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Sammendrag 
Tema og problemområde 

Denne oppgaven handler om kunnskapsdeling og samarbeid i kunnskapsintensive 

organisasjoner. Newell et al. (2009) mener det er en forutsetning for kunnskapsproduksjon at 

individene i en organisasjon eller et team deler kunnskap. Samarbeide i team kan øke 

effektiviteten hos de ansatte og skape en større fellesskapsfølelse og et gjensidig 

avhengighetsforhold. En av utfordringene som kan oppstå når mennesker fra ulike 

fagbakgrunner samarbeider, er grenser mellom de ulike fagområdene (Langley, Lindberg, 

Mørk, Nicolini, Raviola og Walter, 2019). I kontekster der samarbeid og komplekse 

arbeidsoppgaver eksisterer er psykologisk trygghet, tillit og respekt spesielt viktig 

(Edmondson 1999, 2005, 2012; Breuer, Hüffheimer, Hibben & Hertel, 2019). Samtidig kan 

kunnskapsgrenser være en utfordring for tverrfaglig samarbeid (Carlile 2002; 2004). Noen 

ganger er utfordringene at en ikke snakker samme «fagspråk», andre ganger er utfordringen 

at en representerer ulike interesser. I slike situasjoner kan grenseobjekter bidra til samarbeid 

og kunnskapsdeling på tvers av ulike fagdisipliner (Star & Griesemer, 1989). 

Det teoretiske rammeverket for oppgaven bygger på ulike teoretikeres syn på 

kunnskapsdeling og teamsamarbeid. Deriblant Cook & Brown (1999) sitt perspektiv på 

kunnskapsbegrepet, Filstad (2016) sitt begrep om kunnskapsdeling, Einola & Alvessons 

(2019) teori om team, Edmondsons (2005, 2012) teori om psykologisk trygghet i team, 

Carlile (2002, 2004) sitt rammeverk om kunnskapsgrenser og Star & Griesemer (1989) sitt 

syn på grenseobjekter.  

I denne studien ønsker jeg å se nærmere på disse temaene, og min problemstilling er som 
følger:  

Hvordan foregår samarbeid og kunnskapsdeling i kunnskapsintensive organisasjoner? 

 

For å belyse denne brede problemstillingen, så har jeg formulert tre forskningsspørsmål. 

Disse ligger også til grunn for strukturen for teori, funn og diskusjon; 

  

1) Hvordan skal vi forstå koblingen mellom kunnskapsdeling og samarbeid? 

2) Hvilken betydning har psykologisk trygghet for samarbeid i team og 

kunnskapsdeling? 

3) Hvilke forhold kan bidra til å hemme eller fremme kunnskapsdeling? 
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Metode 

Jeg har gjort en kvalitativ casestudie av et tverrfaglig team fra kjedekontoret i Vinmonopolet. 

Dette var spesielt velegnet for å forstå hvordan og hvorfor samarbeid og kunnskapsdeling 

foregår i den nevnte organisasjonen. Jeg har derfor brukt en kombinasjon av intervju, 

observasjon, og dokumentanalyse.  

 

Resultater og konklusjon 

Teamet jeg har studert kan kategoriseres som et team etter kriteriene som beskrives i 

litteraturen; felles ansvar og forpliktelse, felles målsettinger, komplementære ferdigheter, 

gjensidig avhengighet, felles identitet, personlig interaksjon og gjensidig påvirkning 

(Assmann, 2008; Katzenback & Smith, 1993; Proehl, 1997; Newell et al., 2009). Teamet 

samarbeider godt, hvor de på kort tid etter omorganiseringen har opparbeidet seg et engasjert 

arbeidsmiljø med fokus på trivsel og tillitt til hverandre. Bakgrunnen for å endre både visjon 

og kjerneverdier etter omorganiseringen, var å skape en større fellesskapsfølelse og et 

samhold mellom alle som arbeider på kjedekontoret for å tilrettelegge for mer faglig og 

tverrfaglig samarbeid innad og mellom de ulike avdelingene. De har skapt gode relasjoner til 

hverandre hvor alle i teamet gav uttrykk for å oppleve stor grad av psykologisk trygghet 

(Edmondson, 2005, 2012). Det er svar som tilsier at det finnes kunnskapsgrenser i teamet 

(Carlile, 2002, 2004), men ingen av betydelig negativ grad. Teamet har opparbeidet seg gode 

rutiner for å overkomme eventuelle kunnskapsgrenser, og viser respekt for de andres ulike 

fagbakgrunn og erfaringer. Grenseobjekter, spesielt den digitale kommunikasjonsplattformen 

Workplace, spiller en sentral rolle i teamets jobbhverdag og hvordan de kommuniserer.  

 

Studien bidrar med innsikt i hvordan et tverrfaglig team samarbeider i en endringsfase, 

hvordan de kommuniserer og deler kunnskap, hvilken betydning psykologisk trygghet har for 

kunnskapsdeling og samarbeid, hva som hemmer og fremmer kunnskapsdeling, og hvordan 

de overkommer kunnskapsgrenser og anvender objekter for å skape felles forståelse. Da 

studien omhandler et team som jobber med kunnskapsdeling i en kunnskapsintensiv 

organisasjon, er det ekstra interessant hvordan kunnskapsdeling kan bidra til et bedre 

tverrfaglig samarbeid. I tillegg er bruken av teknologi som et grenseobjekt et 

samfunnsfenomen som stadig videreutvikles, og dermed et ytterligere interessant aspekt å 

følge med på. Ved videre forskning eller ny studie for å forstå denne formen for 

kunnskapsutvikling- og deling, kunne det vært interessant å følge dette prosjektet og teamet 

over lengre tid.  
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Forord 
Tilsammen syv år ved Universitetet er ved veis ende, etter fem studieår og to 

barselpermisjoner. Begge deler har vært enormt lærerikt som det har vært krevende, og jeg 

har etter dette halvåret kommet til den erkjennelse at å skrive denne masteroppgaven har vært 

den største utfordringen i livet så langt. Kanskje skyldes det at er det i kombinasjonen av å 

være småbarnsmor har gjort den ekstra tøff å stå i? Samtidig har det virkelig tvunget meg til å 

jobbe disiplinert, målrettet og til å tidvis tvinge meg gjennom dager jeg bare har hatt lyst til å 

gi opp hele prosjektet. Idag er jeg både ufattelig stolt og glad for at jeg ikke gav opp. For her 

sitter jeg, med en mastergrad jeg har skrevet helt på egenhånd, et lass med ny kunnskap og 

kanskje et enda større lass med gode erfaringer om både meg selv og arbeidslivet jeg skal ta 

med meg videre. 

