

jeg forsøkte å «løse opp» stemningen før intervjuene startet ved litt uformell snakk. Før jeg 

deretter brukte starten av intervjuene til å stille litt generelle spørsmål om deres utdanning og 

bakgrunn. Mitt inntrykk er at informantene ble trygge på meg, og at de turte å si det de tenkte. 

4.5.2 Validitet  

Kvale & Brinkmann (2015) hevder at validitet i kvalitativ forskning tar for seg om 

forskningsprosessen har undersøkt det den fra starten av hadde til hensikt å undersøke. Med 

andre ord handler validitet om gyldigheten til forskningen og de tolkningene den har ført til 

(Thagaard, 2013). Krumsvik (2012) trekker frem utformingen av intervjuspørsmålene som en 

faktor som kan svekke en studies validitet og reliabilitet i forhold til hvordan informantene 

forstår spørsmålene som stilles. I henhold til dette er det en fordel at jeg benyttet meg av en 

semistrukturert intervjuform slik at jeg kunne formulere spørsmålene på en annen måte når 

informantene ikke skjønte de. Jeg forsøkte også å utdype intervjuspørsmålene på en måte som 

ikke virket førende i de tilfellene de trengte en dypere forståelse av dem. 

4.5.3 Generaliserbarhet  

Når en intervjuundersøkelse er vurdert til å være rimelig pålitelig og gyldig gjenstår et siste 

spørsmål, i forhold til om resultatene kun kan knyttes til denne studien eller om de også kan 

ses i sammenheng med andre personer, kontekster og situasjoner. Kvale & Brinkmann (2015) 

trekker her inn hvorvidt funnene er generaliserbare eller ikke. Thagaard (2013) knytter 

begrepet generaliserbarhet, også kalt overførbarhet, til vurderinger av spørsmålet om 

tolkninger som er basert på en enkelt undersøkelse, også kan være gjeldende i andre 

sammenhenger. Overførbarhet kan også ses i forhold til om noen tolkninger som er gjort i en 

studie vekker en påminnelse hos leseren om at de har sett liknende tolkninger i andre studier, 

rundt de fenomenene som studeres. I henhold til tolkning av data kan det være en 

uforenelighet mellom forskerens forståelse av deltakerne i feltet og forståelsen til deltakerne 

om sin egen situasjon (Thagaard, 2013). En grunn til dette er at forskeren ser situasjonen 
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utenfra, med et annet perspektiv enn de som befinner seg i feltet. Jeg har forsøkt å ivareta 

dette i min studie ved å unngå å gjøre store tolkninger utover det informantene sa.  

Kvale & Brinkmann (2015) påpeker at intervjuforskning ofte får innvending mot at det er for 

få intervjupersoner involvert i studien til at resultatene kan generaliseres. I forhold til i 

hvilken grad mine tolkninger av data har en gyldighet i andre sammenhenger vil jeg 

argumentere for at det er stor sannsynlighet for at det er mye likheter fra mitt prosjektteam i 

forhold til andre liknende prosjektteam. Det utvises også ofte bekymring rundt at casestudier 

danner et for lite grunnlag for vitenskapelig generalisering. I denne sammenhengen kan det 

derfor stilles spørsmål om hvor vidt det er mulig å generalisere ut fra en enkel case. I henhold 

til dette hevder Yin (2003) at det er mulig å snakke om generalisering også i casestudier. På 

bakgrunn av at det i casestudier generaliseres til teoretiske posisjoner, heller enn til for 

eksempel populasjon som er karakteristisk for kvantitative studier. En grunn til at jeg kan 

argumentere for at min studie er generaliserbar er fordi jeg generaliserer basert på teori. Med 

andre ord går funn igjen på tvers av mitt datasett og blir sett opp mot tidligere forskning på 

feltet. I henhold til dette blir det relevant å trekke inn analytisk generalisering. Analytisk 

generalisering handler ifølge Kvale & Brinkmann (2015) om å gjøre vurderinger i forhold til 

om funn fra en studie kan legge føringer for hva som kan skje i en annen studie. Gjennom at 

jeg presenterer funn i analysen og argumenterer for hvordan jeg har gått frem kan leseren selv 

gjøre en vurdering om studien kan generaliseres til andre situasjoner. Analytisk generalisering 

handler med andre ord om at en tidligere utviklet teori brukes som mal for å kunne 

sammenligne de empiriske resultatene i casestudien (Yin, 2003). På bakgrunn av dette kan jeg 

argumentere for at min casestudie har en analytisk generaliserbarhet fordi jeg bruker Carliles 

(2004) teori om kunnskapsdeling og Wengers (1998) teori om praksisfellesskap som analytisk 

innramming, og sammenligner mine resultater opp mot disse teoriene.  

4.6 Etiske refleksjoner  

Målet for enhver forsker som skal gjennomføre et forskningsprosjekt bør være å etterstrebe 

sannhet som skal gi korrekte fremstillinger av sosiale fenomener (Hammersley & Atkinson, 

2014, s. 293). Med andre ord handler dette om at selv om forskningens mål er å produsere 

kunnskap så kan ikke dette være et mål som skal etterfølges til enhver pris. Forskeren må på 

grunnlag av dette ta hensyn til eventuelle etiske problemstillinger som kan dukke opp 
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underveis i forskningsprosessen (Hammersley & Atkinson, 2014). Kvale & Brinkmann 

(2015) beskriver intervju som en moralsk undersøkelse, og begrunner det med at forskeren må 

gjøre flere moralske overveielser rundt intervjuenes midler og mål. Krumsvik (2014) påpeker 

at forskere som utøver kvalitativ forskning må utvikle en etisk bevissthet. I henhold til dette er 

det dermed både etiske og moralske overveielser som må tas i betraktning gjennom hele 

forskningsprosessen. Det er et fint skille mellom etikk og moral, som ikke alltid er like enkelt 

å avgrense. Moral kan sies å være knyttet til mening rundt det gode og riktige, og hva som må 

forkastes i styrelsen av egen tilværelse og refleksjoner rundt hvordan andre lever (Krumsvik, 

2014). Etikk kan derimot sies å dreie seg om systematiske refleksjoner om egen eller andres 

moral, som gjør det mulig å kunne hevde at etikken er teorien for moral (Krumsvik, 2014). 

Kvale & Brinkmann (2015) skiller mellom etikk og moral på en måte hvor de forklarer etikk 

som en formell betegnelse av noe, for eksempel etiske retningslinjer, mens moral handler mer 

om daglig oppførsel, som moral i dagliglivet. Noen etiske dilemmaer som alle forskere som 

gjennomfører en forskningsprosess må være oppmerksom på skal nå presenteres.  

Under selve intervjusituasjonen knyttes de etiske problemene til forskerens vurdering av 

spørsmålene som stilles informanten i forhold til hvor personlige og nærgående de skal være 

(Thagaard, 2013). Jeg var påpasselig på at informantene ikke skulle føle seg presset til å avgi 

informasjon som kan skade ryktet deres i etterkant. Det etiske grunnlaget i denne forbindelsen 

blir at forskeren må søke å ivareta informantenes autonomi, og sikre at deres personlige 

grenser ikke overskrides (Thagaard, 2013). Det skal derfor være et gjennomgående tema for 

forskeren å sikre tillit til informantene og være oppmerksom på at informantenes deltakelse 

ikke skal få uheldige konsekvenser (Thagaard, 2013).  

Det er også et etisk dilemma knyttet til forskerens opptreden under selve intervjuprosessen. 

Hvor blant annet kroppsspråk og tonefall kan være med på å påvirke informantenes respons 

på spørsmålene som stilles (Thagaard, 2013). For å hindre at jeg påvirket informantenes svar 

forsøkte jeg å holde bekreftelsesnivået på et moderat nivå. Grunnen til dette er at jeg ikke 

ønsket at informantene skulle vurdere min reaksjon i forhold til om de avga «riktige» svar 

eller ikke.  

I en slik studie som min hvor det er en nær kontakt mellom meg som forsker og de personene 

som studeres trekker Thagaard (2013) frem viktigheten av etiske retningslinjer i forhold til 

behandling av personopplysninger. De nasjonale forskningsetiske komiteer påpeker at det er 

flere forholdsregler som må tas i betraktning ved en slik håndtering av personopplysninger 
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(NESH, 2016). Alle forskningsprosjekter som behandler personopplysninger er meldepliktige, 

og mitt prosjekt er meldt til NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste), se vedlegg 1. 

NSD er personvernombud for studentprosjekter som gjennomføres ved blant annet 

universiteter, og vurderer derfor prosjektet i forhold til forskningsetiske regler (Thagaard, 

2013, s. 25). Kvale & Brinkmann (2015) påpeker at etiske spørsmål pleier å oppstå i 

intervjuforskning på bakgrunn av at det er en ujevn maktrelasjon mellom forsker og 

informanter. Forskeren må ved bruk av denne kvalitative metoden derfor være oppmerksom 

på flere etiske retningslinjer som må tas i betraktning. I denne sammenhengen er det 

tradisjonelt sett fire områder som anses å være etiske retningslinjer for forskere som skal 

gjennomføre kvalitative intervjuer. De fire retningslinjene er følgende: informert samtykke, 

konfidensialitet, konsekvenser og forskerens rolle (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 102). De 

ulike retningslinjene skal nå presenteres i korte trekk. 

4.6.1 Informert samtykke  

Informert samtykke innebærer ulike faktorer som skal ivareta informantenes personvern og 

rettigheter ved deltakelse i forskningsprosjektet. Forskningsdeltakerne må få informasjon om 

forskningsprosjektets formål og hvilke personer som får innsyn i innsamlet datamaterialet 

(Kvale & Brinkmann, 2015). I dette tilfellet ble det presisert i informasjonsskrivet og før 

intervjuene fant sted at kun jeg og min veileder, Hege Hermansen, vil få innsyn i innsamlet 

datamateriale. Informantene ble også opplyst om at deltakelsen i forskningsprosjektet er 

frivillig, og at de når som helst uten å oppgi grunn kan trekke seg ut av undersøkelsen. Det er 

også viktig å informere om eventuelle risikoer og fordeler en deltakelse i forskningsprosjektet 

eventuelt kan få, og at de har rett til innsyn i datamaterialet. Thagaard (2013) betegner dette 

som et informert fritt samtykke som handler om at informanten skal av egen fri vilje og uten 

ytre press delta i undersøkelsen.   

4.6.2 Konfidensialitet  

Konfidensialitet er den andre retningslinjen, og den innebærer at andre som leser studien ikke 

skal kunne gjenkjenne hvilke personer det er snakk om i forskningsprosjektet. Alle sensitive 

opplysninger som kan spores tilbake til informantene anonymiseres (Kvale & Brinkmann, 

2015). Anonymiseringen av informantene ble tatt hensyn til ved at navn og andre kjennetegn 
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ble erstattet med koder under transkribering og andre fiktive navn i selve masteroppgaven. Et 

viktig kritisk punkt når det gjelder informantenes konfidensialitet er at anonymiseringen 

beskytter deltakerne, men kan også føre til at deres mening får en annen mening enn det den 

først hadde (Kvale & Brinkmann, 2015). Informanter som bruker sin tid i et 

forskningsprosjekt kan i noen tilfeller forvente kreditering i henhold til for eksempel at de 

nevnes ved navn i oppgaven. Informantene ble opplyst om at det ikke innebærer stor risiko for 

dem å delta i mitt forskningsprosjekt, men at eventuelt nære kolleger i bedriften kan 

gjenkjenne personene. Når det gjelder fordeler kan det hjelpe informantene å få bedre innsikt i 

sin arbeidshverdag, men i og med navn og andre kjennemerker anonymiseres i 

masteroppgaven vil ikke enkeltpersoner bli kreditert på noen måte. En grunn til at alt 

materialet som kan føres tilbake til informantene må anonymiseres er på bakgrunn av respekt 

for personenes privatliv (Thagaard, 2013). Jeg sikret også deltakernes anonymitet ved å unngå 

å oppbevare deres navn og andre identifiserbare opplysninger på min egen datamaskin.  

Dilemmaer knyttet til konfidensialitet i forskningsprosessen kan dukke opp i forbindelse med 

krav til pålitelighet og etterprøvbarhet (Thagaard, 2013, s. 29). Dette er særlig et problem 

dersom gruppen mennesker som undersøkes er en del av et lite miljø. I henhold til min 

oppgave ser jeg ikke på dette som et stort problem fordi de jeg undersøker er en del av et 

større miljø. Det eksisterer med andre ord flere liknende organisasjoner som gjør det 

vanskelig å spore mine funn tilbake til en bestemt organisasjon. Men jeg ser på det som 

etterprøvbart i den forbindelse at andre forskere kan undersøke liknende organisasjoner og 

undersøke samme problemstilling som jeg har gjort.  

4.6.3 Konsekvenser  

Den tredje retningslinjen er konsekvenser i forhold til eventuelle fordeler eller ulemper det 

kan medføre å delta i prosjektet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 107). Det bør være en 

betydelig større sjanse for at informantene får fordeler heller enn konsekvenser av å delta i 

prosjektet. Det eksisterer generelle normer for hvordan forskningen bør gjennomføres for å 

sikre at informantene ikke får store konsekvenser av å delta i undersøkelsen. Thagaard (2013, 

s. 30) påpeker derimot at disse normene ikke er like enkle å forstå hva de eksakt innebærer i 

praksis, og som derfor krever at forskeren reflekterer rundt eventuelle konsekvenser. Jeg har 

drøftet og kommet frem til at mine informanter ikke risikerer store konsekvenser ved å delta i 

min undersøkelse. De ble derimot allikevel informert om at nære kollegaer kan gjenkjenne 
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dem ved at de fire som deltar har kjennskap til hverandre og deres deltakelse i undersøkelsen. 

Kvale & Brinkmann (2015, s. 107) reiser i denne forbindelse et etisk prinsipp om velgjørenhet 

(beneficence) som tar for seg at informantenes risiko ved deltakelse bør være så lav som 

mulig.  

4.6.4 Forskerens rolle 

Forskerens rolle er den fjerde retningslinjen som må reflekteres over ved gjennomføring av 

kvalitative intervjuer. Her fremheves forskerens integritet i form av kunnskap, erfaring, 

ærlighet og rettferdighet som avgjørende faktorer (Kvale & Brinkmann, 2015). På bakgrunn 

av at jeg ikke har noe erfaring med gjennomføring av intervju var jeg litt spent i forkant av 

intervjuene. Det tok også litt tid før jeg følte meg komfortabel i rollen som intervjuer. En 

faktor som var med på å gjøre situasjonen litt ekstra usikker for min egen del, var at jeg ikke 

har noe kunnskap fra byggebransjen. Dette resulterte blant annet i at jeg måtte be informanten 

om å utdype ord og uttrykk de benyttet seg av, som er en del av deres arbeidshverdag. Det var 

derfor en utfordring å gjøre seg kjent med et nytt felt, men også veldig spennende og lærerikt. 

Som forsker eksisterer det flere etiske krav som må etterkommes, blant annet er det strenge 

krav til kvaliteten på kunnskap som kommer frem i prosjektet. Dette handler om at funn må 

være så nøyaktige som mulig. Det er også viktig for forskeren å vurdere sin egen rolle under 

selve gjennomføringen av intervjuene, dette på grunn av at kvalitativ intervjuforskning er en 

interaktiv forskning. Forskeren kan for eksempel identifisere seg så sterkt med deltakerne at 

de ikke opprettholder en profesjonell avstand, men i stedet rapporterer og fortolker alt ut fra 

sine deltakers perspektiver. Forskeren må vise empati og forståelse, men ikke blir for 

vennskapelig med informanten fordi det på denne måten kan få negative konsekvenser for 

studiens resultater. Jeg følte jeg klarte å balansere dette på en nokså bra måte, gjennom å 

opptre profesjonell og ydmyk. 

4.7 Oppsummering 

I dette metodekapittelet har jeg beskrevet forskningsdesignet jeg har benyttet meg av i denne 

kvalitative casestudien. Kapittelet starter med å presentere det vitenskapsteoretiske ståstedet 

som jeg har valgt å forholde meg til, henholdsvis et fenomenologisk og hermeneutisk ståsted. 
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Det fenomenologiske ståstedet innebærer at jeg tar utgangspunkt i subjektenes opplevelser av 

sin verden. Det hermeneutiske ståstedet på sin side innebærer at jeg tar utgangspunkt i, og 

tolker det informantene forteller, for å få frem en mening. Studien som gjennomføres er en 

instrumentell casestudie angående hvordan kunnskapsdeling og artefakter påvirker 

samhandlingen i et prosjektteam. Prosjektteamet representerer med andre ord en bestemt 

enhet, derav en instrumentell case. Videre er veien til utformingen av problemstillingen og 

forskningsspørsmålene blitt beskrevet. Og hvordan datainnsamlingen ble gjennomført når det 

gjelder hvordan intervjuene ble gjennomført. I denne sammenhengen ble det også presentert 

hvordan jeg kom i kontakt med informantene. Deretter ble analyseprosessen beskrevet i 

forhold til hvordan transkriberingen av lydopptakene fra intervjuene ble gjort, hvor jeg 

benyttet meg av en tematisk analysestrategi for koding av datamaterialet. Hvordan jeg sørget 

for å kvalitetssikre forskningsprosessen min ble også beskrevet, og hvordan jeg forholder meg 

til studiens reliabilitet, validitet og generaliserbarhet.  

Til slutt i dette kapittelet ble etiske refleksjoner diskutert i forhold til at en kvalitativ studie 

kan kalles en moralsk undersøkelse. Som innebærer at jeg som forsker må gjøre flere 

moralske overveielser gjennomgående i forskningsprosessen, rundt intervjuenes midler og 

mål. I forbindelse med dette ble flere etiske retningslinjer presentert, som jeg har tatt i 

betraktning i denne forskningsprosessen. Den første retningslinjen som ble presentert var 

informert samtykke som innebærer at ulike faktorer må tas i betraktning, når det gjelder 

informantenes personvern og rettigheter. Informantene må for eksempel få informasjon om 

forskningens formål, og hvem som får innsyn i prosessen. Den neste retningslinjen som ble 

nevnt var konfidensialitet som omhandler anonymiseringen av informantene, i henhold til at 

leseren ikke skal kunne gjenkjenne informantene. I min studie har jeg argumentert for at nære 

kolleger under noen omstendigheter kan gjenkjenne informantene. Den tredje retningslinjen 

tar for seg hvilke konsekvenser det har for informantene å delta, i forhold til fordeler og 

ulemper. Jeg har konkludert med at det er en liten risiko for informantene å delta i min studie. 

Den fjerde og siste retningslinjen tar for seg min rolle som forsker. Forskeren må finne 

balansen mellom å vise empati og forståelse, men ikke la det gå ut over eller påvirke studiens 

kvalitet.  
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5 Presentasjon av funn og analyse del 1 – 

avhengighet  

I dette kapittelet blir oppgavens empiriske funn presentert og analysert. Formålet med 

oppgaven er å undersøke hva som kjennetegner kunnskapsdeling i et tverrfaglig prosjektteam 

i byggebransjen. For å presentere funn i datamaterialet er funn og analysen delt inn i to 

kapitler. Dette første kapittelet vil innledningsvis presentere det tverrfaglige prosjektteamet. 