 

Det er på sin plass å takke et knippe sentrale personer som har gjort det mulig for meg å 

faktisk komme i mål. Aller først vil jeg takke veilederen min Bjørn Erik Mørk ved 
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motivasjon i meg jeg ikke viste at jeg hadde, og som jeg ikke hadde klart å skrive oppgaven 
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samarbeide med.  
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trivsel, rauset og velvilje skal en lete lenge etter. Takk for at dere tok meg inn i varmen, ga av 

dere selv, og hadde tillit til min evne til å skrive denne oppgaven. Spesielt takk til 

informantene mine ved Organisasjonsutviklingsavdelingen på kjedekontoret. 

 

Helga Engs hus har gitt meg mange hyggelige møter med kloke og fine folk jeg er glad for å 

ha møtt, noen vil bli med meg videre i livet. Skjønne Marta, så glad for at vi har samme 

postnummer som førte oss i samme gruppe. Her sitter vi nå, med to mastergrader og et herlig 

vennskap. Takk for at du har vært min personlige veileder og korrekturleser det siste året! 

Den aller største gleden, motivasjonen og oppmuntringen ved studietiden der har jeg fått fra 

deg Ingrid, min kjæreste søster, støttespiller, sparrepartner og heiagjeng gjennom de siste to 
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Mamma og pappa, takk for at dere alltid har heiet på meg, vist nysgjerrighet og stolthet for 

det jeg gjør, og aldri lagt føringer på hva jeg burde velge av utdannelse eller karrierevei. For 

meg er dere to den beste kombinasjonen av foreldre.  

 

Sist men ikke minst; uendelig med kjærlighet og takknemlighet til gjengen min. Stella, Iben 

og Bjørn, dere er mine hverdagshelter og lys gjennom livet. Takk for at du alltid har stilt opp 
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1 Introduksjon 
 

1.1 Bakgrunn og aktualitet 
I kunnskapsintensive organisasjoner er fokuset i stor grad på faglig utvikling, og at 

organisasjonen holder tritt med samfunnsutviklingen for å opprettholde en posisjon i 

arbeidsmarkedet. Newell et al. (2009) mener at det er en forutsetning for 

kunnskapsproduksjon at individene i en organisasjon eller et team deler kunnskap. Slik 

teknologien utvikler seg og stadig blir mer avansert, øker også kompleksiteten i 

arbeidsoppgavene organisasjonene møter (Lindberg, Mørk & Walter, 2019). Dette fordrer 

ofte mer tverrfaglig samarbeid (Lauvås & Lauvås 2004, s. 9). 

 

Team brukes ofte å optimalisere innholdet av kunnskap og erfaring for å nå et felles mål. Å 

samarbeide i team, mener Newell et al. (2009), skal øke effektiviteten hos de ansatte og skape 

en større fellesskapsfølelse og et gjensidig avhengighetsforhold. En av utfordringene som 

derimot kan oppstå når mennesker fra ulike fagbakgrunner skal samarbeide, er grenser 

mellom de ulike fagområdene (Langley, Lindberg, Mørk, Nicolini, Raviola og Walter, 2019).  

 

Carlile (2002; 2004) har vist hvordan ulike kunnskapsgrenser kan være en utfordring for 

tverrfaglig samarbeid. En kunnskapsgrense kan være å ikke ha samme «fagspråk». En annen 

kunnskapsgrense kan være at de involverte representerer ulike interesser. Carlile (2002, 

2004) påpeker derfor at tverrfaglig samarbeid på tvers av ulike kunnskapsfelt er viktig, men 

samtidig utfordrende. Grenseobjekter kan bidra til kunnskapsdeling på tvers av ulike 

fagdisipliner (Star & Griesemer, 1989) fordi de skaper en felles kontekst hvor det blir lettere 

for de ulike fagpersonene å møte hverandres kunnskapsperspektiver. Et grenseobjekt kan 

forstås som et mellomledd mellom kunnskapen og brukeren av den, hvor funksjonen er å 

tilrettelegge for at kunnskapen enklest mulig skal kunne anvendes og deles.  

 

Relasjonelle forhold i team er ifølge Edmondson (1999, 2005, 2012) avgjørende for å få til et 

godt samarbeid. I et arbeidsmarked som i stor grad vektlegger de harde ferdighetene som 

strukturer, prestasjon og målbare resultater, kan det få kritiske følger dersom mer myke 

ferdigheter som psykologisk trygghet og tillitt ikke prioriteres i like stor grad. Tillit og 

tilhørighet er sentralt for at kunnskap skal kunne deles og for at det skal være et 

velfungerende arbeidsmiljø (Edmondson, 1999). En av årsakene til dette er at det skal 
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oppleves som trygt å begå feil, og at det å ta mellommenneskelige risikoer ikke anses som 

negativt eller dumdristig.  Edmondson (1999, 2005, 2012) fremhever hvor viktig det er med 

psykologisk trygghet og tillit. Hun argumenterer for at organisasjoner må ivareta og prioritere 

både de strukturelle og mellommenneskelige forholdene for å skape dette gode 

arbeidsmiljøet. Med strukturelle forhold sikter hun til de mer administrative forhold som 

funksjonelle lokaler, kontrakter og arbeidsvilkår, og hvordan organisasjonen ønsker at 

medarbeiderne skal forholde seg til timeplaner, årshjul etc. De mellommenneskelige 

forholdene derimot sikter til tillitsfulle relasjoner mellom kollegaer, hvor respekt og trygghet 

står sentralt. Det er viktig at medarbeidere føler seg trygg som bidragsyter med sine unike 

erfaringer og kunnskap, og at medarbeidere og ledere håndterer eventuelle feilsteg og 

risikotagning på en konstruktiv måte fremfor utelukkende som nederlag.  

 

Breuer, Hüffheimer, Hibben & Hertel (2019) påpeker at tillit er en sentral indikator for atferd 

i team gjennom å ha felles forventninger og respekt for hverandre. “In today’s organizations, 

trust is often seen as a key success factor to ensure effective collaboration” (Breuer et al. 

2019, s. 2). Høy grad av tillit medfører ofte større grad av risikoer, utforsking av nye metoder 

og større muligheter for selvutvikling og læring av feil.  Et annet viktig aspekt for å forstå 

team bedre er   å ikke se på team som noe konstant, men som en pågående prosess utsatt for 

påvirkning fra omgivelsene (Einola & Alvesson, 2019). Videre argumenterer de for at det 

ikke eksisterer en konsensus om hvilke forhold eller forventninger som må ligge til rette når 

slike prosesser diskuteres. Individene i teamet må evne å tilpasse forventningene sine i takt 

med prosessens utvikling i den sosiale konteksten teamet jobber i. Teamet må skape et felles 

situasjonsbetinget meningsinnhold og erfaringer på grunnlag av relasjonene i teamet. 

 

1.2 Oppgavens problemstilling 
For å belyse denne brede problemstillingen, så har jeg formulert tre forskningsspørsmål. 

Disse ligger også til grunn for strukturen for teori, funn og diskusjon; 

  

4) Hvordan skal vi forstå koblingen mellom kunnskapsdeling og samarbeid? 

5) Hvilken betydning har psykologisk trygghet for samarbeid i team og 

kunnskapsdeling? 

6) Hvilke forhold kan bidra til å hemme eller fremme kunnskapsdeling? 
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Tilstedeværelse av psykologisk trygghet og tillit er forutsetninger på alle arbeidsplasser for at 

menneskene som arbeider der skal kunne føle tilhørighet og finne motivasjon for å bidra til 

fellesskapet mot å nå samme mål. Opplever man derimot å ikke bli tatt på alvor eller få 

tilstrekkelig autonomi kan det få alvorlige konsekvenser for samarbeidet og organisasjonen.  

 
1.3 Case 
Vinmonopolet ble stiftet i 1922 og fikk i 1933 sitt første ferdigstilte produksjonsanlegg på 

Hasle i Oslo. I 2022 fyller organisasjonen 100 år. Som en av landets fremste organisasjoner 

innenfor kunnskapsutvikling og kompetanseheving er det en bemerkelsesverdig bragd de har 

lagt bak seg som en av Norges stadig mest anerkjente bedrift når det kommer til både 

konkurransedyktighet og kunnskapsintensiv opprettholdelse. Det er ikke like selvsagt eller 

forståelig for alle hvordan de evner det eller hva som er så unikt med Vinmonopolet.  

 

Frem til våren 2016 da tidligere administrerende direktør Kai G. Henriksen brått gikk bort, 

var Vinmonopolet drevet på tradisjonelt vis på tross av sin utpekte innovative og offensive 

handlekraft på arbeidsmarkedet. Da daværende administrerende direktør på kort tid skulle 

erstattes valgte derimot Vinmonopolets ledelse å gå en ny og noe uventet vei. For det første 

falt den endelige avgjørelsen på en kvinne, organisasjonens aller første kvinnelige øverste 

leder. For det andre resulterte hennes ansettelse i tillegg til en helomveltning av 

Vinmonopolets ledelsesstruktur, og innen et år også nye lokaler i nytt bygg i Bjørvika. 

Vinmonopolet gikk fra å ha en siloorientert ledelsesstruktur til å ledes gjennom 

matrisemodellen, og de tradisjonelle avdelingene på kjedekontoret ble enten fjernet eller slått 

sammen til nye avdelinger med personer med forskjellig faglig bakgrunn. Hilde Britt Melby 

tok sin nye stilling og ansvar på alvor fra dag én, og hadde store fremtidsplaner for 

organisasjonen. Å foreta en så omfattende endring av både de strukturelle og materielle 

forholdene i en organisasjon går ikke uventet aldri helt knirkefritt eller ubemerket hen. Fra å 

starte opp som et kontor i Rådhusgata 6 i 1922 med en liten gruppe ansatte, teller 

kjedekontoret i Bjørvika idag 190 ansatte med et titalls ulike fagbakgrunner. En slik 

endringsprosess krever en gjennomtenkt strategi for overgangsfasen, hvor de 

mellommenneskelige forholdene må tas på alvor. Det å gå fra en arbeidshverdag du har kjent 

i lang tid kan oppleves dramatisk og utrygt, hvilket også er et av tilfellene her. Samtidig er 

det mye bra endringene har ført til, og for de aller fleste har det å skape en ny og oppdatert 

arbeidskultur lenge vært et stort ønske.  
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I tråd med endringen av styringsstrategi og omorganiseringen, ble Vinmonopolets visjon og 

tre kjerneverdier endret og omformulert. Det heter at en visjon ikke kan anses som en visjon 

dersom målet er innenfor rekkevidde å nå. Den gamle visjonen om at organisasjonen skal 

være «Ønsket av alle» opplevde ledelsen at var nådd, og at det derfor var på tide å formulere 

en ny og større de daglig må jobbe hardt og bevist for å strekke seg etter. Idag lyder visjonen: 

«Vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte», og de tre kjerneverdiene er «Raus, dynamisk og 

solid». Bakgrunnen for å endre både visjon og kjerneverdier var å skape en større 

fellesskapsfølelse, og et samhold mellom alle som arbeider på kjedekontoret for å 

tilrettelegge for mer faglig og tverrfaglig samarbeid innad og mellom de ulike avdelingene. I 

den forbindelse ble den digitale kommunikasjonsplattformen Workplace høsten 2018 innført 

som Vinmonopolets hovedplattform for kommunikasjon. Den er organisert slik at alle 

butikkansatte og alle fra kjedekontoret når som helst kan komme i kontakt med hverandre, 

uansett hva det måtte gjelde. Etter kun et drøyt år er det ingen tvil om at Workplace har hatt 

en stor påvirkning for å tilrettelegge fort mer og bedre kommunikasjon, dette gjelder innad og 

på tvers av avdeilinger og fagfelt, og det står i tråd med å skape en lavterskelkultur for å 

spille på hverandres ulike kunnskap. 

 

1.4 Avgrensninger 
Med tanke på tidsaspektet og oppgavens størrelse har jeg vært nødt til å foreta noen 

avgrensinger. Å velge en case og passende metode har vært avgjørende for oppgavens 

resultat når jeg kun har hatt et knapt halvår til å skrive masteroppgaven. Casen jeg har valgt å 

undersøke er en avdeling i Vinmonopolets kjedekontor hvor kunnskapsdeling er essensielt for 

at avdelingens rolle skal fungere som et bindeledd i organisasjonens kunnskapsnettverk. I den 

forbindelse er det samtidig mye annet som hadde vært interessant å studere for å belyse den 

overordnede problemstillingen. Et aspekt ville vært å se på organisasjonen som helhet og 

kunnskapsdeling på tvers og mellom alle avdelingene på kjedekontoret. Det kunne også vært 

interessant å se nærmere på hva slags eventuelle konsekvenser omorganisering på 

kjedekontoret og endring av ledelsesstrategi har hatt for organisasjonene og de ansatte, og 

hvordan de aktivt har arbeidet med selve endringsprosessen. 