Deretter blir funnene og analysen fremstilt i to hoveddeler. Den første delen tar for seg hver 

av informantenes beskrivelser av sitt eget kunnskapsdomene. Denne delen er derfor delt inn i 

underoverskrifter, henholdsvis prosjektsjef, salg- og markedsansvarlig, prosjekteringsleder og 

prosjektleder. Videre presenteres del to av funn og analyse som tar for seg intern og ekstern 

avhengighet, og samspillet mellom disse. Begge delene avsluttes med en kort oppsummering 

av hovedfunnene.  

5.1 Presentasjon av det tverrfaglige prosjektteamet  

De fire informantene som ble intervjuet har alle en viktig lederrolle i et større 

boligutviklingsprosjekt. Prosjektet ble påbegynt i 2005, og de holder nå på med selve 

utbyggingen av prosjektet. De ulike rollene som er intervjuet er prosjektsjef, salg- og 

markedsansvarlig, prosjekteringsleder og prosjektleder. De fire informantene samarbeider om 

et omfattende boligprosjekt, og med mange involverte aktører. Det er med andre ord flere 

kunnskapsområder involvert enn de fire som er blitt intervjuet. De ulike ekspertiseområdene 

er fleksible på noen områder, men ikke på andre. For eksempel krever noen tidspunkter at de 

ulike prosjektdeltakerne samarbeider tett og intensivt, mens andre ikke gjør det. De ulike 

kunnskapsområdene forholder seg til nokså ulike kunnskapsformer. For å illustrere 

variasjonen i de ulike prosjektdeltakernes kunnskap skal jeg kort presentere hvilket ansvar og 

de sentrale kunnskapsområdene de ulike lederne representerer. Prosjektsjefen har det 

overordnede ansvaret for prosjektet, og har ansvaret for å sette sammen de ulike 

kompetansene. Prosjektsjefen besitter også økonomiske kunnskaper. Salg- og 

markedsansvarlig gjennomfører blant annet markedsundersøkelser før selve planleggingen av 
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prosjektet starter, for å se hva som kan passe en estimert kjøpegruppe i området. Videre har 

salg- og markedsansvarlig kundekontakt i forhold til visninger, og er de som tar imot 

kundenes ønsker og behov. Prosjekteringsleder har ansvaret for å utvikle konseptet for hva 

bygget skal bli, sørge for at riktige tillatelser og krav bli etterfulgt. Prosjekteringsleder har sitt 

eget team som prosjekterer frem tegninger av bygget. Prosjektleder har ansvaret for det som 

foregår på byggeplassen, og at de ulike entreprenørene som skal utføre arbeidet blir kontaktet 

og satt i arbeid. Prosjektleder kan derfor sies å besitte en del praktisk kunnskap om hvordan 

selve utbyggingen skal foregå.  

5.2 Bakgrunn og beskrivelser av eget kunnskapsdomene 

I dette avsnittet vil informantenes profesjonelle bakgrunn og deres ansvarsområde i bedriften 

presenteres. Dette gjøres for å undersøke hvordan de ulike prosjektdeltakerne beskriver sine 

kunnskapsdomener. På bakgrunn av dette spurte jeg samtlige av informantene om de kunne 

fortelle litt om sin profesjonelle bakgrunn, og hva deres ansvarsområdet i bedriften går ut på.  

5.2.1 Prosjektsjef 

Det fremkommer at prosjektsjefen har erfaring innen eiendomsutvikling i henhold til et 

eiendomsselskap, og at han tidligere også har vært håndverker. Fra starten av utdannet han 

seg som rørlegger. Han etterutdannet seg som ingeniør, og supplerte dette videre ved å 

utdanne seg innen ledelse. Videre forteller informanten at han i dag har tittelen som 

prosjektsjef, som innebærer at han er øverste sjef for et områdeprosjekt. Jeg spør informanten 

om hva hans arbeidsoppgaver som prosjektsjef går ut på. I svaret fremhever han at han har det 

overordnede ansvaret for prosjektet.  

 «Det er jo i hovedsak faktisk å lede en organisasjon som jeg setter sammen av ulik 

kompetanse. Det er prosjektering, det er produksjon, det er salg, marked, altså 

 kommersiell virksomhet. Også er det innen økonomi, økonomistyring. Så jeg leder en 

ja egentlig en mellomstor organisasjon kan du sammenligne det med. Noen operative 

oppgaver er det, men primært lede og utvikle prosjektet sammen med det teamet» 

(Informant 1).  
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Ut ifra det informanten forteller kan det påpekes at et helt avgjørende aspekt i hans stilling 

som prosjektsjef handler om å forstå hvordan ting henger sammen. Generelt i datamaterialet 

kommer det frem at de ulike kunnskapsområdene er tett koblet, og at de blir viktige på ulike 

tidspunkt. På bakgrunn av dette kan det sies at ekspertisene påvirker hverandre. For eksempel 

påvirker økonomien både salg og marked, som også henger tett sammen med produksjon. Da 

særlig i henhold til hvilke materialer som kan brukes i utbyggingen av prosjektet.  

For å få et innblikk i hvordan de ulike prosjektdeltakerne, bestående av ulik kunnskap og 

kompetanse samarbeider, spurte jeg prosjektsjefen om han kunne beskrive hvordan 

samarbeidet har foregått fra start og frem til i dag. Informanten fremhever her at samarbeidet 

består av ulike faser, hvor prosjektet starter med tomtekjøp. Etter at tomten er kjøpt begynner 

de å utvikle boligområdet i samarbeid med kommunene og fylkeskommuner. Dette kaller 

prosjektsjefen for reguleringssak, hvor alle rammene for prosjektet med offentlige kriterier og 

private mål tas i betraktning.  

«(…) Så går vi over til mer prosjektutvikling som er å prosjektere frem all 

infrastruktur, boligområdene, med funksjon, kvalitet, estetikk og så videre. Vi gjør 

veldig mye internt i *navngir bedriften*, vi har mange ressurser utviklingsressursen 

sitter vi på internt, med prosjekteringsledere og arkitekter, utviklere. Så har vi et 

produksjonsapparat som på en måte er vår entreprenør, har med kunnskapen fra dag 

én gjennom lederne fra det apparatet (…)» (Informant 1).  

Prosjektsjefen forteller at når alle kriteriene for prosjektet er lagt ned og vurdert går de videre 

til selve prosjekteringen. Denne prosjekteringen innebærer å tegne og planlegge hele området 

som skal utbygges. Det at informanten forteller at de sitter med mange av ressursene internt er 

et tegn på at de har et bredt fagfelt, og at kunnskapsspennet er stort. Dette virker å være en 

fordel siden alle har bedre kjennskap til hverandre, og de vet hvordan selskapet jobber. I 

utdraget ovenfor forteller informanten også at de har sitt eget produksjonsapparat. 

Prosjektlederen, som er lederen for produksjonen er med tidlig i planleggingsfasen som gjør 

at riktig kunnskap blir formidlet på rett sted til blant annet ulike entreprenører og andre 

fagfolk som skal utføre jobben. Dette kan argumenteres for å gjøre kommunikasjonslinjen 

mellom de ulike fagene kortere.   

«(…) Også er det markedsbiten i det her med å planlegge, analysere markedsområdet 

situasjonen, prisbilde, konkurransesituasjon og så videre (…)» (Informant 1).  
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Den interne salg- og markedsavdelingen har ifølge det informanten forteller ovenfor, ansvaret 

for å knytte kundekontakt. De må også vurdere hvor kjøpedyktige kundene er, og vurdere 

andre boligområder for å se hva de kan tilby kundene til forskjell fra andre boligutviklere.  

«(…) Og dette her samarbeider vi om, da blir vi satt sammen som et prosjektteam, 

basert på de ulike avdelingene og enhetene vi jo da har da i regionene, så vi får samlet 

kompetansen og dannet prosjektteamet og jobber sammen på tvers av avdelingene på 

den måten. Også er det opp til prosjektet, og da med meg i spissen da i lys av min rolle 

å utvikle området» (Informant 1).  

Ut ifra det informanten forteller er det også mange ulike aktører inne i prosjektet, som gjør at 

et godt samarbeid er helt avgjørende for at prosjektet skal lykkes. De er avhengig av å 

samarbeide tett i prosjektteamet for å utnytte de ulike kunnskapene hver av avdelingene 

besitter. Når de utnytter all kunnskapen på denne måten gjør det at det er større sannsynlighet 

for at prosjektet lykkes. Dette impliserer også at aktørene representerer mange ulike 

kunnskapsformer.  

5.2.2 Salg- og markedsansvarlig 

Salg- og markedsansvarlig forteller at han er utdannet eiendomsmegler, og har jobbet som det 

i tretten år. Han har også jobbet i ulike lederroller. Videre forteller informanten at han har 

utdanning innen praktisk prosjektledelse fra NTNU, og at han har jobbet i bedriften i seks år. 

På spørsmålet mitt om hvilken stilling han har i prosjektet svarer informanten at han er 

salgsleder på bolig. Videre spurte jeg om hva hans arbeidsoppgaver som salgsleder går ut på.   

 «(…) veldig bredt område, vi starter veldig ofte med en markedsanalyse i forbindelse 

 med tomtekjøp. Det er en analyse som går på hva som er fornuftig å bygge i det 

 området og hva vi eventuelt kan forvente av priser per kvadratmeter forutsatt vanlig 

 regulering til boliger da (…)» (Informant 2).  

Informanten forteller at markedsanalyse brukes i en tidlig fase i prosjektet. Dersom det ender 

opp med at det blir kjøp av tomt gjennomfører de markedsanalyse, før de deretter går dypere 

inn i materien for å analysere kjøpegruppen. Ut ifra en slik analyse definerer de hvilke typer 

leiligheter bygget skal bestå av. Han forteller også at det er viktig å vurdere hvilke kvaliteter 

som er viktig for det området prosjektet ligger i.  
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«(…) Så vi er den kommersielle biten av prosjektgruppen i prosjektutviklingen» (Informant 2). 

På bakgrunn av det informanten forteller kan det sies at salg- og markedsansvarlig har 

ansvaret for å undersøke hvilken kjøpegruppe som er interessert i å kjøpe boliger i området 

hvor prosjektet utvikles. Kunden er med andre ord en viktig aktør som tas hensyn til i de 

tidlige fasene i prosjektet. Dette vil si at salg- og markedsansvarlig har en viktig rolle tidlig i 

prosjektet, for å formidle markedsanalysene videre til de andre prosjektmedarbeiderne. Når de 

andre ekspertisene har planlagt hva prosjektet skal bli og skissert, går salg- og marked igjen 

inn for å markedsføre prosjektet.  

 «(…) tidlig markedsføring hvor man har en strategi for å få knyttet til seg flest mulige 

 potensielle boligkjøpere til prosjektet. Da er det jo markedsstrategi og så har du med 

 kundemål og markedsmål og så definerer du da en, lager en markedsplan som går 

 på tidlig markedsføring frem til du skal bygge opp til selve salgsstarten (…)» 

 (Informant 2).  

Når markedsplanen er utviklet og formidlet til de andre ekspertisene forteller informanten at 

takten endres noe, og at de etter hvert går mer målrettet inn på spesifikke kjøpegrupper.  

 «(…) vi har ansvar for alt salgsmessig og selvfølgelig veldig viktig at vi oppnår de 

 salgsmålene som er lagt i prognosene for konsernet da. Så det kjenner man jo veldig 

 at man er i et børsnotert selskap at man kommer til de ulike kvartalene da, hvor det er 

 rapportering, så da er det høyt trykk» (Informant 2).  

Ut ifra det salg- og markedsansvarlig forteller kan det tolkes som at han og resten av 

salgsavdelingen har ansvaret for å knytte kundekontakt, finne «riktige» kjøpere for prosjektet 

og formidle kundenes ønsker og behov videre til de andre ekspertisene. Kundekontakt blir 

viktig før prosjektet er blitt utviklet, når det produseres og når prosjektet er ferdig. Dette 

illustrerer at kundene er en del av et tidsperspektiv, i forhold til at deres ønsker og behov blir 

ivaretatt på riktige tidspunkter. Tidsperspektivet kommer jeg tilbake til i avsnittet som tar for 

seg kunnskapsdelingen i prosjektteamet. 
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5.2.3 Prosjekteringsleder 

Prosjekteringsleder forteller at han jobbet i bedriften i to år før han etter hvert tok en 

mastergrad i eiendomsøkonomi. I selskapet har han jobbet som prosjekteringsleder de siste to 

årene, som han også gjorde ett år før han tok mastergraden. Jeg spurte om han kunne fortelle 

litt om hva hans stilling som prosjekteringsleder går ut på, og hva prosjektering er.   

 «Prosjektering er i prinsippet altså prosjektutviklingen, styring av konsulenter og på 

 en måte ja, utvikle hele konseptet for hva bygget skal bli da og løse alle tekniske 

 problemer eller utfordringer og sørge for at du får riktige tillatelser» (Informant 3).  

Slik jeg forstår informanten handler prosjektering om å utvikle selve konseptet rundt 

prosjektet. Dette gjøres gjennom å sammenstille de ulike tekniske fagene til en samlet modell, 

slik at alle de ulike ekspertisene blir ivaretatt. Ut ifra det informanten forteller videre tar han 

også kundebehovene i betraktning, og vurderer kostnader opp mot den estimerte 

kjøpegruppen. Med andre ord har prosjekteringsleder ansvaret for prosjektutviklingen fra start 

til mål, og skal sørge for at ting følges opp slik at konseptet utvikles i riktig retning. Fra 

datamaterialet fremkommer det videre at prosjektering handler om å tegne, eller med andre 

ord prosjektere frem selve prosjektet. Prosjekteringslederen forteller at han personlig ikke 

tegner så mye, men at han har ansvaret for å ansette eller kontakte arkitekter og tekniske 

rådgivere som tegner for han.  

 «(…) Men jeg har på en måte fått en bestilling da kan du kalle det på en måte fra 

 prosjektsjef i gjennom da dialog, men så da har jeg en arkitekt som tegner for meg da» 

 (Informant 3).  

Prosjektsjefen sender med andre ord en bestilling til prosjekteringslederen. I denne 

bestillingen ligger det krav og retningslinjer for hvordan prosjektet skal bli. Ut ifra denne 

bestillingen er det derfor prosjekteringslederens ansvar å sørge for at det som prosjekteres 

frem, samsvarer med det prosjektet vil ha. Det handler også om å ivareta kundebehov, 

økonomi, tekniske løsninger og alle andre faktorer som påvirker prosjektet. Dette innebærer 

med andre ord at prosjekteringslederen må besitte økonomiske kunnskaper, samt kunnskaper 

om hvordan tegninger av prosjektet utvikles.  
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5.2.4 Prosjektleder 

Prosjektleder forteller at hans profesjonelle bakgrunn er fagskole innen bygg og anlegg. Og at 

han er utdannet tømrer med mesterbrev. Han har jobbet i selskapet i fem år.  

 «(…) Også på en måte når jeg begynte å jobbe her så er det jo oppover i bas, 

 anleggsleder, prosjektleder så i dag sitter jeg som prosjektleder» (Informant 4).  

Prosjektlederen har ut ifra slik at beskriver det i utdraget ovenfor «klatret» i gradene, og endt 

opp som prosjektleder i dette boligutviklingsprosjektet. Han har derfor en bred bakgrunn. Jeg 

spurte om hva hans arbeidsoppgaver som prosjektleder går ut på.  

 «Det er kontrahering av underentreprenører, følge opp byggeplasser, økonomi og 

 selvfølgelig det blir jo å håndtere personal da, og de som på en måte jobber rundt meg 

 og under meg i teamet» (Informant 4).  

Ut ifra det prosjektlederen forteller har han det overordnede ansvaret for alt som foregår ute 

på byggeplassen. Han må ansette riktige fagpersoner, og følge opp disse slik at prosjektet blir 

bygd og utført på en tilfredsstillende måte, som samsvarer til det prosjektet var tiltenkt. 

Prosjektlederen må også ha en økonomisk forståelse i henhold til materialer som benyttes og i 

forhold til budsjettet han har fått tildelt. Videre spurte jeg om han kunne forklare forskjellen 

mellom prosjektleder og prosjektsjef.  

 «(…) Prosjektsjefen her er jo vår interne byggherre da, så han på en måte han er min 

sjef igjen (…)» (Informant 4).  

For å forklare forskjellen på prosjektsjefen og prosjektlederen stilling forteller han at 

prosjektsjefen er den øverste lederen for prosjektet, mens han som prosjektleder er sjefen for 

byggeplassen. Prosjektsjefen passer med andre ord på at prosjektlederen gjør jobben sin, og at 

prosjektet utføres i henhold til det som ble bestemt. Prosjektsjefen lager også en 

prosjektbeskrivelse som prosjektlederen har ansvaret for å følge. Dette innebærer at 

prosjektlederen må ha kunnskapen til å forstå tegningene som er blitt utviklet om hvordan 

prosjektet skal se ut. Samtidig må prosjektlederen besitte økonomiske kunnskaper i forhold til 

budsjettet han må holde seg innenfor.  
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5.2.5 Oppsummering 

Alle intervjuobjektene har ulik ekspertise og utgjør en viktig del av det tverrfaglige 

samarbeidet i prosjektet. For at et slikt samarbeid skal fungerer optimalt er det viktig at 

kunnskapsgrenser overkommes av de ulike aktørene. I henhold til Carliles (2004) begrep om 

ulikhet ses det opp mot forskjell i mengde kunnskap de ulike aktørene i prosjektet har. Dette 

impliseres nærmere i kapittel 7, kalt diskusjon. Gjennom de ulike intervjuene kom det frem at 

alle de fire intervjuobjektene har nokså ulike faglige bakgrunner. Alt fra tømrer, 

eiendomsmegler, rørlegger, lederutdanning og utdanning innen økonomi. Disse ulike 

fagbakgrunnene gjør at aktørene har ulik ekspertise og ansvarsområder innenfor prosjektet. 

En slik ulikhet i bakgrunn betyr også at de ulike ekspertisene har svært ulik kunnskap rundt 

hvordan et tilfredsstillende bygg skal kunne utvikles, og måten det skal gjennomføres på. De 

fire har også hvert sitt team med medarbeidere som jobber under dem. Utenom disse fire 

nøkkelinformantene er det også mange andre involverte aktører som er med på å utvikle 

prosjektet. Disse kommer til syne i informantenes fortellinger om sitt eget arbeid. En slik 

varierende ulikhet i bakgrunn hos de ulike fagpersonene krever et godt samarbeid mellom de 

ulike aktørene, for at de til sammen skal kunne utvikle et godt og tilfredsstillende 

sluttprodukt.  