 

I tillegg har jeg diskutert å eventuelt foreta noe observasjon eller intervjue noen som jobber i 

butikkene for å få både perspektivet fra både stab og linje, men så at dette også ville bli 

vanskelig å gjennomføre på bakgrunn av liten tid. Det ville også vært spennende å ha sett 
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nærmere på betydningen organisasjonskultur. Dette er helt klart en sentral faktor for hvordan 

nivået av trivsel og psykologisk trygghet oppleves hos de ansatte. Tilsvarende interessant 

ville det vært å undersøke maktforholdene i organisasjonen og i de ulike enhetene og hvor 

stor grad det faktisk finnes maktforhold som innvirker i jobbhverdagen til personer i 

organisasjonen.  

 

1.5 Oppgavens struktur 
Denne oppgaven består av seks hovedkapitler. I kapittel 2 presenteres teorigrunnlaget. I 

kapittel 3 redegjør jeg for metodene jeg har anvendt. Kapittel 4 presenterer funn som belyser 

problemstillingen. Deretter i kapittel 5, diskuteres funnene mine opp mot teorigrunnlaget og 

settes videre opp mot problemstillingen og forskningsspørsmålene jeg har formulert. 

Avslutningsvis vil mine hovedfunn gjøres rede for i kapittel 6, og jeg vil reflektere rundt 

studiens bidrag, begrensninger, implikasjoner og videre forskning av tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2 Teori  
Hensikten med selve teorien er å legge et grunnlag for analysen og samtidig danne seg et 

teoretisk rammeverk som skal fungere som et stillas for oppgaven. Jeg har valgt å legge vekt 

på flere teorier for å få frem ulike aspekter. I del 2.1 ser jeg på kunnskapsdeling og 

kunnskapssyn, del 2.2 handler om team, mens del 2.3 handler om kunnskapsgrenser og 

grenseobjekter. 

 

2.1 Kunnskap og kunnskapsdeling 
Kunnskap er et vidt begrep. I de senere årene har kunnskapsbegrepet fått mer 

oppmerksomhet innenfor organisasjonslitteratur da man har sett hvor viktig kunnskap er for 

en organisasjon for å opprettholde konkurransedyktighet i arbeidsmarkedet (Cook & Brown, 

1999). Det som derimot er en felle å gå i, er å omtale eller anse kunnskap som om det kun 

kommer i én bestemt form eller utgave (Cook & Brown, 1999, s. 381). Derfor er det 

nødvendig med en redegjørelse av de ulike perspektivene på kunnskap. 

 

2.1.1 To perspektiver på kunnskap 
Cook & Brown (1999, s. 381) deler kunnskapsbegrepet inn i strukturperspektivet; «the 

epistemology of possession» og praksisperspektivet; «the epistemology of practice». 

Strukturperspektivet en statisk form for kunnskap, hvor kunnskapen betraktes som et 

kognitivt aspekt ved individet. Denne kunnskapsformen består igjen av fire typer kunnskap; 

individuell, kollektiv, taus og eksplisitt. Skille mellom taus og eksplisitt kunnskap ligger i at 

det tause anses som en iboende kunnskap hos mennesket det er vanskelig å uttrykke eller 

formalisere. Den eksplisitte kunnskapen er enklere å overføre og formulere med ord (Cook & 

Brown, 1999, s. 383). Praksisperspektivet vil på sin side argumentere for at kunnskap 

kommer til uttrykk gjennom noe vi gjør i en handling, og at kunnskapen på denne måten 

konstrueres og forhandles gjennom sosial interaksjon (Newell et al., 2009, s. 3). Kunnskap er 

på et vis lokalisert i sosiale praksiser og kontekster (Newell et al. 2009). Enkelt oppsummert 

kan det knyttes to tradisjoner opp mot kunnskapsbegrepet: kunnskap som noe mennesker har 

og kunnskap som noe mennesker gjør. Disse tradisjonene kan kobles videre til to sentrale 

perspektiver på organisasjonsteori og kunnskapslære, med det «eiendomsorienterte» og 

«praksisorienterte» perspektivet på kunnskap (Newell et al., 2009, s. 3).  
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Eiendomsperspektivet har sitt fokus på det kognitive aspektet hvor kunnskap anses som noe 

mennesker eier eller har, og som er lagret i individets hjerne. I perspektivet legges det til 

grunn at kunnskap er en kognitiv ressurs eller kapasitet som kan bli lagt til, utviklet og 

anvendes for å gjøre effektiviteten i en organisasjon eller på en arbeidsplass bedre. Fordi 

eiendomsperspektivet tar for kunnskap som noe implisitt og iboende i mennesket som noe det 

har, kan det kobles til Nonakas betegnelse på «taus» kunnskap. I følge Nonaka kan taus 

kunnskap defineres som «kunnskap som individer har, basert på deres personlige erfaringer 

og som er vanskelig å artikulere og forklare» (Newell et al., 2009, s. 4). Den tause 

kunnskapen kan omgjøres til eksplisitt kunnskap, som i motsetning til den tause, både kan 

kommuniseres, nedskrives og forklares videre til andre. Newell et al (2009) mener at et av 

grunnlagene for at kunnskap kan deles er gjennom at andre konverterer eksplisitt kunnskap til 

sin egen tause kunnskap. Kunnskapsformen er teoretisk, nettopp fordi den kan skrives ned og 

dermed oppbevares. Et eksempel på slike oppbevaringsenheter kan være personer og 

teknologiske redskaper med en bestemt funksjon, som operasjonsutstyr på et sykehus. 