5.3 Avhengighet  

I dette avsnittet vil begrepet avhengighet brukes for å se på avhengighet mellom de ulike 

prosjektdeltakerne. Denne analysen er basert på en induktiv tilnærming, hvor de ulike 

deltakernes personlige beskrivelser vektlegges. Det er med andre ord prosjektdeltakernes 

personlige meninger om deres interne avhengighet som skal undersøkes i henhold til 

innsamlet datamateriale. Datamaterialet illustrerer at det ikke bare er en intern avhengighet 

mellom deltakerne i prosjektet, men at det også er eksterne aktører som påvirker prosjektets 

utvikling. På bakgrunn av dette vil intern og ekstern avhengighet fremstilles i to deler.   
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5.3.1 Intern avhengighet  

Jeg spurte alle informantene om i hvilken grad de vil si at man er avhengig av hverandres 

ekspertise og kunnskap for å nå et felles mål for prosjektet. Det fremkommer fra 

datamaterialet at samtlige av informantene mener de står i et helt avgjørende 

avhengighetsforhold til hverandre. Prosjektsjefen påpeker at prosjektdeltakerne er helt 

avhengig av hverandres kompetanse for å sette sammen et totalt sluttprodukt av høy kvalitet.  

«(…) vi setter opp strukturer kan du si med samhandlingsmodeller, arbeidsformer og 

en struktur i disse ulike prosessene vi er i, som på en måte tvinger sammen 

ekspertisene, kompetansen (…)» (Informant 1).  

Prosjektsjefen forteller at det jobbes mye fra dem som ledere å sikre at prosjektteamet 

samarbeider på en god måte. Disse arbeidsformene kan ifølge informanten være alt fra det å 

føre dialog med hverandre for å dele hverandres kompetanse, til at ledelsen hjelper 

prosjektdeltakerne inn på konkrete arbeidsområder. Prosjektsjefen er veldig tydelig på at de 

ikke lykkes dersom de ikke får satt sammen kompetansen og kunnskapen hver 

prosjektdeltaker besitter, til en enhet. Det er med andre ord et stort fokus på samarbeid i 

selskapet. De ulike prosjektdeltakerne er helt avhengig av at samarbeidet fungerer godt både 

på formelle og uformelle arenaer, for å komme i mål med et tilfredsstillende sluttprodukt. 

Prosjekteringslederen forteller at de forsøker å få med alle ekspertisene inni prosjektet tidlig, 

slik at alle får ivaretatt sitt ansvarsområdet. I denne sammenhengen fremhever 

prosjekteringslederen at det spesielt er viktig at produksjon, med prosjektlederen er inne tidlig 

i planleggingen.  

 «(…) de skal være med å utvikle prosjektet og på en måte si noe om hvordan de vil ha 

 det, og hvordan er det mest rasjonelt å bygge og det vil jo på en måte, de bli mer og 

 mer involvert i jo lenger vi kommer da og til slutt så tar jo på en måte produksjon over 

 materialet som vi utarbeider også bygger de jo. Da er det jo på en måte 

 forhåpentligvis gjennomarbeidet såpass at alle er enige om at det er den beste og mest 

 rasjonelle å bygge da» (Informant 3).  

Utdraget ovenfor illustrer hvordan særlig prosjektering og produksjon står i et viktig 

avhengighetsforhold til hverandre. Prosjekteringsleder har mye kunnskap om hvordan bygget 

og området skal prosjekteres og tegnes. Produksjon med prosjektleder har på den andre siden 
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mer erfaring og kunnskap om hvordan selve byggingen foregår i praksis. Det blir derfor helt 

avgjørende at prosjektlederen er med tidlig i planleggingen slik at han kan vurdere om det 

som prosjekteres frem er gjennomførbart i praksis eller ikke. Prosjektlederen fremhever også 

viktigheten av at han og produksjonen får være med tidlig i planleggingsfasen.  

 «(…) etter hvert så har jeg blitt tatt inn tidligere og tidligere i prosjektene som er 

 kjempeviktig fordi jeg sitter på mye kompetanse på utførelsesbiten, mens  prosjektering 

 sitter mye på den teoretiske og tenker mye statikk og sånn. Jeg tenker utførelse og 

 kostnad veldig mye, begge har jo et kostnadsblikk i forhold til materiale man velger og 

 sånne ting, mens jeg kan kanskje si at vi ikke skal blande murstein og plater for det er 

 to forskjellige komponenter og det koster mer å gjøre det for eksempel da (…) 

 (Informant 4).  

Utdraget fra prosjektlederen bekrefter det prosjekteringslederen sier om at prosjektlederen har 

mer kunnskap om selve utførelsen av byggingen. Eksempelet som prosjektlederen kommer 

med i utdraget ovenfor, i henhold til at det ikke bør blandes murstein og plater illustrerer 

hvordan de er avhengige av hverandre for å holde kostnadene nede. Prosjektlederen forteller 

videre at han i akkurat dette prosjektet ble delaktig veldig tidlig. En slik tidlig deltakelse gjør 

at ekspertisene møtes mye tidligere, og kan spare prosjektteamet for mye unødvendig arbeid 

gjennom at det ikke prosjekteres frem for mye før produksjon er involvert. Dette illustrerer at 

produksjonslederen sin kompetanse trengs på bestemte steder i prosjektet, som illustrerer 

hvordan de ulike ekspertisene står i et avhengighetsforhold til hverandre. De står i et 

avhengighetsforhold til hverandre mer på noen tidspunkter enn på andre. I denne 

sammenhengen er med andre ord tidsperspektivet mellom de ulike ekspertisene en avgjørende 

faktor. Tidsperspektivet blir presentert videre i et senere avsnitt om kunnskapsdeling.  

5.3.2 Ekstern avhengighet  

I forrige avsnitt ble det fremstilt at de ulike prosjektdeltakerne står i et internt 

avhengighetsforhold til hverandre, men det fremkommer også at det ikke bare er interne 

faktorer som påvirker avhengighetsforholdet. Det er også mange eksterne aktører i henhold til 

et bredere nettverk av myndigheter og marked som har innflytelse på prosjektet. For å 

illustrere hvor mye eksterne aktører påvirker prosjektet trekker jeg frem noe prosjektsjefen 

forteller i henhold til at det stadig skjer endringer i prosjektet. Prosjektsjefen omtaler de ulike 
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fasene i prosjektet som en reise. Det har særlig vært mange endringer i planleggingsfasen, 

som er blitt gjort på grunn av hva kommunen vil med området, og hva de som utviklere anser 

som bærekraftig. I denne sammenhengen kommer han med et konkret eksempel:  

 «(…) området var først planlagt å inneholde større grad av kjøpesenter, 

 næringsvirksomhet, og ble utviklet i den retning. Også ble det gjort en endring til kan 

 du si på å bli et prosjekt som er i større grad et boligprosjekt, med høyere grad av 

 boliger og bo områder da, så det er en kraftig endring som tar tid å få gjennom. Vi 

 kjøpte jo eiendommen i 2005, vi tegner jo snart 2019 og har så vidt begynt selve 

 byggingen av prosjektet. Så vi holdt på frem til 2015 med plansak» (Informant 1).  

Eksempelet som prosjektsjefen kommer med viser hvordan prosjektet måtte endres helt 

grunnleggende, på grunn av ulike krav som ble stilt fra kommunens side. Dette kravet gjorde 

at prosjektteamet måtte endre hele prosjektet, og forkaste mange av planene de allerede hadde 

utviklet. Ut ifra det prosjektsjefen forteller er det fasen med plansaken som er mest 

tidkrevende. Når plansaken er satt, med sine bestemmelser og rammer går den videre 

prosessen nokså «raskt», og de kan som prosjektsjefen forteller gå ganske rett på målet. 

Prosjektsjefen fremhever også en annen ekstern aktør som står utenfor deres styring, men som 

har stor innflytelse på prosjektets utvikling.  

 «(…) det vi blir påvirket av, som vi ikke styrer, er gjerne markedet. Vi bruker mye 

 ressurser på analyser og kundeundersøkelser for å finne ut av hva som er etterspurt, 

 hvilke boligbehov det er, hvilken befolkningstype vi står ovenfor. Alt fra hvor 

 ressurssterke de er, hvilken kjøpekraft har de, med andre ord slik at vi treffer med det 

 vi utvikler (…)» (Informant 1).  

Prosjektsjefen fremhever her kundene og markedet som viktige aktører som må tas hensyn til 

gjennom hele prosjektet. En grunn til at kundene er så viktige aktører, er på grunn av at det er 

de som skal kjøpe boligene. Det er derfor helt avgjørende at salg- og marked gjennomfører 

markedsanalyser og estimerer en kjøpegruppe. Deretter rapporterer de kundenes ønsker og 

behov til de andre i prosjektet, slik at de kan utvikle et prosjekt som er salgbare. For å sikre 

kundebehovene påpeker prosjektsjefen at de jobber bredt med mye kompetanse og mange 

ressurser. Salg- og markedsansvarlig påpeker at de er helt avhengig av å bli omforent om de 

ulike interessene internt i prosjektet for at de skal ha suksess. Dette innebærer blant annet at 

det tekniske på bygget fungerer godt.  
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 (…) men det hjelper ikke å ha et godt teknisk bygg hvis man ikke får solgt det, så man må på 

en måte ha de kommersielle områdene på plass når man gjør det byggtekniske da» (Informant 

2).  

Utdraget ovenfor illustrerer at det ikke bare er de interne aktørene som står i et 

avhengighetsforhold til hverandre. Det er helt avgjørende at prosjekteringen og selve 

utførelsen av bygget samsvarer, men at det også er helt avgjørende at de eksterne aktørene, 

som i dette tilfellet er kunden, blir hørt og ivaretatt. Det hjelper med andre ord ikke hvor stilig 

eller flott bygget er utformet, dersom ingen har lyst til å kjøpe det. Dette illustrerer hvor stor 

påvirkningskraft kundene har i prosjektet. Utdraget fra salg- og markedsansvarlig ovenfor 

fremhever også viktigheten av at de interne aktørene samarbeider, for å imøtekomme 

kundebehovene. Dette illustrerer med andre ord hvor viktig arbeidet til salg- og 

markedsansvarlig er i forhold til kundeundersøkelsene som gjennomføres, og formidles videre 

til de andre prosjektdeltakerne.  

5.3.3 Samspillet mellom intern og ekstern avhengighet   

Til nå er det blitt presentert data som omhandler avhengighet mellom interne aktører og 

eksterne aktører. I denne delen skal samspillet mellom intern og ekstern avhengighet 

presenteres. Dette innebærer med andre ord hvordan de interne og eksterne aktørene står i et 

avhengighetsforhold til hverandre. I denne forbindelse forteller salg- og markedsansvarlig at 

mye har endret seg underveis i prosjektet. Han kommer med et konkret eksempel hvor de fikk 

to bygg tett på hverandre. Byggene var i tråd med reguleringsbestemmelsene, men ved 

innføringen av en ny forskrift ble regler for lys endret. Dette medførte at de måtte fjerne 

balkongene på fire leiligheter.  

«(…) Det er en ganske stor endring, og du tar bort en stor kvalitet fra fire leiligheter, 

og i det tilfellet var det 25 % av bygget som vi fikk en redusert kvalitet på. Men du må 

gjøre det hvis du skal ha salgbare arealer, som oppfyller lyskravene» (Informant 2).  

Eksempelet som salg- og markedsansvarlig trekker frem ovenfor, illustrerer hvordan 

samspillet mellom interne og eksterne aktører påvirker hverandre. Endringene de måtte gjøre 

på de fire leilighetene har store konsekvenser for kommersielle interesser. Det påvirket pris og 

salgbarheten til leilighetene, men det var helt nødvendig for at selskapet skulle få lov til å 

selge de. Informanten forteller videre at de kanskje kunne sett at denne endringen skulle 
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komme, men at det er vanskelig å si sikkert. Når det blir innført nye tekniske forskrifter må de 

ifølge salg- og markedsansvarlig følges opp, og gjøres kjent med. Ved fjerningen av 

balkongene i de fire leilighetene fikk prosjektet kjenne på den ytterste konsekvensen av denne 

endringen, som de kan ta med seg videre og forsøke å unngå senere i prosjektet. 

Prosjekteringslederen kommer med et eksempel som illustrerer hvordan interne og eksterne 

aktører må samarbeide for at prosjektet skal bli så vellykket som mulig.  

«(…) marked og salg må svare til hvem kunden er, og hva vi skal bygge, da med 

prosjektsjefen som har en økonomisk forståelse for hva som er et rasjonelt bygg. Som 

jeg også må ha sammen med produksjon, som har erfaring fra å bygge, og som på en 

måte kan hjelpe oss i prosjektering med å utvikle rasjonelle løsninger» (Informant 3)  

Dette eksempelet fremhever viktigheten av samarbeidet mellom prosjektdeltakerne og 

kundene, og da særlig med salg- og marked i spissen som har direkte kundekontakt. 

Kundegruppen må deretter formidles videre til de andre prosjektdeltakerne, slik at de kan 

bygge i samsvar med den estimerte kjøpegruppen. Videre fremhever prosjekteringslederen at 

det han og hans prosjekteringsgruppe prosjekterer kan se fint ut på papiret, men at det kan 

være vanskelig å bygge. Her blir produksjon og prosjektleder en viktig aktør som kan 

formidle hvordan ting gjøres i virkeligheten, til prosjekteringsgruppen. Informanten sier at 

han er svært fornøyd med hvordan prosjektene deres er satt opp. Særlig i forhold til 

kunnskapen de ulike prosjektdeltakerne har, som illustrerer hvordan alle prosjektdeltakerne 

står i et viktig avhengighetsforhold til hverandre, for at prosjektet skal gå i mål.  

5.4 Oppsummering  

I denne delen av analysen er avhengighet blitt presentert i lys av interne og eksterne aktører i 

prosjektet. Prosjektsjefen påpekte at han og de andre lederne i selskapet har stort fokus på 

samarbeid, fordi det er svært avgjørende at de ulike kompetansene og kunnskapene settes 

sammen til en enhet. Han fortalte videre at de sikrer dette ved å få med alle ekspertisene inn i 

prosjektet tidlig. Den interne avhengigheten kommer spesielt til syne i forhold til 

avhengighetsforholdet mellom prosjektering og produksjon. Prosjekteringsleder har mye 

kunnskaper om tegning og prosjektering av bygget. Mens Prosjektlederen har mer kunnskap 

om hvordan selve byggingen av prosjektet foregår. Et tidlig samarbeid mellom disse to 
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prosjektdeltakerne blir derfor helt avgjørende for at prosjektet skal utvikles i riktig retning, og 

for at de skal spare tid.  

Det har også kommet frem at eksterne aktører, henholdsvis myndigheter og marked har stor 

innflytelse på prosjektet. Det skjer stadig endringer, og de ulike fasene i prosjektet blir av 

prosjektsjefen beskrevet som en reise. Videre kom det frem at det særlig var mange endringer 

som måtte gjøres i planleggingsfasen. Det viste seg å være en uforenelighet mellom hva 

kommunen og de interne aktørene ønsket med prosjektet. Dette førte til at prosjektdeltakerne 

måtte endre prosjektet i stor grad. Dette illustrerer hvor sterk innflytelse kommunen som 

eksterne aktører har i prosjektet. Kundene og markedet er også faktorer som må ta hensyn til i 

prosjektet. Deres stemmer kan sies å bli hørt gjennom salg- og markedsansvarlig, som 

gjennomfører markedsundersøkelser og opprettholder kundekontakten. Det er derfor helt 

avgjørende at salg- og markedsansvarlig rapporterer kundenes ønsker til de andre i prosjektet. 

Dette illustrerer hvordan den eksterne avhengigheten påvirker prosjektet, i forhold til at deres 

meninger må tas i betraktning for at prosjektet skal bli attraktivt og salgbart. Avslutningsvis 

kan det fremheves at tidsperspektivet blir en viktig faktor gjennomgående i prosjektet. I 

forhold til at de interne og eksterne aktørene må samarbeide på riktig tidspunkt.  
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6 Presentasjon av funn og analyse del 2 - 

Kunnskapsdeling  

I dette kapittelet vil det presenteres funn som ser på hvordan kunnskapsdeling foregår i det 

tverrfaglige prosjektteamet. Kunnskapsdeling viser seg å foregå på både formelle og 

uformelle arenaer, på ulike tidspunkter, og gjennom ulik bruk av digitale verktøy. På 

bakgrunn av dette organiseres kapittelet ved at det først presenteres ulike tidsperspektiver som 

viser seg i prosjektteamet. Under dette punktet kommer det også inn formelle og uformelle 

møtearenaer. Deretter går jeg inn på kunnskapsdeling ved bruk av det digitale verktøyet, BIM. 

Her beskrives kort hva BIM er, og hvordan prosjektdeltakerne bruker verktøyet. Videre 

beskrives det hvordan BIM møtene foregår, før det til slutt presenteres noen utfordringer med 

bruk av verktøyet. Helt til slutt avsluttes kapittelet med en oppsummering av hovedlinjene 

som er blitt tatt opp.  

6.1 Tidsperspektiver  

På bakgrunn av at dette byggeprosjektet er svært omfattende, og har mange involverte 

aktører, er tid en faktor som spiller inn i ulike kontekster. Tidsperspektiver viser seg å være en 

svært viktig faktor når det kommer til hvordan de ulike prosjektdeltakerne samarbeider med 

hverandre. En årsak til at dette var viktig var fordi prosjektlederen sitter på mye kunnskap og 

erfaring rundt utførelsesbiten, mens prosjekteringsleder har mer kunnskap når det gjelder å 

tegne hvordan bygget skal se ut. Samarbeidet mellom prosjektering, produksjon og 

prosjektsjefen blir derfor svært viktig og avgjørende. Tid blir en faktor i denne 

sammenhengen fordi det er viktig at prosjektlederen får være med i planleggingsfasen. På 

denne måten kan prosjektet spare mye tid, gjennom at unødvendige ting ikke blir prosjektert 

frem.  

«(…) altså når jeg starta her så ble jeg dumpa rett inn i et prosjekt, og da mister man 

veldig mye forkunnskap tidlig. Etter hvert så har jeg blitt tatt inn tidligere og tidligere 

i prosjektene (…)» (Informant 4).  
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Utdraget fra prosjektlederen ovenfor, illustrerer viktigheten av at prosjektlederen får være 

med tidlig i prosjektet. I et tidligere prosjekt ble han som han selv sier, «dumpet» rett inn i et 

prosjekt, som vil si at han måtte sette seg inn i alt av planlegging selv. Dette resulterte i at han 

ikke fikk være med å påvirke prosjekteringen i en tidlig fase. I akkurat dette prosjektet de 

samarbeider om nå, har prosjektleder vært med fra start. Prosjektlederens kompetanse kan på 

bakgrunn av dette sies å være nødvendig på bestemte steder i prosjektet. Tidsperspektivene 

som da særlig blir viktig i henhold til dette er i planleggingsfasen og i produksjonen av 

prosjektet.  

Et annet aspekt i forhold til tidsperspektivet illustreres av prosjektlederen i henhold til 

hvordan prosjektet må forholde seg til kundenes ønsker og krav. Informanten forteller at 

kunden må få stopptider for når de ikke lenger har mulighet til å endre ting inne i leilighetene 

eller husene.   

«(…) fordi vi støper den veggen på et tidspunkt, så kunden kan endre på ting på 

innvendige lettvegger for eksempel, men ikke i sånne ting vi støper da. Og det er jo en 

viktig informasjon som jeg gir til innredningsansvarlig, for da sier de til kunden at du 

kan ikke endre her i betongveggen da blir de i så fall synlige da med kabel og det er 

viktig for kunden å vite for ja aksepterer de en synlig kabel så vet de det også det når 

de tar over boligen så blir de ikke sure for at den er synlig og da har de jo fått det 

valget da (…)» (Informant 4).  

Prosjektlederen forteller at kundene har mye innflytelse når det gjelder hvordan de ønsker at 

sine leiligheter og hus skal se ut. Det kan likevel påpekes at markedsinnflytelsen stopper på et 

tidspunkt, for eksempel i henhold til hvor de ønsker at veggene skal være. Denne innflytelsen 

stopper dermed på grunn av at selve utbyggingen starter, og kundene kan ikke endre mening 

når en betongvegg er laget. Informanten forteller videre at det samme gjelder i forhold til 

fliser og alt annet som er inne i leilighetene. Markedet har en stor og viktig rolle i prosjektet 

fordi selskapet ønsket at kundene skal få et så riktig produkt som mulig, og for at kundene 

skal være fornøyde hele veien i tillegg til å føle seg ivaretatt.  

 «(…) i forhold til salg, vi er jo veldig profesjonelle, det må jeg si, altså to år frem i tid 

da så kan vi si dato for når kunden skal flytte inn fordi at vi bygger så strukturert. Og 

det er veldig viktig ovenfor salg fordi de går jo ut til kunden og sier at i 2020 kvartal 

to altså i februar rundt der mars april hva som helst. Vi gir jo ikke datoen de skal 
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flytte inn men de får i hvert fall vite to år i forkant kanskje kvartalet da (...)» 

(Informant 4).  

Utdraget ovenfor illustrerer hvor viktig samarbeidet mellom kundene, salg- og 

markedsansvarlig og produksjon er. Produksjon må formidle til salg når byggene er klare til 

innflytting, som må gi beskjed videre til kundene. På denne måten blir alt mer forutsigbart for 

alle parter. For videre å illustrere tidsperspektivene som påvirker prosjektet, vil det i de neste 

delen av dette kapittelet presenteres formelle og uformelle møtearenaer. Tidsperspektivene 

blir her særlig viktig i henhold til de formelle møtearenaene, hvor ulike møter finner sted på 

ulike tidspunkt. En annen faktor som også påvirker er hvor langt de har kommet i prosjektet.  

6.1.1 Formelle og uformelle møtearenaer  

Informantene forteller at de har faste, ukentlige møter i prosjektteamet når jeg spør om hvor 

ofte de møtes for å samarbeide om prosjektet. De har med andre ord ulike møtearenaer som 

fremstår som viktige. Salg- og markedsansvarlig forteller at de som har lederroller i prosjektet 

stort sett møtes to ganger i uken, men at frekvensen på møtene kommer litt an på 

kompleksiteten og omfanget av prosjektet.  

«(…) så det er mye møtevirksomhet for og avklaringsmøter, men det går i en periode 

hvor det er viktig også når man har kontroll og litt senere i byggeperioden så blir det 

da en lavere frekvens på slike møter så det er i kritiske faser så er det veldig tett dialog 

og når man har 100 % kontroll da. 100 % kontroll har man veldig sjelden kan alltid 

dukke opp noe, men når man har god kontroll så er det ikke så nødvendig med 

ukentlige møter eller to ganger i uken… da kan man ha en lavere frekvens» (Informant 

2).  

Ut ifra det salg- og markedsansvarlig forteller virker hyppigheten av møtene å henge sammen 

med hvor de er i prosjektet. Han sier blant annet at det er mindre møtevirksomhet når 

byggeperioden er i gang. Dette kan tolkes som at det er flere møter i starten av prosjektet for 

at de ulike prosjektdeltakerne skal kunne utvikle et felles konsept og forståelse for hva de skal 

jobbe mot. Prosjektsjefen forteller at de har tre ulike møter som han kaller pulsmøte, 

prosjektmøte og arbeidsmøte. Han omtaler pulsmøtene på følgende måte:  
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«(…) et enklere møte som vi har hver mandag som vi bare kaller såkalt pulsmøte og 

det er for å pulse akkurat det som skjer nå, og hva vi har behov for å vite av 

hverandre, hva vi trenger hjelp til av hverandre i de neste eller kommende ukene for å 

nå de målene vi hele tiden har og setter oss. Og det har jeg med de som er ansvarlige 

innenfor sitt felt da, ikke alle for da blir det for omfattende, det blir for mange (…)» 

(Informant 1).  

Det som karakteriserer disse pulsmøtene virker å være at det er ting som skjer i nærmeste 

fremtid eller nå som diskuteres. Prosjektsjefen forteller også at det er de som er ansvarlige 

innenfor hver sitt felt som deltar på disse møtene, som virker å være det samme som det salg- 

og markedsansvarlig karakteriserer som møtene hvor de med lederroller i prosjektet deltar. 

Videre forteller prosjektsjefen hva som karakteriserer prosjektmøtene.  

 «(…) Og så har jeg et større møte igjen som jeg bare kaller prosjektmøte. Her samler 

 vi sånn sett alle som i hvert fall i administrasjonen som er inne for informasjon av meg 

 (…)» (Informant 1).  

Prosjektmøtene involverer ut ifra det prosjektsjefen forteller, de aller fleste som har 

tilknytning til prosjektet. Med andre ord er det flere enn bare de fire lederne som er med i 

dette møtet. Informantene kaller disse møtene også for rapporteringsmøter fordi de får status 

på problemstillinger og eventuelle utfordringer de står ovenfor. Disse møtene brukes for å 

utvikle en fellesforståelse for hva de skal fokusere på fremover. Den tredje møteformen som 

prosjektsjefen trekker frem er arbeidsmøter.  

«(…) I tillegg så har vi faste kan du si arbeidsmøter som er satt sammen i en modell 

da når vi er i viktige prosesser mot viktige milepæler type kostnadsberegne et 

byggetrinn i prosjektet, kontroll på kostnadene så setter vi sammen kompetansen igjen 

da med kalkulatør, produksjon, prosjektering også videre» (Informant 1). 

Arbeidsmøtene virker å skille seg fra de andre møtene på den måten at de ulike aktørene er 

mer aktivt involvert i disse møtene. Og at de må jobbe sammen når de for eksempel skal 

vurdere kostnader. Ut ifra det informantene forteller blir de ulike møtene en viktig arena for å 

utveksle ideer og kompetanse med hverandre. En slik utveksling foregår gjennom at de 

snakker sammen, og vurderer hverandres forslag. I tillegg til disse faste møtene som alle 

lederne i prosjektet deltar i, fremkommer det også at de ulike lederne har egne møter igjen 

med sin arbeidsgruppe. For eksempel har prosjekteringslederen egne møter med sin 
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prosjektgruppe. Generelt påpeker prosjekteringslederen at møtene fungerer som en arena for 

problemløsning og for fremdrift i prosjektet.  

«(…) det bidrar jo i form av at vi hovedsakelig løser eller diskuterer problemer eller 

 utfordringer da, at vi har et aller annet som enten frem driftsmessig, økonomisk eller 

løsningsmessig har behov for en, ja løse eller utrede eller gjøre bedre så diskuterer vi 

da løsninger som regel også finner frem til hva vi skal gjøre videre så det er på en 

måte det samspillet sammen da som gjør at det går an og på en måte drive prosjektet 

fremover gjennom de diskusjonene» (Informant 3).  

Jeg spurte informantene om på hvilke måter de synes at disse ulike møtene bidrar til 

videreutvikling i prosjektet. Salg- og markedsansvarlig forteller at det er helt avgjørende at 

han som har kundekontakt, formidler og avdekker deres ønsker og behov videre til de andre 

prosjektdeltakerne.  

«(…) det er helt nødvendig at man bruker tilbakemeldinger fra sluttbrukeren tilbake i 

prosjektet slik at vi kan stadig forbedre oss» (Informant 2). 

Salg- og markedsansvarlig synes at møtene bidrar til at hans ansvarsområde i prosjektet blir 

formidlet til riktige aktører. I dette tilfellet snakker han om kundenes ønsker og behov. Ut ifra 

det han forteller er det viktig at de som er salgsansvarlige eller meglere, som har 

kundekontakt klarer å avdekke kundebehovene. Når det er klart hva kundene ønsker er det 

viktig at denne erfaringen og kunnskapen bringes inn i prosjektet slik at prosjektteamet kan ta 

kundenes behov i betraktning. Ut ifra dette kan det tolkes som at møtene bidrar til at de ulike 

prosjektdeltakerne får bedre innsikt i hverandres ansvarsområder, og at de gjennom møtene 

kan forene hverandres kunnskap. Dette blir svært viktig i forhold til at de ulike 

prosjektdeltakerne besitter ulike typer kunnskaper, som gjør at de må åpne opp kunnskapen 

for hverandre. På denne måten kan de utvikle en felles forståelse for hvor prosjektet er på vei. 

Prosjektsjefen forteller hvordan møtene bidrar til videreutvikling av prosjektet, gjennom å 

illustrere hvordan han, som ansvarlig for produksjonen, står i et avhengighetsforhold til salg- 

og markedsavdelingen.  

 «(…) det det gir jo en overordnet status til alle da. Jeg vet på en måte hvordan det går 

med salg som er viktig for meg i form av at hvis vi ikke får solgt så får ikke jeg på en 

måte startet, ja det kan føre til at vi ikke starter da (…)» (Informant 4).  
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I utsagnet ovenfor fremhever prosjektsjefen hvor viktig det er at produksjonen vet hvor langt 

salg- og marked har kommet med kundekontakten. En grunn til dette er at selskapet ikke 

starer selve utbyggingen av prosjektet før de har solgt 50 % av boligene. Det vil med andre 

ord si at møtene er en arena hvor de ulike prosjektdeltakerne kan oppdateres på hverandres 

områder, for å vite hva de selv kan gå i gang med. Disse ulike møtene illustrerer med andre 

ord hvordan de ulike prosjektdeltakerne er avhengige av hverandre på ulike områder og steder 

i prosjektet. De ulike prosjektdeltakerne er avhengig av å bli oppdatert på fremskritt som 

gjøres på ett felt, som kan ha stor innvirkning på hvordan ting kan planlegges og 

gjennomføres i et annet.  

Samtlige av informantene forteller også at de på disse ulike møtene bruker 2D-tegninger og 

3D-illustrasjoner for å se hvordan de ulike elementene i prosjektet henger sammen. Salg- og 

markedsansvarlig kommer med et eksempel hvor de for eksempel skal vurdere 

konsekvensene ved å bygge maks av det de har tillatelse til. Eller om de heller skal vurdere å 

bygge litt mindre, og da heller øke kvaliteten på andre bygg. Prosjektdeltakerne må hele tiden 

gjøre vurderinger knyttet til hvordan for eksempel endringer de gjør på hus eller leiligheter 

påvirker salgbarheten.    

«(…) å ta hensyn til kommersielle drivere da i et prosjekt, det er ekstremt viktig og det 

er sånne ting man ser når man får ting i 3D og da, så vi har jo BIM og programmer 

hvor vi kan teste dette da» (Informant 2).  

Salg- og markedsansvarlig forteller her at de benytter en BIM-modell som gjør at de kan se 

bygget i 3D. Dette gjør at ting blir mer visuelt, som gjør at de ulike prosjektdeltakerne kan få 

bedre innsikt i hverandres domener. Hvordan prosjektteamet benytter BIM-modellen blir 

nærmere beskrevet i et senere avsnitt. Disse ulike møtene som er blitt presentert ovenfor 

illustrerer hvordan de ulike prosjektdeltakerne på samme tidspunkt, men også på ulike 

tidspunkter er avhengig av hverandre. På bakgrunn av dette kan det derfor hevdes at deres 

delaktighet variere ut ifra hvor langt de har kommet i prosjektet. Figur 3. nedenfor illustrerer 

denne tidslinjen som de ulike prosjektdeltakerne må forholde seg til. Den viser når i prosjektet 

de ulike deltakerne er mest aktive, og gir en oversikt over avhengighetsforholdet mellom dem.  
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Figur 3: En oversikt over tidslinjene til de ulike prosjektdeltakerne.  

Figur 3. ovenfor illustrerer som sagt tidslinjene til de ulike prosjektdeltakerne. Hver av de blå 

boksene representerer en fase, hvor den svarte boksen illustrerer hva som er viktig i denne 

fasen. Den grønne boksen viser hvem av de ulike prosjektdeltakerne som har mest ansvar i de 

ulike fasene. Tomtekjøp representerer den første fasen i prosjektet hvor prosjektsjefen 

utarbeider noen av rammene for prosjektet, og da særlig i samarbeid med salg- og 

markedsansvarlig som undersøker kundegruppen for prosjektet. Når rammene er lagt ned, 

med et begrep om hvilke kunder prosjektet passer for, går de videre til neste fase, kalt 

prosjektutvikling. Ut ifra resultatene fra første fase har prosjektsjefen sendt en «bestilling» til 

prosjekteringsleder. Prosjekteringslederen har da hovedansvaret for å prosjektere frem 

prosjektet gjennom blant annet tegninger. 

 Prosjektlederen samarbeider her med prosjekteringslederen for å utvikle et «byggbart» 

prosjekt. Salg- og markedsansvarlig holder i denne fasen kontakten med markedet og 

kundene, gjennom blant annet tidlig markedsføring. Den tredje fasen omhandler selve 

utbyggingen av prosjektet, og kalles i figuren ovenfor for produksjon. Her har prosjektlederen 

hovedansvaret, og har på en måte tatt over ansvaret som prosjekteringslederen hadde i den 

andre fasen. Prosjektlederen samarbeider her tett med salg- og markedsansvarlig i forhold til 

tilbakemeldinger fra kunder, og hvor langt de har kommet i byggeprosessen. Prosjektsjefen er 

involvert i alle tre fasene på grunn av hans overordnede ansvar for prosjektet. Forholdene som 

presenteres mellom de ulike prosjektdeltakerne i figuren kan med andre ord sies å illustrere 

hvordan de ulike kunnskapsdomenene, som prosjektdeltakerne representerer står i et 

avhengighetsforhold til hverandre i de ulike fasene. Dette betyr derfor at prosjektdeltakernes 

kunnskap er viktig ved spesifikke tidspunkter i prosjektet.  
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Figur 3. representerer bare en grov inndeling av hvordan tidslinjene til de ulike 

prosjektdeltakerne ser ut. Alle deltakerne har tett kontakt gjennom prosjektet, og tidslinjene 

kan forandres etter som for eksempel problemer dukker opp. Stikkordet generelt i dette 

prosjektteamet er tett kommunikasjon, som blant annet møtene bidrar til.  

6.1.2 Oppsummering  

Denne delen av funn og analysekapittelet har tatt for seg kunnskapsdelingen i det tverrfaglige 

prosjektteamet. Tidsperspektiver har her fått et stort fokus som tar for seg hvordan de ulike 

prosjektdeltakerne samarbeider med hverandre. Samarbeidet foregår på både formelle og 

uformelle møtearenaer. De formelle møtene består av faste møter som prosjektdeltakerne 

kaller for prosjektmøte, pulsmøte og arbeidsmøte. Disse tre møtene har ulikt fokus, og 

hyppigheten varierer i forhold til hvor langt de har kommet i prosjektet. I starten av prosjektet 

har de oftere møter, enn de har når for eksempel selve utbyggingen av prosjektet har satt i 

gang. Uformell kommunikasjon og møtevirksomhet er også en viktig del av samarbeidet i 

prosjektteamet. De sitter i åpent kontorlandskap, og kan på denne måten enkelt ta kontakt med 

hverandre dersom de trenger raske svar og løsninger på noe. Ut ifra det informantene forteller 

anser de uformelle møtearenaer som minst like viktig som de formelle. Figur 3. som ble 

presentert i denne delen av kapittelet er et viktig bidrag for å gi en oversikt over bevegelsene, 

eller tidslinjene til de ulike prosjektdeltakerne. Illustrasjonen viste hvordan samarbeidet 

mellom de ulike prosjektdeltakerne varierer i forhold til hvilken fase de er i. Oppsummert 

illustrerer figuren hvordan prosjektsjefen er en nokså aktiv deltaker gjennom hele prosjektet. 

Prosjekteringslederen er på den andre siden mest aktiv under selve prosjekteringen av 

prosjektet, og prosjektlederen har ansvaret for utbyggingen. Salg- og markedsansvarlig har en 

viktig brikke i alle de tre fasene. Dette viser hvor viktig markedet og kundene er for 

prosjektet, siden det skal utvikles et prosjekt som er attraktivt for kjøperne.  

6.2 Kunnskapsdeling ved bruk av BIM  

I denne delen er fokuset på hvordan det tverrfaglige prosjektteamet benytter BIM som et 

digitalt verktøy, for å gjøre kunnskapsdelingen mellom de ulike prosjektdeltakerne enklere. 

Først vil det forklares hva BIM er. Deretter går jeg mer inn på kollisjoner som skjer i dette 
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verktøyet, og hvordan de blant annet diskuteres på de ulike BIM-møtene. Etter dette 

presenteres noen utfordringer ved bruk av verktøyet før det avslutningsvis kommer en kort 

oppsummering av hovedlinjene, og hvor funnene blir sett opp mot teori.  

6.2.1 Hva innebærer det at BIM er et visualiseringsverktøy?   

Prosjektet har en rådgivende gruppe som ledes av prosjekteringsleder. Denne 

rådgivningsgruppen tegner og beskriver hele prosjektet, fra tomt til skisser, salgstegninger og 

videre til ferdige produksjonstegninger. Rådgiverne i denne gruppen benytter 3D-modellering 

kalt BIM (Building information model). Dette innebærer at BIM gir en 3D-visualisering av 

bygget, og illustrerer derfor hvordan bygget kommer til å se ut i virkeligheten. Modellen er 

bygd opp slik at de ulike prosjektdeltakerne kan snu og vende på den, for å blant annet se de 

ulike vinklene. På denne måten gir modellen en fullstendig oversikt over uteområder, terreng, 

hus og leiligheter, både utvendig og innvendig.  