 

Organisasjoner ønsker ulike måter å kunne lagre kunnskapen på, og i nyere 

organisasjonsteori har begrepet «knowledge management systems» fått en fremtredende rolle 

(Newell et al., 2009, s. 144-145). Hvis personer som besitter viktig kunnskap, eventuelt med 

spesialisering for å kunne anvende et slikt teknologisk redskap som nevnt ovenfor slutter, vil 

denne kunnskapen forsvinne. Derfor er det av betydning at organisasjonen må lagre viktig 

kunnskap. En måte å sørge for dette er å ha velfungerende interne nettverk og 

kommunikasjonskanaler hvor kunnskap kan oppbevares. Menneskene i organisasjonen kan 

ha en funksjon som oppbevaringssytemer gjennom å overføre kunnskap på kryss og tvers i 

organisasjonen (Newell et al, 2009). Cook & Brown (1999) argumenterer for at taus og 

eksplisitt kunnskap er to distinksjoner av kunnskap som begge har nytteverdi, og derfor ikke 

må anses som motsetninger til hverandre. Dette i likhet med det kollektivet og individuelle 

aspektet. Eksempelvis vet en ingeniør på en oljeplattform når det kommer en ukjent lyd fra 

oljeriggen (grupper har ikke ører), men selve gruppen med ingeniører har kunnskap om hva 

denne lyden kan bety og hvordan de kan reparere feilen (Cook & Brown, 1999). Med 

utgangspunkt i Cook & Brown (1999) er det unaturlig å se kunnskap utelukkende gjennom 

eiendomsperspektivet. Selv bekrefter de at kunnskap er noe individet har, men at det alene 

ikke er tilstrekkelig for å beskrive kompleksiteten i kunnskapens funksjon. I den forbindelse 

må det antas at kunnskap er sammensatt med både et konstruert og et sosialt aspekt.  
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I praksisperspektivet blir kunnskap sett på som noe mennesker gjør, og det erkjennes 

samtidig at det eksisterer en sammenheng mellom handling og kunnskap (Newell et al, 2009). 

Her skiller Cook & Brown mellom «knowledge» og «knowing», hvilket innebærer at det 

sosiale aspektet i læring av kunnskap i størst mulig grad vektlegges i praksisperspektivet. 

Kunnskapen er ingens eiendel. Den deles derimot i sosial interaksjon hvor den også 

konstrueres. Derfor heter det ofte at kunnskapen det snakkes om i praksisorienterte 

perspektiver er «sticky». Dette beskriver hvordan kunnskapen antas å sette seg fast i den 

organisasjonen eller bedriften den anvendes i. Orlikowski (2002) mener at det ikke er mulig å 

se «knowing» separat fra praksisen den inngår i og at det eksisterer en gjensidig avhengighet 

mellom dem. I praksisperspektivet brukes begrepet «knowing» og ikke «knowledge». Newell 

et al, (2009, s. 5) forklarer at bakgrunnen for dette er at «knowing» har sitt utgangspunkt i en 

mer sosial og aktiv forståelse av hva kunnskap er, i motsetning til «knowledge» som bygger 

på det kognitive. I dette perspektivet står kontekst, hensikt, prosess og sammenhengen 

mellom kunnskapen et individ har og kunnskapen et individ gjør i praksis i fokus (Newell et 

al., 2009, s. 15). Nye kontekster og situasjoner utenom hva som regnes som prosedyre vil 

behøve praktisk kunnskap for å kunne håndteres, og den kontekstavhengige og praktiske 

delen ved kunnskap vil i slike tilfeller vektlegges (Newell et al., 2009, s. 16). I figur 1 

fremstilles forskjellen på «knowing» og «knowledge».  

 
Figur 1: Knowledge and knowing (Cook & Brown, 1999, s. 383) 

 

Både Cook & Brown (1999) og Orlikowski (2002) argumenterer for at taus kunnskap inngår 

i, men ikke tilsvarer «knowing», siden en slik form for kunnskap kan komme til uttrykk via 

handling, og at «knowing» er en del av denne handlingen. «Knowledge» kan anses som et 

verktøy for «knowing» uten å alene ha ansvar for det. I noen sammenhenger er det ikke det 

mest hensiktsmessige eller nødvendig å lære seg ny kunnskap for å bli bedre, men heller lære 

seg å bruke den kunnskapen man allerede har på nye måter. Begrepet «knowing» kobles til et 

sosiokulturelt læringssyn hvor kunnskapen konstrueres og forvaltes gjennom sosial forvaltes 
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gjennom sosial interaksjon (Newell et al, 2009). I studier hvor sosiale fenomener undersøkes 

er det derfor naturlig og hensiktsmessig å ha denne formen for kunnskap som utgangspunkt. 

Dette kunnskapssynet legges til grunn i denne oppgaven. «Knowledge» kan betraktes som et 

verktøy for «knowing» i situerte interaksjoner med omverden (Cook & Brown, 1999, s. 383). 

 

Kunnskapsarbeid er tett koblet til syn på kunnskap, anvendelse av ferdigheter o kreativitet, og 

dermed hvilke organisatoriske forhold eller tilgjengelige kontekster som tilrettelegger for en 

slik arbeidsform (Newell et al., 2009, s. 17). Både perspektivet for “the epistemology of 

posession” og “the epistemology of practice”, omhandler hva kunnskap er. Begge 

perspektivene mener at kunnskapsoverføring og kunnskapsutvikling er essensielle elementer i 

sammenheng med organisasjonens læringsutbytte og prestasjon, men perspektivene er ulike 

når det kommer til hvordan kunnskapsoverføringen og kunnskapsutviklingen skal 

gjennomføres. Her stiller Cook & Brown (1999) seg kritiske til at mange ikke trekker en klar 

skillelinje mellom kollektiv og individuell kunnskap, og den eksplisitte og tause kunnskap. 

Videre argumenterer de for at den individuelle, eksplisitte kunnskapen ofte favoriseres eller 

vektlegges i større grad enn den tause og kollektive. Alle kunnskapstyper må verdsettes og 

likestilles i like stor grad, uten at en type overgår en annen (Cook & Brown, 1999).  

 

For å kunne dele og videreutvikle kunnskapen er det nødvendig at den er eksplisitt slik at den 

blir et felles gode. Det er viktig å ta utgangspunkt i organisasjonens syn på hvor kunnskapen 

ligger for å kunne dele og videreutvikle den. Er antagelsen til organisasjonen at kunnskap er 

noe mennesker har, ligger utfordringen i at kunnskapen skal frigjøres fra individet og bli en 

felles ressurs for organisasjonen. Et eksempel kan være at kunnskapen lagres i et IT-system 

hele organisasjonen bruker, eller at kunnskapen foreviges og gjøres kollektiv gjennom 

retningslinjer (Newell et al., 2009, s. 6). Har organisasjonen derimot den antagelse at 

kunnskap er noe mennesker gjør og sier, vil utfordringen være å tilrettelegge for et 

arbeidsmiljø som både muliggjør det å dele egen kunnskap, og at aktørene samtidig blir 

utfordret til å anvende kunnskapen på nye og bedre måter (Newell et al, 2009). 