Prosjektet har også en egen BIM-koordinator som sikrer en fremtidsstruktur hvor hver enkelt 

leverer inn digitale filer til en fast dato. Koordinatoren sammenstiller deretter alle filene til en 

fullverdig BIM-modell. Ifølge prosjektlederen er BIM-koordinatoren helt avgjørende for at 

verktøyet skal fungere og være så realistisk som mulig. Fra datamaterialet fremkommer det at 

det er viktig at koordinatoren stopper opp dersom noe dukker opp, og kontakter de som må 

gjøre endringer for at modellen skal fungere. BIM-koordinatoren er også den som gjør 

kollisjonskontroller på tvers av fag, bygningsdeler og installasjoner. BIM presenterer med 

andre ord 3D-visualiseringer av bygget.  Det er en stor enighet blant informantene at denne 

modellen gjør ting mer visuelt og synlig. Jeg spurte prosjektsjefen om hva slags informasjon 

han får ut av slike 3D-visualiseringer som BIM presenterer.  

«Når jeg ser på en 3D-modell, ser jeg en illustrasjon som er så nærme faktiske forhold 

som mulig. Sammenlignet med en tradisjonell 2D-tegning, hvor jeg kun ser streker på 

et ark, og jeg må se løsninger og ferdige produkter for meg, kan jeg direkte i 3D-

modellen se hvordan en bolig eller fasade, plan og utomhus blir som bygget. En av 

gevinstene ved 3D er at jeg tidlig i utviklingsfase, kan se feil eller mulige forbedringer 

vi kan gjøre. Det er naturlig tidssparende og kostnadsbesparende» (Informant 1).  

På bakgrunn av det prosjektsjefen forteller kan det oppsummeres at BIM er et 

visualiseringsverktøy som gjør kunnskapsdelingen mellom de ulike deltakerne i prosjektet 
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enklere. Prosjekteringslederen forteller også at det blir enklere å skjønne hverandre når de 

bruker denne modellen.  

«(…) det er jo ofte det er jo på en måte litt sånn teknisk, men da er det på en måte alle 

de ulike fagene som tegner har på en måte samlet i en modell ta en sånn teknisk 

modell som vi kan se på og informasjonsdelingsmåten gjennom en sånn modell er 

veldig mye enklere enn alt på tegning fordi det blir veldig visuelt da (…)» (Informant 

3).  

Salg- og markedsansvarlig forteller at dersom det er noe spesielt som skal løses, eller noe de 

skal se på i modellen kan de gå inn og for eksempel finne den spesifikke leiligheten de skal 

vurdere.  

«(…) en eller annen leilighet da hvor det er noen problemer med høyden eller 

nedforing eller kanalen ventilasjon som krasjer med noe annet så  blir det visuelt da å 

gå inn i riktig leilighet der å se på i 3D på en måte hvordan det ser ut og hvordan man 

da best løser det da (…)» (Informant 3).  

Eksempelet som salg- og markedsansvarlig kommer med ovenfor, illustrerer også hvordan 

visualiseringen som kommer til syne i modellen gjør det enklere for de ulike 

prosjektdeltakerne å samarbeide med hverandre. BIM visualiserer på denne måten hvordan de 

ulike kunnskapsdomenene, som prosjektdeltakerne representerer, sammenfaller. Dette gjør 

også at de ulike prosjektdeltakerne får en oversikt over hvordan de står i forhold til hverandre. 

Og om de har forstått hverandre, og tolket prosjektet på samme måte. Dette sammenfaller 

med det prosjektsjefen forteller når han trekker frem de store fordelene ved å bruke modellen.  

«En fordel er hvordan en gruppe evner å kommunisere med hverandre, når vi har en 

modell av en blokk, kan vi vise og forklare på skjermer med en enkelhet vi ikke kunne 

tidligere, da ble mange av argumentene og forklaringene overlatt til forståelse i tillegg 

til kompetanse hos alle. Resultatene av dette er at faggruppen enklere forstår 

hverandre og derav raskere kommer frem til et koordinert og ferdig produkt. Antall 

feil viser seg å være betydelig redusert, før vårt produksjonsapparat skal benytte seg 

av teninger i byggefasen» (Informant 1).  

 

På bakgrunn av det informantene forteller kan det tolkes som at BIM-modellen brukes for å 

gjøre kommunikasjonen og kunnskapsdelingen enklere, mellom de ulike deltakerne i 
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prosjektet. Oppdagelse av feil og mangler er en avgjørende fordel med modellen. 

Prosjektsjefen forteller videre hvordan de går frem dersom noe må endres i modellen.  

 

 «(…) her er det prosjekteringsleder og BIM-koordinator som tar føringen, dette gjøres 

 i de fleste koordineringsmøtene hvor koordinator går igjennom alle kollisjoner og 

 viser dem i modellen, de aktuelle rådgiverne får i oppgave å endre eller korrigere sitt 

 ansvarsområde. Etter korrigering sendes nye modellfiler og det kjøres en ny 

 «kollisjonstest». Oppstår det større utfordringer, avsettes det tid til et særmøte hvor 

 problemstillinger løses» (Informant 1).  

 

Prosjektlederen trekker frem en positiv side ved BIM i forhold til at verktøyet også synliggjør 

økonomisk kunnskap. Dersom BIM modellen er så realistisk som mulig gjør det at de kan 

utvikle et veldig nøyaktig budsjett for prosjektet. Kalkulasjon lager et budsjett veldig tidlig i 

prosjektet på bakgrunn av de tegningene som foreligger i en tidlig fase i prosjektet. Budsjettet 

lages med andre ord på bakgrunn av hovedprosjektet som er tegnet inn i kartet. 

Prosjektlederen forteller videre at fra hovedprosjektet tegnes til de begynner å bygge, så kan 

det gå helt opp til ett år. Dette varierer fra prosjekt til prosjekt, men poenget informanten vil 

ha frem er at det kan skje mange endringer på denne tiden, som kan føre til at budsjettet ikke 

stemmer lenger.  

«(…) før jeg sender det ut for prising så kan det hende at det er veldig mye endringer 

da som fører til at budsjettet som ble satt tidlig kanskje ikke stemmer med det jeg får 

inn. Og da blir det jo et avvik ikke sant, for budsjettet som settes av kalkulasjon det er 

på en måte som lovfestes i forhold til hvor mye penger jeg får, men hvis tegninger er 

endret og det er hundre kvadratmeter mere vegg og parkett og sånne ting så er det 

klart at da blir det jo feil for meg da» (Informant 4).  

Utdraget ovenfor illustrerer hvor viktig en nøyaktig BIM modell er for at blant annet 

budsjettet skal stemme i de ulike delene av prosjektet. Prosjektlederen trekker frem at dersom 

antall kvadratmeter med parkett ikke stemmer med modellen, men har økt i omfang, så betyr 

det at han ikke har nok penger fra startbudsjettet til å gjennomføre det. BIM kan med andre 

ord være et nyttig verktøy for og budsjetter frem hva bygget vil koste, og på denne måten kan 

prosjektleder tidlig få vite hvor mye penger han kan bruke på de ulike materialene ved 

utbyggingen.   
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 «(…) Så kalkulasjon vil jo at BIM skal opp og gå og være så bra som mulig, men de 

er liksom ikke så avhengig av detaljnivå, det viktige for de er mengde og at veggene er 

markert riktig. At hvis det er en tømmervegg, at den ikke er beskrevet som en 

betongvegg, at alt rekkverket er på plass, ja sånne ting da» (Informant 4).  

Prosjektlederen forteller videre at kalkulasjon kan benytte en eksisterende BIM modell, slik at 

de laster opp den reviderte BIM utgaven. Er det for eksempel lagt inn hundre kvadratmeter 

mer vegg, så kalkulerer modellen det, slik at det kommer en ny sum. BIM vurderer på denne 

måten alle endringer som har skjedd siden sist gang de brukte modellen. Ved å bruke BIM på 

denne måten sparer de veldig mye tid. For hvis de ikke skulle brukt denne modellen til 

kalkulasjon måtte arkitektene gått igjennom alle tegningene, for å se fysisk, måle opp og se 

om det har tilkommet flere kvadratmeter vegg eller parkett. Informanten understreker derfor 

at kalkulasjonssiden med modellen er en av de sterkeste sidene.  

6.2.2 Kollisjoner  

Informantene la spesiell vekt på at BIM synliggjorde konflikter mellom informasjon som var 

lagt inn i modellen fra de ulike kunnskapsområdene som var representert i prosjektet. En slik 

3D-illustrasjon som BIM representerer, gjør disse konfliktene mer synlige. Det gjør også at 

det er enklere å finne en løsning på problemer og konflikter, gjennom at alle deltakerne 

tydelig kan se hvor problemet ligger. På bakgrunn av at informantene hevder at BIM gjør ting 

mer visuelt spurte jeg prosjekteringslederen om hva han ser. I den forbindelse kommer han 

inn på kollisjoner eller problempunker mellom ulike fag. Jeg spurte han videre om han har et 

konkret eksempel på en slik situasjon hvor noe kolliderer.  

 

«For eksempel om ventilasjonskanaler «kolliderer» med en bærebjelke, da må det 

enten gjøres tilpassinger til bjelken i kanalstrekket eller ta utsparing/hull i bjelken på 

forhånd. Det kan også være at avløpsrør/ventilasjonskanal er tegnet feil og ikke treffer 

anvist sjakt gjennom bygget. Det kan være et sprinkelhode som kolliderer med 

downlights eller røykvarsler» (Informant 3).  

 

Prosjekteringslederen fremhever i sitatet ovenfor eksempler på såkalte kollisjoner. Disse 

kollisjonstestene gjennomføres i BIM-modellen. Når en slik test gjennomføres lages det 

automatisk en rapport, som viser eksakt hvor feilen eller kollisjonen befinner seg. Feilene 
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diskuteres deretter i møter hvor modellen vises på en felles skjerm. Prosjekteringslederen 

forteller at det også ofte er mulig å se kollisjoner ved å navigere rundt i modellen selv. På 

bakgrunn av dette virker BIM-modellen å være et verktøy prosjektdeltakerne kan benytte seg 

av både individuelt og felles gjennom møtene. Disse møtene kommer jeg tilbake til i avsnittet 

om BIM møter. Ut ifra det informantene forteller kan det virke som at kollisjoner som vises i 

BIM-modellen, er et tegn på at det er en uforenelighet mellom de ulike ekspertisene. Videre 

spurte jeg prosjektlederen om han kunne fortelle litt om hva slike kollisjoner er et uttrykk for.  

 

 «Kollisjonskontroll det går på både med egne fag, og ulike fag da som spiller inn med 

hverandre. Veldig ofte så er det sånn at for eksempel rør stikker ut eller står midt i en 

vegg eller altså at det er rørene synes da. Og selvfølgelig det at stikkontakter i en dør 

fordi at arkitekten kanskje har flyttet døren i mellomtiden, og da blir det en feil» 

(Informant 4).  

Slike kollisjoner blir derfor et tegn på at det er en uforenelighet mellom de ulike fagene som 

er involvert i prosjektet. Det kan også være at endringer er blitt gjort hos ett fag, som har ført 

til at det blir feil hos et annet. Kollisjonene kan derfor si å sette de ulike kunnskapene i 

prosjektet opp mot hverandre. Dette innebærer at de ulike prosjektdeltakerne må utvikle en 

felles forståelse, og samarbeide for å løse problemet, som kollisjonene representerer. Dette 

påpeker med andre ord viktigheten av god kommunikasjon og kunnskapsdeling for at 

prosjektet skal nå sitt fastsatte formål. Prosjektlederen forteller at kollisjonene som oppdages 

kan være av liten eller stor karakter.  

«Ja for å si det sånn det er jo det som er med kollisjonene og testene er jo det blir jo 

veldig mye ikke sant, og det kan være småting. Det kan være en stikkontakt som går 

inn i en dør ikke sant, eller det kan være noen rør i taket som kolliderer eller at røret 

er for langt ned slik at det går inn i noe under himlingen i taket. Og det er sånne ting 

da som den fanger opp selvfølgelig» (Informant 4).  

Eksempelet som prosjektlederen kommer med ovenfor om at en stikkontakt kan gå inn i en 

dør er en liten ting, men viktig at det blir oppdaget slik at samme feil ikke gjentas flere 

ganger. Prosjektlederen forteller videre om hvordan han personlig bruker modellen visuelt for 

å se etter feil.   
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 «(…) Her vet jeg at dette er et problemområde, så går jeg kanskje inn i modellen 

zoomer inn, og det kan hende at den ikke vises på en kollisjonskontroll, fordi at det 

ikke er en kollisjon. Det er bare en kanskje en dårlig løsning eller et tak som ikke som 

henger i løse luften som jeg på en måte må få utdypet da, hvordan er det dere har 

tenkt at dette her skal henge. Så det er det jeg bruker modellen til, jeg er visuelt med 

på den og går igjennom litt sånn i forhold til om man har vært borti problemer 

tidligere også går man litt inn på de forskjellige stedene da» (Informant 4).  

Prosjektlederen forteller at han ofte bruker modellen for å se etter kollisjoner som kanskje 

ikke er blitt oppfattet i kollisjonstesten som BIM-koordinatoren kjører. Det at prosjektlederen 

kan oppdage feil som ikke kommer frem gjennom denne modellen viser hvor viktig hans 

kunnskap er i selve utførelsesbiten av arbeidet. De prosjekterende, som har mer tekniske 

kunnskaper har ikke like mye praktisk kunnskap om hvordan bygget bygges, og må derfor 

samarbeide med prosjektlederen for å tilpasse modellen på en realistisk måte. 

6.2.3 BIM-møter 

Informantene fortalte at de har egne BIM-møter hvor de går igjennom kollisjonene og andre 

problemområder de må diskutere og løse. Jeg spurte prosjektlederen om han har et konkret 

eksempel på et møte hvor de tilknyttet prosjektet sitter og jobber med BIM.  

 

«Det er egne møter for det som vi kaller BIM-koordinering, da er det jo med 

prosjektleder, prosjekteringsleder og da selvfølgelig alle konsulenter da eller 

rådgivere som vi på en måte har engasjert i prosjektet som sitter og tegner for oss. 

For de sitter jo da og tegner på modellene. Også har vi en egen BIM-koordinator på 

huset som sammenstiller, så han får alle legger jo dette ut på den plattformen vår, den 

byggnett, hver sin modell da. Arkitekten legger ut, også sammenstiller da BIM-

koordinatoren som er vår mann da» (Informant 4).  

Prosjektlederen forteller videre at BIM-koordinatoren sammenstiller tegningene, og går 

deretter gjennom kollisjoner som har oppstått. I forkant av BIM-møtene klargjøres disse 

kollisjonene, slik at de på selve møtene kan gå gjennom kollisjonene med utgangspunkt i den 

forrige modellen. Her ser de blant annet hvilke kollisjoner BIM-koordinatoren fant. På møtet 

må de ulike domene derfor vurdere om kollisjonene er reelle, og hvordan de eventuelt skal 
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løse de. Prosjekteringslederen forteller at problemer som oppstår oftest løses direkte i BIM-

møtet, gjennom at de ulike prosjekterende har med sine egne PC-er, og kan gjøre endringer 

direkte i egne modeller. Kollisjonene vurderes og løses med andre ord i disse møtene. 

Prosjektlederen forteller litt om hvordan et slikt møte går for seg når de skal diskutere 

problemer som har oppstått som følge av BIM-modellen.  

«BIM-koordinatoren han på en måte går bruker jo programmet fordi at dette 

programmet sier jo i fra, det lyser rødt også kommer det opp at det er 128 kollisjoner 

for eksempel da, også går han inn og sjekker om det er små eller store ting og om det 

er reelle ting da. Og det går han inn i, sjekker det, tar bilde av det, lagrer det også er 

alt dette her med i møtet. Så begynner man møtet med og på en måte gå igjennom 

kollisjonene som han oppdaget, også får alle en oppgave i å løse det. Arkitekten må 

løse sine ting» (Informant 4).  

BIM-koordinatoren vurderer med andre ord feilene som har oppstått, og tar de med inn i 

møtet dersom det er noe de sammen må finne en løsning på. Dette innebærer at hvert 

kunnskapsdomene må vurdere sitt arbeid i forhold til de andres, for at de til sammen skal 

kunne lage en tilfredsstillende BIM-modell ut av det. Videre fremkommer det at disse møtene 

blir et sted hvor alle prosjektdeltakerne med ulike fagområder kan koordinere ulike meninger.  

 

«Sånn for byggeplassen sin del og prosjektledere og sånne ting så er BIM kjempefin 

for et oppstartsmøte for prosjektet for eksempel til tømrere og betongfolk så kan man 

dra opp modellen og rotere litt i den, vise liksom hva vi skal bygge. Zoome inn og gå 

kanskje inn på kompliserte bygningsdeler for det får man jo frem da (…)» (Informant 

4).  

Utdraget fra prosjektlederen ovenfor illustrerer hvordan han benytter BIM i oppstartsmøter 

med sine fagpersoner som jobber ute på byggeplassen. Modellen illustrerer derfor hvordan de 

andre prosjektdeltakerne har tenkt at prosjektet skal se ut. Kunnskapsdelingen mellom de 

ulike domene blir derfor enklere, når de illustreres på en slik visuell måte. 

6.2.4 Ulemper med BIM  

Datamaterialet viser at det er mange fordeler med å bruke denne BIM-modellen, blant annet i 

forhold til at bygget blir mer visuelt og virkelighetsnært. Men det fremkommer også at det er 
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noen ulemper, eller negative sider ved BIM som er viktig å ta i betraktning for å få et enda 

bedre inntrykk av hvordan modellen fungerer. Prosjektlederen, som har den mest byggfaglige 

kunnskapen kommer med flere svakheter i modellen. Han mener at det blir helt urealistisk å 

se for seg at alt skal dokumenteres i BIM.  

 (…) Jeg kan tenke meg at ja kanskje en elektriker, rørlegger kan gå med padden sin 

ute på byggeplass å se, men akkurat der så tror jeg at byggeplassen er veldig gammel 

og komfortabel med å ha 2D-tegningen sin. Også bruker man BIM-verktøyet som en 

sånn okei, det uteområdet skjønner jeg ikke helt, så går man kanskje inn i modellen og 

vrir og vender litt også ser man hvor terrenget ligger, man kan gjøre et snitt og se 

liksom okei det er sånn ja, det er høydeforskjell der, en meter ja okei så har man på en 

måte brukt det som et hjelpeverktøy for å forstå hvordan det ser ut da» (Informant 4).  

Ut ifra det prosjektlederen forteller ovenfor virker det som at han mener at håndverkerne som 

skal utføre den praktiske jobben mister litt av sin faglige stolthet, dersom alt skal prosjekteres 

frem og ned til den minste detalj. Han trekker her heller frem den mer visuelle gevinsten som 

modellen gir i forhold til å se hvordan terrenget ligger i henhold til bygget og så videre. Det 

virker ut ifra informanten som at byggeplassen heller foretrekker «gammeldagse» 2D-

tegninger for å se hvordan de skal bygge, i stedet for helt detaljerte modeller som BIM 

presenterer.  

«(…) er du armeringskar så leser du jo en 2D-tegning, altså du vet jo hva som er en 

underkant, overkant, armering og sånne ting» (Informant 4).  

Prosjektlederen virker ikke å ha en negativ holdning til BIM-modellen, men argumenterer 

med at han synes det blir rart for en tømrer å gå rundt med en iPad på byggeplassen. Dette kan 

henge sammen med at verktøyet som BIM representerer, utfordrer historiske og sosiale måter 

å jobbe på. Byggeplassen er et etablert praksisfellesskap, som har en tradisjon for å jobbe med 

2D tegninger når de bygger. 3D-modeller strider derfor mot deres arbeidspraksis, i forhold til 

at fagpersonene vet veldig godt hvordan selve jobben skal utføres.  

«(…) Jeg tror det er litt mer de på kontoret som synes det er litt sånn effektivt lissom, men 

man må ikke undergrave det gode med papirmodellene altså enda» (Informant 4).  

Ut ifra det prosjektlederen forteller kan det tolkes som at dersom BIM viser alt av riktige mål 

og så videre, så kan det gjøre en del av jobben enklere. Dette kan være tidkrevende, og kan 
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føre til at fagpersonene mister litt av sin yrkesstolthet. Videre spør prosjektlederen om hva 

slags informasjon han får ut av en slik 3D- visualisering som BIM fremviser.  

«For *navngir selskapet* sin del nå så er det en relativ visuell greie for prosjektet, og 

man kan gå inn og på en måte orientere seg litt, og kanskje se på 2Dtegning, og se på 

3D-tegning også få en bedre forståelse av hva arkitekten har tenkt da. Også henter 

man ut bygningsdetaljer og hvordan man bygger det, det henter man ut i vanlig 2D-

tegninger, på den gamle vanlige måten» (Informant 4). 

På bakgrunn av det prosjektlederen forteller ovenfor kan det tolkes som at BIM er en viktig 

del for prosjektet, for å få et mer virkelighetssyn på hva bygget skal bli og hvordan det skal se 

ut. Og som informanten påpeker, få en bedre forståelse for hvordan arkitekten har tenkt at 

bygget skal se ut.  

6.3 Oppsummering  

Denne andre delen av funn og analyse kapittelet har tatt for seg hvordan kunnskapsdeling 

foregår i det tverrfaglige prosjektteamet, ved bruk av det digitale verktøyet BIM. BIM er en 

modell som viser prosjektet i 3D-format. En slik 3D-visualisering viste seg å gjøre ting mer 

synlige, og på denne måten bidra til å oppdage feil og uforeneligheter mellom de fagene, de 

ulike prosjetdeltakerne representerer. En BIM-koordinator har ansvaret for å kjøre 

kollisjonstester i modellen, som illustrerer hvor feilene er. BIM-modellen drøftes i møter for 

blant annet å diskutere krasjer og kollisjoner som BIM-koordinatoren har oppdaget. Dette 

digitale verktøyet kan på denne måten fungere som et grenseobjekt for at de ulike deltakerne 

skal kunne utvikle en felles forståelse. Kollisjonene som informantene snakker om kan sies å 

illustrere en slik uforenelighet mellom de ulike faggruppene, hvor BIM brukes for å få en 

bedre forståelse og se etter løsningen på problemene som dukker opp.  

De ulike faggruppene må med andre ord dele kunnskap og erfaring med hverandre for å finne 

en løsning på krasjene som oppstår. BIM blir derfor et digitalt verktøy som prosjektteamet 

benytter for å gjøre kunnskapsdelingen mellom de ulike prosjektdeltakerne enklere. BIM-

møtene representerer derfor hvordan de ulike prosjektdeltarkene med ulike ekspertise, er en 

del av et praksisfellesskap. BIM brukes derfor som en delt metode mellom de ulike 
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prosjektdeltakerne. Teorien om praksisfellesskap i henhold til dette presenteres nærmere i 

neste kapittel.  
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7 Diskusjon  

I dette kapittelet vil oppgavens empiriske funn og analyse vurderes i henhold til 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. Problemstillingen og forskningsspørsmålene 

skal med andre ord diskuteres ved å ses opp mot teori og tidligere studier på feltet. Denne 

studiens problemstilling er som nevnt tidligere i oppgaven: «Hva kjennetegner 

kunnskapsdeling i et tverrfaglig prosjektteam i byggebransjen?».  

Med utspring fra problemstillingen skal følgende tre forskningsspørsmål undersøkes og 

diskuteres:  

1. Hvordan er avhengighetsforholdet mellom de ulike kunnskapsdomenene?  

2. På hvilke måter spiller tidsperspektivet inn på kunnskapsdeling?  

3. På hvilke måter bidrar BIM til kunnskapsdeling mellom de ulike prosjektdeltakerne?  

Forskningsspørsmålene er utformet på denne måten for å kunne undersøke det 

problemstillingen har til hensikt å besvare. Kapittelet deles inn i to hoveddeler hvor den første 

delen diskuterer hvordan ulikheter og avhengighetsforholdet mellom prosjektdeltakerne 

påvirker kunnskapsdelingen mellom dem. I den andre delen diskuteres hvordan 

tidsperspektiver påvirker kunnskapsdelingen mellom prosjektdeltakerne, og hvordan 

Wartofskys (1974) begreper om artefakter spiller inn i denne konteksten. I denne delen vil 

også de ulike møtearenaene diskuteres nærmere, og sett opp mot Wengers (1998) teori om 

praksisfellesskap. På bakgrunn av at BIM er et viktig digitalt verktøy for prosjektteamet vil 

det trekkes frem og diskuteres i begge delene.  

7.1 Kunnskapsdeling og avhengighetsforholdet i 

prosjektteamet 

I teorikapittelet ble Carlile (2004) sitt rammeverk om kunnskapsgrenser presentert. Disse 

kunnskapsgrensene må overkommes av interne aktører i et prosjektteam. Knyttet til disse 

kunnskapsgrensene fremhever han tre begreper, henholdsvis difference, dependence og 

novelty (ulikhet, avhengighet og nyhetsgrad), som til sammen utgjør de ulike delene av 
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kunnskapen som eksisterer på grensen mellom kunnskapsdomener. Dette innebærer med 

andre ord at ulike yrkesfellesskap, som de ulike prosjektdeltakerne representerer har 

forskjeller når det kommer til bakgrunn, erfaring, hvordan de er avhengige av hverandre, og 

hvordan de sammen må forholde seg til nyheter som reiser seg. Carlile (2004) har 

gjennomført en studie som tar for seg implementeringen av et nytt registreringsverktøy i en 

bilfabrikk. I henhold til min studie er ikke BIM en ny implementering, men Carliles (2004) 

rammeverk har allikevel en stor aktualitet i min studies sammenheng. I min kontekst blir 

begrepene ulikhet, avhengighet og nyhetsgrad viktig. På bakgrunn av dette tar jeg med andre 

ord utgangspunkt i Carlile (2004) sitt rammeverk, for deretter å videreutvikle hans teori, til å 

innebære kunnskapsgrenser mellom de interne og eksterne aktørene i prosjektet. Samtidig vil 

jeg gi oppmerksomhet til de ulike tidslinjene som aktørene i prosjektet må forholde seg til.  

Fra funn i datamaterialet fremkommer det at de ulike aktørene i prosjektet har en svært ulik 

bakgrunn. Prosjektsjefen har det overordnede ansvaret for prosjektet, og er derfor ansvarlig 

for å sette sammen de ulike kompetansene i selskapet til et prosjektteam. Han besitter også en 

del økonomiske kunnskaper, og har utdanning innen ledelse. Salg- og markedsansvarlig er 

utdannet eiendomsmegler, og er ansvarlig for gjennomføring av markedsanalyser og 

kundeundersøkelser. Dette innebærer at han og hans team opprettholder kundekontakt 

gjennomgående i prosjektet. Prosjekteringsleder har erfaring innen eiendomsøkonomi, og har 

ansvaret for prosjektutviklingen i forhold til å prosjektere frem og utvikle selve konseptet i 

prosjektet. Det er også han som har ansvaret for å ansette arkitekter som tegner og visuelt 

utvikler prosjektet. Prosjektleder har mye erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, med 

utdanning som tømrer, og har derfor ansvaret for det som foregår på byggeplassen. Hans 

utdanning innebærer at han har mye kunnskaper om hvordan utførelsen og selve utbyggingen 

av prosjektet foregår. Denne ulikheten i bakgrunn og kunnskap gjør at de fire 

prosjektdeltakerne kan betegnes som et tverrfaglig prosjektteam. Når de ulike 

prosjektdeltakerne har så ulike bakgrunner og ansvarsområder i prosjektet, blir 

kunnskapsdeling helt avgjørende for at de skal lykkes med prosjektets mål.  

En slik ulikhet i bakgrunn og ansvarsområder innebærer at de ulike prosjektdeltakerne står i et 

sterkt avhengighetsforhold til hverandre. Som Carlile (2004) påpeker, innebærer avhengighet 

i et prosjektteam at ulike meninger som eksisterer i teamet må tas i betraktning. Funn fra 

datamaterialet viser at avhengighetsforholdet i prosjektet preges av både interne og eksterne 

aktører. De interne aktørene omfatter de fire prosjektdeltakerne, og andre deltakere i 
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prosjektet som er blitt fortalt gjennom noen av informantenes stemmer. De andre deltakerne i 

prosjektet består blant annet av innredningsansvarlig, elektrikere og snekkere. Det er stor 

enighet blant de interne aktørene om at de er svært avhengig av hverandre, og at de ikke 

lykkes dersom de ikke får satt sammen kompetansen og kunnskapen de ulike aktørene 

besitter, til en enhet. Innenfor den interne avhengigheten mellom prosjektdeltakerne eksisterer 

det også ulike type avhengighet, i forhold til hvilke aktører det er snakk om. For eksempel står 

særlig prosjektering og produksjon, henholdsvis prosjekteringsleder og prosjektleder i et 

sterkt avhengighetsforhold til hverandre. Som påpekt tidligere i kapittelet om funn og analyse 

er det viktig at prosjektleder er med i prosjektet tidlig, og samarbeider med prosjektering. En 

grunn til dette er at prosjektlederen besitter mye kunnskaper om hvordan selve utbyggingen 

av prosjektet skal foregå, mens prosjekteringslederen har mer kunnskaper om hvordan selve 

planleggingen skjer. Dette avhengighetsforholdet mellom de tre prosjektdeltakerne illustrerer 

også hvordan tidsperspektivet spiller inn i denne konteksten. Tidsperspektivet i forhold til 

dette vil bli diskutert i den andre hoveddelen av dette kapittelet.  

De eksterne aktørene som påvirker prosjektet er kommunen, fylkeskommunen, kunder og 

markedet. Disse eksterne aktørene er med på å gjøre prosjektet uforutsigbart på noen områder. 

For eksempel forteller informantene at prosjektet måtte endres helt grunnleggende i starten, 

på bakgrunn av krav som ble stilt fra kommunen. Prosjektet gikk da fra å skulle inneholde 

stor grad av blant annet kjøpesentre og næringsvirksomhet, til å bli et prosjekt med sterkere 

fokus på boliger og boområder. Et slikt krav fra kommunen gjorde at de ulike 

prosjektdeltakerne måtte endre prosjektet, og på ny utvikle en felles forståelse for hva 

prosjektet skulle være. Kunder og markedet er også eksterne aktører med mye makt i 

prosjektet. Informantene fortalte at de ikke starter byggingen av prosjektet før minst 50 % av 

boligene er solgt. Dette innebærer at markedsundersøkelsene og kundekontakten som salg- og 

markedsansvarlig, og hans team gjennomfører blir svært viktige. Kundenes ønsker og behov 

må tas i betraktning, og vurderes for å utvikle et salgbart prosjekt som sammenfaller med den 

estimerte kjøpegruppen. Ut ifra dette kan det påpekes at Carliles (2004) rammeverk 

videreutvikles fra å gjelde interne aktører, til å gjelde både interne og eksterne aktører.  

Det tredje begrepet som Carlile (2004) fremhever er novelty, eller nyhetsgrad. Han påpeker at 

nyhetsgraden innebærer at det stadig er nyheter å dele og få fra hverandre i et prosjekt. Når 

det gjelder konteksten i min studie blir nyhetsgraden synlig gjennom den kompleksiteten de 

ulike prosjektdeltakerne står i. For eksempel forteller prosjekteringslederen at en 
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ventilasjonskanal kan være tegnet feil, og derfor ikke treffer sjakten gjennom bygget. Når 

slike feil oppstår er aktørene avhengig av å finne en løsning på problemet, slik at 

ventilasjonen kan fungere som den skal. Dette eksempelet illustrerer hvordan interne nyheter 

påvirker prosjektet. En annen faktor som blir en viktig nyhetsdimensjon i denne 

sammenhengen er de eksterne trekkene. Dette innebærer hva kundene vil ha i forhold til 

hvilke hus og leiligheter som anses som attraktive, men det er også knyttet til krav og 

offentlige reguleringer.  

På bakgrunn av at det er en høy grad av avhengighet mellom de ulike prosjektdeltakerne blir 

BIM et viktig verktøy. I forhold til Carliles (2004) rammeverk om en syntaktisk 

kunnskapsgrense presiserer han her viktigheten av å utvikle et felles språk på grenser mellom 

de ulike aktørene. I min kontekst snakker de samme språk, så dette kan derfor ikke 

karakteriseres som en barriere i samme grad som i hans teori. I min studie handler det heller 

om at de ulike kunnskapene må vurderes opp mot hverandre. Kunnskapen vurderes slik opp 

mot hverandre på bakgrunn av at det eksisterer en stor grad av ulikhet og avhengighet i 

prosjektet. BIM bidrar i denne sammenhengen til å gjøre de ulike kunnskapene veldig 

konkret, og kan på denne måten illustrere hvordan kunnskapen de ulike prosjektdeltakerne 

besitter synlig.  

7.2 Ulike tidsperspektiver som preger kunnskapsdelingen i 

prosjektet  

Fra avsnittet ovenfor fremkommer det at BIM er et verktøy prosjektteamet benytter seg av for 

å dele kunnskap med hverandre. Denne delen av diskusjonskapittelet skal fokusere på 

hvordan BIM-modellen brukes av prosjektteamet, og på hvilke måter tidsperspektivet sett i 

lys av Wartofskys (1974) begreper om artefakter spiller inn i denne konteksten. I tillegg vil de 

ulike møtearenaene prosjektdeltakerne er en del av diskuteres opp mot Wengers (1998) teori 

om praksisfellesskap. På bakgrunn av at BIM er et veldig viktig verktøy for prosjektteamet vil 

det bli diskutert gjennomgående i denne delen.  
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7.2.1 Interne og eksterne tidsperspektiver  

Tidsperspektiver kan diskuteres på ulike måter i henhold til denne studien, og er gjeldende når 

det kommer til både de interne og eksterne aktørene. Sett opp mot de interne aktørene blir for 

eksempel tid en viktig faktor når det kommer til samarbeidet mellom prosjektleder og 

prosjekteringsleder. Prosjektlederen har som nevnt tidligere mye kunnskap om hvordan selve 

utbyggingen av prosjektet foregår, mens prosjekteringslederen har kunnskap om hvordan 

konseptet rundt prosjektet skal utvikles, og ikke så mye om hvordan det skal bygges. Det blir 

derfor helt avgjørende at prosjektlederen er delaktig på et tidlig tidspunkt i prosjektet. En 

grunn til dette er for å unngå at det prosjekteres frem mye, som på et senere tidspunkt viser 

seg og ikke være gjennomførbart i praksis. Prosjektsjefen spiller også en viktig rolle i denne 

interaksjonen, fordi det er han som sender bestillingen til prosjekteringslederen. 

Prosjekteringslederen må derfor sørge for at prosjektet samsvarer med det prosjektet, 

prosjektsjefen vil ha, men også se til at det samsvarer med utførelsen av bygget. En slik tidlig 

involvering av viktige aktører er tidssparende og samler kunnskapen i prosjektet på et tidlig 

tidspunkt.  

Tidsperspektivet har også betydning når det kommer til kundene og markedets innflytelse på 

prosjektet, som i dette tilfellet representerer de eksterne aktørene. Informantene fortalte at 

kundenes ønsker for hva prosjektet skal involvere stopper på et tidspunkt. Dette henger 

sammen med at mange ting i prosjektet ikke kan endres når det for eksempel allerede er blitt 

bygd. For at kundene skal være fornøyde er det derfor viktig at prosjektlederen har et tett 

samarbeid med salg- og markedsavdelingen, slik at kundene kan få beskjed om når de senest 

kan komme med ønsker om endringer og liknende. Dette innebærer med andre ord at 

markedsinnflytelsen i prosjektet stopper på et tidspunkt. Her illustreres det igjen hvordan 

avhengighetsforholdet mellom interne og eksterne aktører, påvirker forholdet mellom de 

interne aktørene.  

I denne forbindelse og særlig i henhold til forholdet mellom de interne aktørene spiller 

artefakter en stor rolle. Ifølge Säljö (2001) kan artefakter deles inn i intellektuelle og fysiske 

artefakter, som gjenspeiler redskapene individer benytter for mediering av omverdenen. Dette 

innebærer med andre ord at ulike redskaper benyttes for å formidle kunnskap og erfaringer til 

andre individer. Sett i forhold til samspillet mellom prosjektleder, prosjekteringsleder og 

prosjektsjef spiller de intellektuelle redskapene en viktig rolle når det kommer til å formidle 
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kunnskap og ideer om hvordan prosjektet bør se ut. De ulike prosjektdeltakerne benytter 

dermed språket for å kunne utvikle et felles konsept, som samsvarer med prosjektets mål. For 

å gjøre dette samspillet enklere benytter prosjektdeltakerne BIM, som i denne sammenhengen 

kan omtales som et fysisk redskap. BIM vil diskuteres videre i neste del, sett opp mot 

tidsperspektivene de ulike prosjektdeltakerne må forholde seg til.  

7.2.2 BIM i lys av tidsperspektiver  

Funn fra datamaterialet viser at samtlige av informantene anser BIM som et 

visualiseringsverktøy, som innebærer at verktøyet blant annet illustrerer hvordan prosjektet 

skal se ut. BIM kan på bakgrunn av dette, og det som allerede er blitt nevnt i den forrige 

delen, omtales som et fysisk redskap, som er utviklet av mennesker for å gjøre samarbeidet i 

byggeprosjekter enklere. Dette verktøyet styres av en såkalt BIM-koordinator som 

sammenstiller tegninger og liknende som blir innsendt av de ulike prosjektdeltakerne. På 

bakgrunn av dette kan det påpekes at BIM-modellen forener kunnskapen til de ulike 

prosjektdeltakerne, i en felles modell. I tillegg til å sammenstille modellen har BIM-

koordinatoren ansvaret for å gjennomføre kollisjonstester. Slike kollisjonstester gjøres for å se 

om det er noen uoverensstemmelser i modellen. Med andre ord signaliserer kollisjoner at det 

er en uforenelighet mellom de ulike fagene involvert i prosjektet. En kollisjon kan på denne 

måten for eksempel signalisere at det er noe som ikke samsvarer mellom det prosjektering og 

produksjon har tenkt. Når slike kollisjoner oppstår blir det derfor helt avgjørende å finne en 

løsning på problemene.  