 

I den forbindelse er en tydelig avklaring rundt motivasjonen til implementeringen av nye 

tiltak viktig. Slik vil organisasjonen jobbe utfra en felles forståelse av de praktiske 

utfordringene som følger, og samtidig ha dem samme bevisstheten når nye verktøy, teorier og 

rammeverk skal tas i bruk (Newell et at, 2009). I likhet med Cook & Brown (1999) skiller 

Newell et al (2009) mellom et eiendoms- versus et praksisperspektiv.  
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Med utgangspunkt i Cook & Brown (1999), er budskapet at man må bygge bro mellom de 

forskjellige formene for kunnskap og at én form for kunnskap ikke utelukker den andre. 

Orlikowski (2002, s. 249) sier: “Knowing is not a static embedded capability or stable 

disposition of actors, but rather an ongoing social accomplishment, constituted and 

reconstituted as actors engage the world in practice”. Med dette beskriver Orlikowski de 

prosessuelle, interaktive og sosiale aspektene ved kunnskap. «Knowing» og praksis har et 

gjensidig avhengighetsforhold til hverandre (Orlikowski, 2002, s. 250).  

 

2.1.2 Kunnskapsdeling 
Noe, Clarke & Klein (2014, s. 248) forklarer kunnskapsdeling som «The provision of task 

information and knowhow to collaborate and help others to solve problems, develop new 

ideas, or implement policies”. Kunnskapsdeling er en dynamisk og sosial prosess. Det å bistå 

andre og dele erfaringer og kunnskap er ofte positivt.  En av effektene ved en støttende 

læringskultur er uformell læring ved å ha innflytelse på deltakernes innsats i formelle 

programmer og læringsformer. Noe et al (2014) argumenterer for at et støttende læringsmiljø 

kan ha positiv effekt på et teams samarbeidsform og nytenkning, og da en indirekte 

påvirkning på teamets prestasjon. 

 

Styhre (2011) viser til hvordan individet kan være motstridende til å dele av egen kunnskap 

for å beskytte det aktuelle fagområdet fra å bli utnyttet eller utvisket. Assmann (2008) på sin 

side viser derimot til at motstand til kunnskapsdeling og ønsket om å samarbeide og å dele 

kunnskap og sentral informasjon kan være et tegn på et svakt teamsamarbeid. Utvilsomt er 

det derimot at kunnskapsdeling fører med seg videreutvikling av kunnskap (Newell et al, 

2009) og at det i følge Styhre (2011) er en konstant prosess som foregår både ubevisst og 

bevisst. Dette beskriver han gjennom sitt velkjente sitat: “the exchange and circulation of 

knowledge is the very life-blood of the profession” (Styhre, 2011, s. 165). Styhre (2011) 

mener at profesjoner er avhengige av at de ansatte evner å gjennom samarbeid distribuere, 

produsere og anvende ulike former for kunnskap. Kunnskap oppstår oftere kollektivt enn 

individuelt, og for å understreke dette mener han at gruppene av arbeidstakere ikke kun skal 

engasjere seg for å skape aktiviteter som fremmer kunnskapsdeling, men at de også er selve 

«kunnskapsdelingsfellesskapet» (Styhre, 2011, s. 165). En forutsetning for godt samarbeid 
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avhenger derfor også av sammensetningen av hver enkeltes kunnskap som samlet vil kunne 

engasjere til og utvikle ny kunnskap (Newell et al., 2009).  

 

Kunnskapsproduksjon- og utvikling i tverrfaglig samarbeid skjer i størst grad gjennom 

kunnskapsdeling, og er i følge Filstad (2016, s. 128) «kritisk for utvikling av organisatorisk 

kompetanse». Hun definerer kunnskapsdeling som «læringsprosesser kjennetegnet ved 

tilgang til og felles bidrag integrert som kunnskap, holdninger og ferdigheter om praksis, og 

kompetanse gjennom refleksjon over løsninger og handlinger i sosial interaksjon og praktisk 

arbeid» (Filstad, 2016, s. 128-129). Filstad (2016) argumenterer for at å skape en 

organisasjonskultur har stor betydning for kunnskapsdelingen i organisasjonen og de ulike 

teamene i den. Teamorganisering kan styrke kunnskapsdelingen, men god kommunikasjon og 

en tillitsfull og samarbeidsvillig arbeidsform er også sentrale betingelser for at medlemmene 

deler av egen kunnskap og lærer av hverandre. En solid organisasjonskultur har 

kunnskapsdeling integrert som en av sine kjerneverdier (Filstad, 2016, s. 135). Filstad (2016) 

mener at de nære relasjonene vi knytter kan fungere som kilder til motivasjon, men at også 

svake bånd kan motivere så lenge det er opparbeidet en tillit mellom medlemmene. I 

motsetning til Noe et al (2014) som vektlegger å skape nye ideer og problemløsning i deres 

definisjon av kunnskapsdeling, påpeker altså Filstad (2016) viktigheten av de relasjonelle 

forholdene for å fremme muligheten for kunnskapsdeling. Videre vil jeg presentere hvilke 

teorier oppgaven tar utgangspunkt i for å belyse ha team er og hvilke forutsetninger de mener 

bør oppfylles for et velfungerende teamsamarbeid.  

 

2.2 Team 
Det finnes mange ulike definisjonene av begrepet team. Allen og Hecht (2004) behandler 

hvordan team oppfattes på en for positiv måte. Einola og Alvesson (2019) argumentere på sin 

side for at et team må betraktes som noe prosessuelt, hvor teammedlemmenes følelse av verdi 

og å skape et felles meningsinnhold på bakgrunn av en kollektiv innsats mot målet er vel så 

viktig som struktur, funksjon og nivåer.  

 

2.2.1 Hva er et team? 
Begrepet team er ifølge Newell et al. (2009) en gruppe, men er ikke nødvendigvis alltid et 

team fordi en gruppe består av flere sammensetninger av personer enn hva et team gjør. 