Disse kollisjonene kan sies å illustrere hvordan BIM-verktøyet benyttes som en oppskrift for 

hvordan prosjektet skal utføres. På denne måten illustrerer verktøyet syklusen i prosjektet, 

som igjen påvirker forholdet mellom de ulike prosjektdeltakerne. Ut ifra dette kan det påpekes 

at alle kunnskapsgrensene Carlile (2004) fremhever i sitt rammeverk er i spill gjennomgående 

i prosjektet. For eksempel i henhold til en syntaktisk kunnskapsgrense, snakker Carlile (2004) 

om viktigheten av at prosjektdeltakere utvikler et felles språk. I min kontekst er det ikke den 

språklige dimensjonen som vektlegges, men det handler heller om forhandling om fysiske 

materialer. Dette innebærer at prosjektdeltakerne i min studie samarbeider rundt BIM som et 

fysisk redskap for å utvikle en felles forståelse og for å forhandle frem ideer. BIM-

koordinatoren har også her en viktig rolle i forhold til å gjennomgå kollisjonene. Dersom 
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kollisjonene vurderes som reelle, må de ulike prosjektdeltakerne samles, slik at de sammen 

kan finne en løsning på problemene. BIM-koordinatoren må derfor innkalle de ulike interne 

aktørene i prosjektet til et såkalt BIM-møte, som er en svært viktig del av prosjektet. Ulike 

møtearenaer vil bli diskutert i neste del.  

Wartofsky (1979) er kjent for å vie mye oppmerksomhet mot artefakter i praksis (Miettingen 

& Virkkunen (2005). I den forbindelse kommer Wartofsky (1979) med en forståelse av at 

artefakter kan ha ulike funksjoner, som involverer både de intellektuelle og fysiske aspektene 

ved artefakter. Artefakter kan på denne måten sies å være meningsbærende og representere 

ulike typer kunnskaper og verdier. I denne sammenhengen kan det påpekes at BIM 

representerer de ulike aktørenes kunnskap om å bygge et hus, og signaliserer derfor verdier og 

forståelser knyttet til hva et «bra» hus er. Når de ulike fagene som prosjektdeltakerne 

representerer sammenstilles i modellen, illustrerer dette hvordan de ulike interessene i 

prosjektet samspiller med hverandre. Wartofsky (1979) deler artefaktenes funksjoner inn i 

primære artefakter, sekundære artefakter og tertiære artefakter. I forhold til denne studien har 

de sekundære og tertiære artefaktene størst betydning.  

Wartofsky (1979) fremhever at sekundære artefakter gir en beskrivelse av hvordan de 

primære artefaktene brukes. I forhold til min studie kan det påpekes at BIM-koordinatoren 

bruker BIM-verktøyet som en oppskrift for å vurdere kollisjoner som illustrerer hvor i 

prosessen prosjektet er, og om det i det hele tatt er mulig å bygge. I denne sammenhengen 

spiller de ulike aktørenes oppfatning og tradisjon rundt bruken av dette verktøyet inn. Dette 

har igjen sammenheng med de ulike praksisfellesskapene som de ulike aktørene er en del av. 

For eksempel er BIM en anerkjent modell blant de med prosjekterende ansvar i prosjektet. 

Mens byggeplassen heller foretrekker 2D-tegninger, enn 3D-visualiseringer slik som BIM 

presenterer. Den tredje gruppen av artefakter, kalt tertiære artefakter er en kombinasjon av de 

primære og sekundære artefaktene. Her handler det om at de ulike prosjektdeltakerne bruker 

BIM som en primær artefakt til å vurdere hvordan de utfører sine arbeidsoppgaver. På denne 

måten representerer BIM en artefakt i dette arbeidsfellesskapet, som illustrerer de ulike 

kunnskapene, og verdiene som kjennetegner som hver av yrkesgruppene har.  
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7.2.3 Møtevirksomhet  

De reelle og kritiske kollisjonene som BIM-koordinatoren får ut fra kollisjonstestene løftes 

opp i BIM-møtene. Her diskuteres kollisjonene, og de ulike prosjektdeltakerne finner en 

løsning på problemet sammen. Endringer som må gjøres blir her gjort umiddelbart gjennom at 

de som har prosjekteringsansvar i prosjektet, endrer direkte på sine datamaskiner. Det er helt 

avgjørende at slike feil blir oppdaget og endret tidlig, slik at det ikke oppdages så sent som 

når byggingen allerede er i gang. Oppdages kollisjoner og feil for sent kan det føre til 

forsinkelser i prosjektet og utbyggingen. Studien gjennomført av Ewenstein & Whyte (2009) 

som ble presentert i litteraturgjennomgangen, undersøkte hvordan ulike objekter kan gjøre 

kunnskapsdeling enklere mellom en designgruppe i et arkitektfirma. Funn fra denne studien 

viste at kunnskapsarbeid ble oppnådd gjennom interaksjoner rundt visuelle representasjoner. 

Dette innebar at de ulike aktørene i designteamet benyttet de visuelle objektene, som 

tegninger og skisser for å kommunisere ideer med hverandre. Disse visuelle objektene ble 

også brukt når de skulle samarbeide om å løse problemer. De ulike objektene representerer på 

denne måten kunnskapen til de ulike aktørene gjennom tekst, fotografier, 2D- og 3D-skisser. 

De ulike aktørene benyttet dermed disse objektene for å peke på, og enklere formidle sine 

meninger til de andre deltakerne. Sett opp mot min studie har den en del likheter med 

forskningen til Ewenstein & Whyte (2009). Prosjektteamet benytter BIM som et grenseobjekt 

mellom de ulike fagene, for å gjøre prosjektet mer visuelt og på denne måten få bedre innsikt i 

hverandres kunnskap. Denne 3D-visualiseringen som BIM presenterer kan vris og vendes på, 

og sammen med en språklig redegjørelse kan prosjektdeltakerne sammen utvikle en forståelse 

for hva som må gjøres.  

Disse BIM-møtene er bare en av de mange møtearenaene som prosjektdeltakerne er en del av. 

Dette innebærer at de prosjekterende deltakerne i BIM-møtene kan karakteriseres som en del 

av et praksisfellesskap. I dette praksisfellesskapet har BIM-koordinatoren en nøkkelrolle, men 

han er for eksempel ikke med i prosjektmøtene som de andre prosjektdeltakerne er en del av. 

Carlile (2004) har påpekt at deltakelse i praksisfellesskap kan bidra til å utvikle en felles 

forståelse blant de ulike prosjektdeltakerne. De jevnlige møtene som prosjektdeltakerne har er 

en arena hvor de kan utveksle erfaring, kunnskap og kan finne løsninger på problemer 

sammen.  
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Ut ifra Wenger, McDermott & Snyders (2002) definisjon på et praksisfellesskap, er det 

bakgrunn for å kunne hevde at prosjektdeltakerne er deltakere i et praksisfellesskap. De ulike 

prosjektdeltakerne interagerer jevnlig, og har alle et felles mål, som anses å være en av 

kriteriene for å kunne karakterisere et fellesskap, som et praksisfellesskap. Gjennom en slik 

jevnlig interaksjon som møtearenaene representerer kan prosjektdeltakerne dele eksplisitt og 

taus kunnskap. Som Wenger (1998) påpeker er de eksplisitte kunnskapsaspektene synlige 

gjennom blant annet verktøy, symboler, kriterier, forskrifter, og kan også formidles til andre 

via språket. Det tause kunnskapsaspektet er mer personlig, og må deles gjennom tett 

interaksjon og deling av erfaringer. Praksisfellesskapet som prosjektdeltakerne er en del av, 

blir derfor en verdifull arena for å dele taus kunnskap. BIM blir i denne sammenhengen et 

godt egnet verktøy for å peke på ting, samtidig som de ulike prosjektdeltakerne forklarer sine 

meninger.  

Sett opp mot studien gjennomført av Hartung & Oliveira (2013), hvor de undersøke hva som 

gjør at deltakelse i praksisfellesskap bidrar til kunnskapsdeling, fant de at de fleste deltar i 

praksisfellesskap når de oppdager «hull» i kunnskapen som må tettes. Dette betyr videre at 

deres deltakelse er mindre de har ervervet kunnskapen de trenger. Sammenlignet med min 

studie kan BIM-møtene karakteriseres som en arena for et bestemt praksisfellesskap. I dette 

praksisfellesskapet tas kollisjoner og feil opp, og de ulike prosjektdeltakerne må derfor 

samarbeide for å dele kunnskap og finne en løsning på problemet. Studien til Hartung & 

Oliveira (2013) viser videre at ledelsens oppmuntring til at arbeidstakerne skal delta i 

praksisfellesskap har stor innvirkning på hvor motiverte de er til å delta i slike aktiviteter. 

Funn i min studie har vist at ledelsen har stort fokus på samhandling, og at de oppmuntrer 

prosjektdeltakerne til å samarbeide tett med hverandre. Dette gjenspeiles også i måte 

prosjektdeltakerne anser møtene som viktige, og dette kan tyde på at de opplever ledelsen 

som motiverende.  

Som presentert tidligere har jeg argumentert for at Lave & Wenger (1991) i sitt tidligere 

arbeid fokuserte på ett praksisfellesskap. Dette innebærer at jeg i min studie både vil fokusere 

på ett praksisfellesskap, bestående av de fire ulike prosjektdeltakerne, men også mot flere 

praksisfellesskap. De fire prosjektdeltakerne, henholdsvis prosjektsjef, salg- og 

markedsansvarlig, prosjekteringsleder og prosjektleder representerer og er medlem av et felles 

praksisfellesskap. Samtidig som samtlige av prosjektdeltakerne også er medlem av flere 

praksisfellesskap innenfor sitt fagfelt. For eksempel er prosjektleder, som er sjef for 
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produksjon og byggeplass, en del av et praksisfellesskap med entreprenører og andre 

håndverkere. Prosjekteringslederen er på sin side, også en del av et større 

prosjekteringsfellesskap. Dette betyr med andre ord at de ulike prosjektdeltakerne deler 

kunnskap med hverandre på ulike arenaer, og med ulike aktører. Når de fire 

prosjektdeltakerne har møter er det bestemte tradisjoner som preger disse. For eksempel 

benytter de både tegninger og BIM for å dele kunnskap og utvikle forståelse mellom 

hverandre. Likevel kan det være andre tradisjoner som preger møtene når hver av 

prosjektdeltakerne har møter med sine medarbeidere.  

Ulike praksisfellesskap er ifølge Wenger (1998) preget av ulike praksiser som på denne måten 

er kilden til sammenheng i et fellesskap. I disse praksisene fremhever Wenger (1998) tre 

dimensjoner, henholdsvis felles engasjement, felles virksomhet og delt repertoar. Felles 

engasjement og felles virksomhet innebærer at de ulike deltakerne i et fellesskap har samme 

interesser og samarbeider om et mål. Delt repertoar innebærer at deltakerne utvikler for 

eksempel like rutiner, ord, verktøy og bestemte måter å gjøre ting på. Dette illustrerer at hvert 

praksisfellesskap har ulike måter og tradisjoner å gjøre ting på. I henhold min studie kommer 

det frem i kapittel 6 om funn og analyse, at prosjektlederen som er en del av et 

praksisfellesskap med blant annet håndverkere, mener det er urealistisk å se for seg at alt skal 

dokumenteres i BIM. Prosjektlederen begrunner dette med at byggeplassen er vant til 2D-

tegninger, og bruker heller BIM dersom det er noe de ikke forstår, for eksempel i forhold til 

hvordan terrenget rundt byggeplassen er. Videre forteller informanten at det blir urealistisk 

for en tømrer å gå rundt med iPad på byggeplassen. Tømrerne vet godt hvordan jobben skal 

utføres, og det virker som at en del av yrkesstoltheten kan forsvinne dersom de må endre 

metodene de pleier å bruke.  

Dette illustrerer det Wenger (1998) påpeker om at hvert praksisfellesskap utvikler sitt eget 

repertoar og metoder å utføre ting på. Det kan på bakgrunn av dette påpekes at de ulike 

praksisfellesskapene i min studie har ulike tradisjoner og identiteter knyttet til 

kunnskapsutveksling. Prosjektsjef og hans praksisfellesskap som tilhører byggeplassen virker 

å foretrekke 2D-tegninger heller enn BIM når det kommer til deres utførelse av byggingen. 

Dette innebærer at de med andre ord foretrekker tegninger heller enn å gå rundt med en iPad, 

som hadde vært nødvendig dersom BIM skulle blitt fulgt til den minste detalj, hele veien i 

prosjektet. Prosjekteringsleder og hans praksisfellesskap virker derimot å foretrekke BIM som 

verktøy, heller enn 2D-tegninger. Dette kan ha noe med å gjøre at de er mer involvert i selve 
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utformingen av BIM, enn det byggeplassen er. Prosjektsjefen er ofte involvert tidlig i 

planleggingen og utformingen av BIM, men det er ikke resten av hans praksisfellesskap. 

7.3 Oppsummering av diskusjon  

I dette kapittelet er forskningsspørsmålene blitt diskutert i to hoveddeler. Den første delen 

undersøkte hvordan ulikhet og avhengighet mellom de ulike prosjektdeltakerne påvirker 

kunnskapsdelingen i prosjektet. Her ble ulikheter i bakgrunn og erfaring som de ulike 

prosjektdeltakerne, og avhengighetsforholdet de står i sett opp mot Carlile (2004) sine 

begreper, henholdsvis difference, dependence og novelty. I tillegg til avhengigheten mellom 

de interne aktørene, ble også avhengigheten mellom de eksterne aktørene diskutert. Denne 

integreringen av eksterne aktører gjør at Carlile (2004) sitt rammeverk ble videreutviklet fra å 

gjelde interne aktører, til også å omfavne eksterne aktører. I forhold til de interne aktørene 

viste det seg at de benyttet BIM for å gjøre avhengighetsforholdet mellom seg mer synlig, og 

for enklere å kunne samarbeide seg imellom.  

I den andre delen av dette kapittelet ble det diskutert hvordan ulike tidsperspektiver preger og 

påvirker kunnskapsdelingen i prosjektet. Her ble også både interne og eksterne faktorer som 

stiller krav til tid presentert. Internt ble blant annet samarbeidet mellom prosjekteringsleder, 

prosjektledere og prosjektsjef fremhevet. Forholdet mellom disse tre illustrerte hvor viktig det 

er at de samarbeider på et tidlig tidspunkt for å spare tid, og for å utvikle prosjektet i riktig og 

samme retning. BIM ble i denne sammenhengen vurdert opp mot intellektuelle og fysiske 

artefakter, som illustrerer hvordan prosjektdeltakerne bruker språket for å formidle tankene 

sine, samtidig som de benytter BIM til å peke og illustrere hva de mener.  

BIM har vist seg å samle kunnskapen til de ulike interne aktørene i prosjektet, og i denne 

sammenhengen er BIM-koordinatorens rolle svært viktig. Koordinatoren gjennomfører 

kollisjonstester for å se om de ulike fagene i prosjektet samsvarer eller ikke. Dersom det 

oppstår kollisjoner samles de ulike prosjekterende lederne i et møte for å løse problemet. 

Dette møtet illustrerer hvordan prosjektdeltakerne er medlemmer av ett og samme 

praksisfellesskap, men også ulike praksisfellesskap. De forskjellige praksisfellesskapene har 

ulike deltakere og tradisjoner, som gjør at ulike metoder verdsettes. For eksempel viste det 

seg at prosjektleder og hans praksisfellesskap, henholdsvis byggeplassen verdsetter 2D-
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tegninger. Mens prosjekteringsleder og hans praksisfellesskap liker å bruke 3D-

visualiseringen, som BIM representerer.  
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8 Oppsummering og konklusjon  

Dette avsluttende kapittelet vil ta for seg hovedfunnene i denne kvalitative casestudien. 

Hensikten med denne casestudien har vært å undersøke hva som kjennetegner 

kunnskapsdeling i et tverrfaglig prosjektteam i byggebransjen. Med utspring fra denne 

problemstillingen har de tre forskningsspørsmålene blitt besvart. Jeg har i denne studien 

intervjuet fire informanter, som alle er en del av det samme prosjektteamet. Informantene har 

ulike ansvarsområder og stillinger i selskapet, henholdsvis prosjektsjef, prosjekteringsleder, 

salg- og markedsansvarlig og prosjektleder. Prosjektet de samarbeider om nå er et større 

boligutviklingsprosjekt med en rekke hus og leiligheter. Et slikt stort prosjekt stiller høye krav 

til kunnskapsdeling mellom de ulike prosjektdeltakerne, og de står i et sterkt 

avhengighetsforhold til hverandre. Likevel er det som studien allerede har påpekt, ikke bare 

de interne aktørene som påvirker prosjektet. Eksterne aktører slik som kommuner, 

fylkeskommuner, kunder og markedet generelt har også en stor påvirkning. I dette kapittelet 

skal hovedfunnene i studien oppsummeres. Deretter presenteres denne studien bidrag til feltet, 

og hvilke begrensninger studien har.  

8.1 Studiens hovedfunn  

Denne casestudien har til hensikt å undersøke hva som kjennetegner kunnskapsdeling i et 

tverrfaglig prosjektteam i byggebransjen. Det første forskningsspørsmålet tar for seg hvordan 

avhengighetsforholdet mellom de ulike kunnskapsdomenene er. Funn fra studien har vist at de 

ulike prosjektdeltakerne har en svært ulik bakgrunn, som påvirker hva slags kunnskap de 

besitter. Prosjektsjefen har det overordnede ansvaret for prosjektet, og har mye økonomiske 

kunnskaper. Salg- og markedsansvarlig har ansvaret for markedsanalyse og kundekontakt, og 

har mye erfaring når det kommer til salg av boliger. Prosjekteringslederen på sin side har 

ansvaret for å prosjektere frem prosjektet, med andre ord har han ansvaret for å illustrere 

hvordan prosjektet ser ut på papiret. Han har derfor mye kunnskap om hvordan bygg tegnes, 

samt en del økonomisk kunnskap. Prosjektlederen har derimot ansvaret for det som foregår på 

byggeplassen, og har mye erfaring og kunnskap om hvordan selve utbyggingen av prosjektet 

skal foregå. Denne ulikheten i bakgrunn og kunnskap som prosjektdeltakerne besitter 
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innebærer at kunnskapsdeling blir helt avgjørende for at prosjektet skal lykkes. Som igjen 

betyr at prosjektdeltakerne står i et sterkt avhengighetsforhold til hverandre. 

Avhengighetsforholdet har vist seg å være preget av både interne og eksterne aktører.  