Assmann (2008, s. 37) beskriver det slik: «Et team er en liten, flerfaglig sammensatt gruppe 
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med et felles formål der medlemmene opplever felles ansvar for at de oppnår resultater». Det 

som skiller team fra andre grupper mener Assmann (2008) er at grupper gjerne komponeres 

av fagbakgrunnen de ulike medlemmene stiller med. Ved sammensetningen av team settes 

det også fokus på det han betegner som «myke ferdigheter». En myk ferdighet kan for 

eksempel være hvordan man behandler sine medarbeidere. Assmann (2008) mener at 

forskjellen mellom en gruppe og et team er at grupper anses som kanaler for å utveksle 

informasjon og samordning, mens team i større grad bygger på samhandling mellom 

aktørene.  Dette vil oppgaven gå nærmere inn på i del 2.2.2 om psykologisk trygghet i team.  

 

Katzenbach & Smith (1993) fremlegger argumenter om at komplementære ferdigheter er 

nødvendig for et velfungerende teamarbeid, og at grupper kan omgjøres til team gjennom å 

utføre disiplinerte handlinger. Dette gjøres ved at gruppen går sammen om å sette seg 

bestemte mål, enes om hva slags tilnærming de skal ha til arbeidsoppgavene som medfølger, 

videre utvikler komplementære ferdigheter og avslutningsvis oppretter en gjensidig 

avhengighet til hverandre for resultatet. Det skal eksistere en sterk følelse av en teamidentitet, 

tilhørighet, god kommunikasjon, tydelig autonomi og rollefordeling i et team (Katzenbach & 

Smith, 1993). Proehl (1997) gjorde en innsats for å sammenfatte de mest sentrale artiklene 

om team for å kartlegge de viktigste punktene, og fant i prosessen ut at det som skiller team 

fra andre organiserte grupper i tillegg til felles mål er: gjensidig avhengighet, felles identitet, 

personlig interaksjon og gjensidig påvirkning (Newell et al., 2009, s. 160).  

 

Gjennom sine studier av mange ulike organisasjoner fant Katzenbach & Smith (1993) at 

medlemmene alltid har en felles oppfatning av teamets mål. Skillet mellom et team og en 

gruppe mener de ligger nettopp her. West (2008, s. 133) støtter oppunder de overnevntes 

argumentasjoner omkring team, og legger til at fundamentet grunner i kommunikasjon, 

samarbeid, koordinering, utveksling av fenomener og samarbeid. Fenomenet team er 

sammensatt og komplekst. Kunsten ligger i å frembringe kunnskapen som ligger i 

enkeltindividet til fellesskapet. En utfordring kan dreie seg om de forskjellige 

kunnskapsgrensene Carlile (2002) tar for seg i 2.3.  

 

I en nyere artikkel «The making and unmaking of teams» av Einola & Alvesson (2019) 

argumenterer de innledningsvis med at det er på tide å studere team som en pågående 

prosess, og vike fra det mer klassiske synet på et team som en struktur eller bestemt enhet. De 

mener at medlemmene er med fra prosessens spede start, gjennom «teaming in», og dermed 
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videre i prosessen under begrepet «teaming», og i sammenhenger der samarbeidsprosessen 

må eller skal avsluttes, avslutningen eller «teaming out», som blir «the unmaking». I 

artikkelen påpeker de at det fortsatt mangler studier av både dynamikk i team som 

samarbeidsmetode i organisasjoner, samt hva som inngår i betegnelsen team process (Einola 

& Alvesson, 2019). I følge Einola & Alvesson eksisterer det ikke noe konsensus om hverken 

forventningene eller forholdene som må ligge til rette når det snakkes om prosess i team. Selv 

ser de prosessen team jobber utfra og på et vis skapes i fra perspektivet om at prosessen er 

flytende, altså «The fluid process view» (Einola & Alvesson, 2019, s. 5). Perspektivet 

vektlegger hvordan team kan bli konstituert, reprodusert, tilpasset og definert, og i noen 

sammenhenger svekket eller avsluttet på grunn av pågående prosesser i organisasjonen.  

 

På lik linje med praksisperspektivet på kunnskap fokuserer det flytende perspektivet på 

prosessen som noe et individ gjør i form av en pågående sosial konstruksjon, og ikke som en 

konstant ting eller formell enhet (Einola & Alvesson, 2019). Kjernen i prosessen ligger i å 

skape et situasjonsbetinget meningsinnhold og erfaringer knyttet til relasjoner i teamet. “The 

existence (or non-existence) of the team itself is a matter of the shared, diverse of ambiguous 

meanings and experiences of people defining themselves as team members or in other ways” 

(Einola & Alvesson, 2019, s. 5). Erfaringene og resultatene i de ulike teamene vil variere, 

oppstå eller forandres over tid, avhengig av kontekst fordi team er prosessert eller 

«avprossesert» på ulike måter. På den måten refererer prosess til ontologien til teamet, sett på 

som noe mennesker gjør i forbindelse med interaksjoner på bakgrunn av og med kontinuerlig 

påfyll av subtile og skiftende erfaringer og meningsinnhold for den enkelte (Einola & 

Alvesson, 2019). Weick (1995 i Einola & Alvesson, 2019) understreker at «the sensemaking» 

eller meningsinnholdet ikke er en teori om prosesser i team, men snarere «a frame of mind 

about frames of minds that is best treated as a set of heuristics rather than an algorithm» 

(Weick, 1995; i Einola & Alvesson, 2019, s. 6). Einola & Alvesson (2019) oppfordrer til 

videre forskning av både dynamikk i team og prosesser i team, og konkluderer foreløpig med 

at et godt teamarbeid krever en kontinuerlig evne hos medlemmene til å justere eget 

meningsinnhold for å tilpasse seg teamet som en helhet.  

 

I likhet med begrepet team er tverrfaglig samarbeid et mangefasettert begrep med rom for 

forvirring og misforståelser. Ifølge Lauvås & Lauvås (2004, s. 41) må det foreligge en 

beviselig vitenskapelig integrasjon for at noe skal være «tverrfaglig». Et tverrfaglig 

samarbeid karakteriseres ved at menneskene har forskjellige fagbakgrunner og gjennom 
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interaksjon med hverandre, sammen utvikler ny kunnskap. Denne formen for samhandling og 

interaksjon mot kunnskapsdeling- og utvikling fremlegger både Lauvås & Lauvås (2004) og 

Newell et al (2009) som krav for at et skal kunne kalle det tverrfaglig samarbeid. Det et skille 

mot flerfaglig samarbeid, hvor det i motsetning til tverrfaglighet ikke ligger et krav om 

samhandling og interaksjon til medlemmene (Newell et al, 2009). I dagens arbeidssamfunn er 

tverrfaglig samarbeid ansett som en nødvendighet for å overkomme ulike sektorgrenser og 

for å oppfordre til nettopp en større grad av samarbeid på tvers av og blant distribuerte og 

spesialiserte fagdomener. Denne formen for samarbeid kan oppleves som selvsagt og lettvint 

å sette ut i praksis, men er ifølge Lauvås & Lauvås (2004) krevende å få til. 