Det andre forskningsspørsmålet som denne studien har undersøkt, handler om på hvilke måter 

tidsperspektiver spiller inn på kunnskapsdelingen i det tverrfaglige prosjektteamet. I denne 

sammenhengen kan igjen interne og eksterne aktører trekkes inn. I forhold til de interne 

aktørene har det for eksempel vist seg å være helt avgjørende at prosjekteringsleder og 

prosjektleder samarbeider tidlig. En grunn til dette er at prosjekteringslederen har mye 

kunnskaper om hvordan prosjektet ser ut på papiret, men han har lite kunnskap om hvordan 

selve prosjektet skal bygges. Prosjektlederen har derimot mye kunnskaper om hvordan selve 

utbyggingen foregår. Et slikt tidlig samarbeid mellom prosjekteringsleder og prosjektleder 

gjør at de kan forenes om hverandres kunnskap tidlig, og på denne måten utvikle prosjektet i 

en byggbar retning. Tidsperspektivet i forhold til de eksterne aktørene dreier seg blant annet 

om at markedsinnflytelsen stopper på et tidspunkt i prosjektet. Dette henger sammen med at 

det ikke kan gjøres store endringer når selve utbyggingen har startet. I denne sammenhengen 

blir det derfor helt avgjørende at det er et tett samarbeid mellom prosjektleder og salg- og 

markedsavdelingen, i forhold til hvor langt utbyggingen har kommet. Salg- og 

markedsavdelingen må derfor opprettholde kundekontakten også her, for å videreformidle til 

kundene hvor i byggeprosessen de er.  

Det tredje og siste forskningsspørsmålet som ble undersøkt i denne studien handler om på 

hvilke måter BIM bidrar til kunnskapsdeling mellom de ulike prosjektdeltakerne. BIM har 

vist seg å være et digitalt verktøy som prosjektteamet benytter seg av. Som nevnt tidligere gir 

BIM en 3D-visualisering av bygget, og gjør på denne måten eventuelle feil og mangler mer 

synlig, enn ved originale 2D-tegninger. BIM-modellen kan snus og vendes på, slik at alle 

delene av bygget, samt uteområdene, landskapet og alle andre påvirkende faktorer blir 

synlige. Ett av mine hovedfunn blir derfor at dette tverrfaglige prosjektteamet benytter seg av 

BIM, som i denne konteksten anses som en artefakt. På bakgrunn av at de ulike 

prosjektdeltakerne har ulike kunnskapsdomener, er det ulike kunnskapsgrenser som må 

overkommes for å kunne dele kunnskap mellom de ulike kunnskapsdomenene. BIM fungerer 

på denne måten som et grenseobjekt for å overkomme kunnskapsgrenser, og muliggjøre 

kunnskapsdeling mellom de ulike kunnskapsdomenene.  
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BIM har med andre ord vist seg å være det digitale verktøyet som prosjektteamet benytter seg 

av for å dele kunnskap med hverandre. På denne måten fungerer BIM som en artefakt og et 

grenseobjekt som på denne måten kan bygge en bro mellom de ulike fagene. Funnene har vist 

at BIM benyttes for å gjøre ting mer visuelt for de ulike prosjektdeltakerne, og at verktøyet 

illustrerer hvordan hele bygget blir seende ut. Både innvendig, utvendig og hvordan det ligger 

i landskapet. BIM benyttes i ulike møter og til å undersøke feil og kollisjoner som eksisterer. 

Det har kommet frem at slike kollisjoner som gjøres av BIM-koordinatoren, illustrerer at det 

er en uforenelighet mellom fagene. Med andre ord viser kollisjonene at det er noe som ikke 

stemmer, og som kommer til å gi utslag dersom feilene ikke endres før selve byggingen går i 

gang. Når slike kollisjoner finner sted brukes BIM-møter for å diskutere kollisjonene, og for å 

finne frem til en løsning. På denne måten kan det sies at BIM blir et visualiseringsverktøy 

som de ulike deltakerne i møtet benytter seg av, for å vite hva de snakker om. I tillegg til å se 

hvilke endringer som kan gjøres.  

8.2 Studiens bidrag og begrensninger 

Det er blitt gjort mange studier på kunnskapsdeling arbeidssammenheng, og også i 

tverrfaglige prosjektteam. Min studie bidrar til å se hvordan et tverrfaglig prosjektteam i 

byggebransjen deler kunnskap med hverandre, og hvilken rolle digitale verktøy spiller i denne 

kunnskapsdelingen. BIM er et verktøy som mange i denne bransjen benytter seg av, nettopp 

fordi det er godt egnet verktøy for å illustrere hvordan byggene vil se ut, før de faktisk er 

ferdige. Denne studien bidrar med utgangspunkt i tidligere forskning til å se på hvordan BIM 

som verktøy faktisk fungerer, og brukes som en medierende artefakt for å fremme 

kunnskapsdeling. Videre bidrar denne studien til å se på hvordan artefakter spiller inn i et 

prosjektteam hvor tidsperspektivet er en viktig faktor. Dette har sammenheng med at de ulike 

prosjektdeltakerne samarbeider mye sammen, men også arbeider en del på egenhånd. 

Prosjektdeltakerne er derfor på noen områder avhengig av at spesifikke faktorer er ferdige i 

prosjektet, for at neste prosjektdeltaker skal kunne ta over og utføre sin del av jobben. På 

bakgrunn av dette argumenterer jeg for at min studie skiller seg fra en del andre på feltet, 

siden jeg fokuserer mye på tidsperspektivet til de ulike prosjektdeltakerne.  
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Tid har vært en faktor som har påvirket studien min til en viss grad. På grunn av begrenset 

med tid har jeg valgt å gjennomføre fire intervjuer. Dersom jeg hadde hatt mer tid ville jeg 

intervjuet flere i selskapet, både interne og eksterne aktører. På denne måten kunne jeg fått et 

mer nyansert bilde av hvordan «begge» parter opplever samarbeidet. I motsetning til kun de 

interne sine meninger, som jeg har samlet inn. Når det er sagt var det de interne 

prosjektdeltakerne jeg var interessert i å undersøke, i forhold til hvordan de mener 

kunnskapsdeling mellom seg foregår. Med mer tid kunne jeg samlet inn mer datamateriale, og 

kanskje fått en enda mer rikholdig studie. Det har også vært en utfordring å få full oversikt 

over all forskning på et så stort felt i denne perioden. Dette kan muligens være en begrensning 

i forhold til at jeg realistisk sett ikke har hatt mulighet til å lese all forskning på feltet. I 

metodekapittelet trakk jeg frem at jeg kunne supplert med observasjon og intervju som 

metode, for å få et enda rikere datamateriale. Jeg valgte allikevel bare å gjennomføre 

intervjuer, på bakgrunn av at jeg var mest interessert i informantenes personlige oppfatninger. 

En annen grunn er at dersom jeg hadde gjennomført observasjoner ville det ha tatt mye tid, 

som jeg derfor ikke prioriterte i denne studien.  
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Vedlegg 1  

Personvernombudet 
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Vedlegg 2  

Informasjonsskriv  

  

Invitasjon til å delta i forskningsprosjektet 

 ”Kunnskapsdeling ved bruk av teknologiske hjelpemidler ” 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

hvordan bruken av teknologiske kommunikasjonsverktøy kan påvirke kunnskapsdelingen i 

organisasjoner. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva 

deltakelse vil innebære for deg. 

Formål 

Prosjektet har som formål å undersøke hvordan ansatte i en større bedrift utveksler kunnskap 

og ideer med hverandre ved bruk av teknologiske hjelpemidler. Målet er å finne ut hvilken 

rolle kunnskapsdeling via teknologiske hjelpemidler spiller i det daglige arbeidet.  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo står ansvarlig for prosjektet, ved 

masterstudent Miriam Karlsen Gjestrumbakken og veileder Hege Hermansen. Prosjektet 

utføres som en del av studiet Master i pedagogikk.  

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Vi ønsker å intervjue medarbeidere som jobber i tverrfaglige team, der de ulike 

gruppemedlemmene innehar forskjellig ekspertise og kompetanse. Du er blitt invitert til å 

delta fordi du er del av et slikt prosjektteam i din bedrift. Utvalget består av en prosjektleder 

og tre prosjektmedarbeidere.  

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du samtykker til å gi et semistrukturert, 

individuelt intervju. Du vil da bli spurt om hvordan du bruker teknologiske hjelpemidler til å 

utveksle kunnskap som del av det daglige arbeidet.  

Hvert intervju vil ta ca. 60 minutter å gjennomføre, og opplysningene dokumenteres ved hjelp 

av lydopptak.   

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
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Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg. Det vil ikke påvirke ditt forhold til arbeidsplassen å delta i prosjektet.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

Personene som vil ha tilgang til prosjektet ved Universitetet i Oslo er veileder Hege 

Hermansen, og masterstudent Miriam Karlsen Gjestrumbakken. For å sikre at ingen 

uvedkommende får tilgang til personopplysningene vil vi erstatte navnet og 

kontaktopplysningene dine med en kode som lagres på en egen navneliste adskilt fra øvrige 

data. I den offentlige publikasjonen vil det benyttes pseudonymer når deltakerne omtales, og 

generelt vil alle beskrivelser av deltakerne etterstrebe å ivareta deres anonymitet. Imidlertid 

kan det være tilfeller der for eksempel nære kollegaer i bedriften vil kunne identifisere 

deltakerne.  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2019. Ved prosjektslutt vil alle lydopptak, samt 

andre opplysninger som kan bidra til å identifisere deltakerne i prosjektet, bli slettet.  

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Universitetet i Oslo ved veileder Hege Hermansen, på epost (h.y.hermansen@iped.no) 

eller telefon: 90882506. 

• Masterstudent Miriam Karlsen Gjestrumbakken, på epos (mkg_93@hotmail.com) 

eller telefon: 90149782.  

• Kontakt for spørsmål knyttet til personvern ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, 

UIO: Solveig Bauge Løland, på e-post: s.b.loland@uv.uio.no eller telefon:  22858056.  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

 

mailto:h.y.hermansen@iped.no
mailto:mkg_93@hotmail.com
mailto:s.b.loland@uv.uio.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Prosjektansvarlig    Student 

Hege Yvonne Hermansen                             Miriam Karlsen Gjestrumbakken.  

 

 

 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Kunnskapsdeling i organisasjoner ved 

bruk av teknologiske hjelpemidler, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker 

til: 

 

 å delta i et individuelt, semistrukturert intervju som dokumenteres med lydopptaker.  

 at opplysninger om meg publiseres i masteroppgaven, i henhold til punktet ovenfor 

«Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger».  

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca 1. juni 

2019.  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3  

 

Intervjuguide 

Del 1: Introduksjon:  

1. Introdusere meg selv: Fortelle om min bakgrunn.  

2. Intervjuets formål: Undersøke hvordan ansatte i deres bedrift utveksler kunnskap og 

ideer med hverandre ved bruk av teknologiske hjelpemidler. Og for å se hvilken rolle 

kunnskapsdeling via teknologiske hjelpemidler spiller i det daglige arbeidet.  

3. Begrepsavklaring: Utdype hva jeg mener med ordet kunnskapsdeling 

(kunnskapsutveksling, dele ideer osv).  

4. Omfang: Intervjuet kommer til å ha en varighet på ca. 60 -90 minutter. Går det bra?   

5. Informere om personvern og frivillig deltakelse. Få underskrift på samtykkeskjema.  

6. Informere om bruk av lydopptak: Jeg ønsker å ta opp intervjuet for å sikre at jeg 

forstår deg riktig. Du anonymiseres ved at navn og kontaktopplysninger erstattes med 

en kode som lagres på en egen navneliste adskilt fra øvrige data. Pseudonymer vil 

benyttes når du omtales i oppgaven. Høres dette greit ut?  

Intervjuet starter med at jeg stiller noen generelle spørsmål rundt din bakgrunn og erfaringer. 

Deretter går spørsmålene mer inn på kunnskapsdeling, og kunnskapsdeling i forhold til bruk 

av teknologiske hjelpemidler.  

Jeg vil også informere om at jeg ikke har noe erfaring fra ditt fagfelt, så det kan hende jeg må 

stille litt «dumme» spørsmål for å få mer innsikt i din ekspertise.  

Del 2: Bakgrunnsinformasjon:  

1. Hva er din profesjonelle bakgrunn?  

2. Hvilken stilling har du i bedriften?  

3. Hva er dine arbeidsoppgaver?  

4. Hvor lenge har du jobbet i bedriften? 

5. Hva slags prosjekt samarbeider du og dine medarbeidere om nå?  

a) Hva er din rolle i dette prosjektet?  
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b) Hva er formålet med prosjektet? (Få hver av de til å beskrive hva formålet er).  

Del 3: Kunnskapsdeling:  

1. Kan du fortelle litt om hvordan samarbeidet rundt prosjektet så langt har foregått 

(frem til i dag)?  

a) Har noe endret seg underveis?  

2. Hvordan fordeles ansatte med ulik ekspertise på et prosjekt?  

a) På hvilke måter vil du si at man er avhengig av hverandres ekspertise og kunnskap 

for å nå et felles mål for prosjektet?  

3. Hvor ofte møtes dere for å samarbeide om prosjektet?  

a) Hva skjer på de møtene? 

i. På hvilke måter bidrar disse møtene til videreutvikling av prosjektet?  

ii. Hvordan synes du det fungerer?  

4. Hvordan kommuniserer de ulike prosjektarbeiderne med hverandre når dere arbeider 

med et prosjekt?  

a) Kan du gi et eksempel på en slik situasjon?  

5. I hvilken grad oppfatter du kommunikasjon som et viktig aspekt for resultater i 

arbeidet?  

6. Hvilke situasjoner synes du bidrar til best mulig kunnskapsutveksling?  

a) Hvordan ser disse situasjonene ut?  

b) Still flere oppfølgingsspørsmål her basert på hva informanten svarer!  

7. Hvordan motiverer ledelsen dere ansatte til å dele kunnskap med hverandre?  

a) Hvordan synes du det fungerer?  

b) Legges det til rette for kollegial interaksjon mellom dere ansatte?  

Del 4: Bruk av teknologiske hjelpemidler:  

1. Hvilke teknologiske hjelpemidler benyttes for kommunikasjon mellom de ulike 

prosjektarbeiderne?  

a) Hvordan bruker du dette verktøyet?  

i. Hvor ofte brukes det?  

b) Hva er felles for hele bedriften?  

i. Hvordan synes du det fungerer?  

2. Hvordan understøtter denne teknologien prosjektet?  
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a) Har dere valgt å bruke det selv?  

3. Kan du fortelle litt om dine personlige erfaringer med kommunikasjon via 

teknologiske hjelpemidler?  

4. Hva mener du er fordelene ved å kommunisere via disse teknologiske hjelpemidlene?  

5. Hva mener du er ulempene ved å kommunisere via disse teknologiske hjelpemidlene?  

a) Hvordan synes du det er å kommunisere via teknologi sammenliknet med 

personlig kommunikasjon?  

b) Andre oppfølgingsspørsmål basert på hva informanten svarer.  

 

Del 5: Avslutning:  

1. Oppsummere funn.  

2. Har jeg forstått deg riktig?  

3. Er det noe du ønsker å tilføye?  

4. Har du noen spørsmål?   

 


	Sammendrag av masteroppgave i pedagogikk
	Sammendrag
	Forord
	Innholdsfortegnelse
	1 Introduksjon
	1.1 Bakgrunn og aktualitet
	1.2 Tema og problemstilling
	1.3 Avgrensning
	1.4 Presentasjon av case
	1.5 Oppgavens oppbygging

	2 Litteraturgjennomgang
	2.1 Praksisfellesskap
	2.2 Kunnskapsdeling på tvers av grenser
	2.2.1 Et rammeverk for å håndtere kunnskap på tvers av grenser
	2.2.2 Kunnskapsdeling på tvers av grenser i helsesektoren

	2.3 Bruk av artefakter og grenseobjekter mellom yrkesgrupper
	2.3.1 Hvordan artefakter kan mediere samhandling
	2.3.2 Bruk av visuelle representasjoner

	2.4 Oppsummering

	3  Teoretisk rammeverk
	3.1 Sosiokulturell tilnærming
	3.2 Teorien om praksisfellesskap
	3.3 Artefakter
	3.4 Kunnskapsdeling
	3.4.1 Kunnskapsgrenser
	3.4.2 Ulike perspektiver på tre komplekse grenser

	3.5 Grenseobjekter
	3.6 Oppsummering

	4 Metode
	4.1 Vitenskapsteoretisk ståsted
	4.2 Forskningsdesign
	4.2.1 Kvalitativ Casestudie
	4.2.2 Problemstilling

	4.3 Datainnsamling
	4.3.1 Kvalitativt intervju
	4.3.2 Utvalg

	4.4 Analyse
	4.4.1 Transkribering
	4.4.2Analysestrategi
	4.4.3 Koding

	4.5 Kvalitetssikring av forskningsprosessen
	4.5.1 Reliabilitet
	4.5.2 Validitet
	4.5.3 Generaliserbarhet

	4.6 Etiske refleksjoner
	4.6.1 Informert samtykke
	4.6.2 Konfidensialitet
	4.6.3 Konsekvenser
	4.6.4 Forskerens rolle

	4.7 Oppsummering

	5 Presentasjon av funn og analyse del 1 – avhengighet
	5.1 Presentasjon av det tverrfaglige prosjektteamet
	5.2 Bakgrunn og beskrivelser av eget kunnskapsdomene
	5.2.1 Prosjektsjef
	5.2.2 Salg- og markedsansvarlig
	5.2.3 Prosjekteringsleder
	5.2.4 Prosjektleder
	5.2.5 Oppsummering

	5.3 Avhengighet
	5.3.1 Intern avhengighet
	5.3.2 Ekstern avhengighet
	5.3.3 Samspillet mellom intern og ekstern avhengighet

	5.4 Oppsummering

	6 Presentasjon av funn og analyse del 2 - Kunnskapsdeling
	6.1 Tidsperspektiver
	6.1.1 Formelle og uformelle møtearenaer
	6.1.2 Oppsummering

	6.2 Kunnskapsdeling ved bruk av BIM
	6.2.1 Hva innebærer det at BIM er et visualiseringsverktøy?
	6.2.2 Kollisjoner
	6.2.3 BIM-møter
	6.2.4 Ulemper med BIM

	6.3 Oppsummering

	7 Diskusjon
	7.1 Kunnskapsdeling og avhengighetsforholdet i prosjektteamet
	7.2 Ulike tidsperspektiver som preger kunnskapsdelingen i prosjektet
	7.2.1 Interne og eksterne tidsperspektiver
	7.2.2 BIM i lys av tidsperspektiver
	7.2.3 Møtevirksomhet

	7.3 Oppsummering av diskusjon

	8 Oppsummering og konklusjon
	8.1 Studiens hovedfunn
	8.2 Studiens bidrag og begrensninger

	Litteraturliste
	Vedlegg 1
	Vedlegg 2
	Vedlegg 3