 

2.2.2 Psykologisk trygghet i team 
Edmondson (1999, s. 354) beskriver psykologisk trygghet i team som “Team psychological 

safety is defined as a shared belief that the team is safe for interpersonal risk taking”, som 

betyr at det foreligger en felles oppfattelse mellom alle i teamet at arbeidsmiljøet de jobber i 

er trygt nok til å ta mellommenneskelige risikoer (Edmondson, 1999). For de aller fleste 

mennesker, uansett situasjon og kontekst, er det å føle en trygghet og tillit til personene man 

omgir seg med avgjørende for hvordan man opplever rom for å handle i ulike sosiale 

sammenhenger. I dette tilfelle innebærer det å føle seg trygg på å være delaktig i situasjoner 

hvor man ønsker å lære og utvikle seg gjennom å stille spørsmål, eksperimentere med nye 

handlingsmåter, tørre å oppsøke hjelp og be om veiledning på arbeidet man jobber med. For 

mange kan dette lyde som en selvfølge å både gjennomføre og be om, men på mange 

arbeidsplasser har i følge Edmondson (2005) mange ansatte en forestilling om at det kan ha 

store konsekvenser å ta denne risikoen, fordi de er redde for å oppfattes som uvitende, 

inkompetente, negative eller forstyrrende for andre. Disse fire formene for risiko mener 

Edmondson (2002, 2005) er de fire vanligste mennesker kan møte på arbeidsplassen, men at 

de samtidig er risikoer både individer og grupper kan lære av og dermed er viktig å ta tak i.  
 

La oss begynne med Edmondsons (2005) fire former for risiko. For det første er det dessverre 

en velkjent tankegang at ens eget spørsmål sikkert oppfattes som dumt eller noe «du burde 

vite fra før av», slik at den enkleste utvei er å heller la være å stille spørsmålet i frykt for å 

anses som ignorant (Edmondson, 2005). I tillegg opplever, i hvertfall antar mange, at man 

kan oppfattes som uvitende hvis man etterlyser informasjon innad i teamet. Ved slike tilfeller 

står ikke bare enkeltindividet, men også teamet som helhet i fare for å miste verdifull læring. 
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For det andre er det å tørre og innrømme egne feil og å gi beskjed hvis man skulle oppdage 

andres, eller å spørre om hjelpen man trenger en særdeles viktig dersom det er liv i fare eller 

alvorlige hendelser. Har det for eksempel foregått seksuell trakassering på en arbeidsplass er 

dette noe som skal varsles om slik at situasjonen raskt blir oppdaget og kan håndteres. Dette 

innebærer samtidig en personlig risiko for å tas for å være inkompetent, en faktor som 

dessverre viser at mange vegrer seg for å spørre eller rapportere feil (Cannon & Edmondson, 

2005; Edmondson, 2002, 2005). For det tredje er det å reflektere over egne prestasjoner 

essensielt for både individuell og kollektiv læring. For at man skal kunne lære av både feil og 

måloppnåelser vil refleksjon over teamets nåværende og tidligere prestasjoner være et viktig 

steg i prosessen. Allikevel er det mange som kvier seg for å komme konstruktiv kritikk av 

arbeidet, da risikoen her ligger i å oppfattes som negativ av de andre teammedlemmene 

(Edmondson, 2002, 2005). For mange er det å dumme seg ut, både personlig og foran andre, 

også et hinder for å våge å melde fra om de negative sidene av en prestasjon (Edmondson, 

2002, 2005). Den fjerde risikoen innebærer at mange unnlater å be om hjelp, 

tilbakemeldinger eller informasjon fra andre i teamet fordi de ikke vil ta av andres dyrebare 

tid. Dette beror mest på egne prestasjoner og arbeid, selv om mange vet at konstruktiv 

tilbakemelding kan ha positiv innvirkning på egen læring og videre prestasjon. En 

sammenheng kan være at vi ikke vet hva de andre eventuelt vil ha å si. Edmondson (2002, 

2005) mener det i tillegg kan kobles til frykten for at andre skal tro at en ikke har selvinnsikt.  

 

Et godt samarbeid i et team illustreres ved at man evner å overkomme kunnskapsgrenser og 

deler kunnskapen for å nå gruppens felles mål. Som det fremgår i del 2.2 Team eller 

praksisfellesskap, er team en hyppig organisering av arbeidskraft for problemløsning og å 

gjennomføre arbeidsoppgaver. Til gjengjeld er de ikke alltid like effektive eller 

velfungerende som de tilsynelatende virker å være (Allan & Hetch, 2004). I tillegg til 

Edmondsons (2005) fire risikoformer det er viktig å ta tak i, er tillit et sentralt forhold som på 

forhånd og underveis i et samarbeid følgelig bør tas i betraktning. 

 

Det ligger i oss fra naturens side at vi har behov for å føle oss trygge før vi tørr å forplikte 

eller engasjerer oss. Dette gjelder både i det private og på arbeidsplassen. Kjennetegn på åpne 

og psykologisk trygge arbeidsmiljøer er at de som jobber der ikke har den oppfatningen av at 

de vil bli straffet, hengt ut eller ansett som dårligere enn andre hvis de begår en feil (Cannon 

& Edmondson, 2005). Øvelser og arbeidsoppgaver som inspirerer eller fordrer nytenkning 

innebærer ofte risiko, feilsteg og usikkerhet underveis (Edmondson & Mogelof, 2006, s. 
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109). Har man en felles opplevelse av at ens eget arbeidsmiljø gir rom for å feile og ta 

mellommenneskelige risikoer øker også dette den psykologiske tryggheten i teamet. I likhet 

med å føle oss trygge blant menneskene vi omgås til daglig, er det å ha et godt rykte, et 

positivt fortegn i det sosiale rom, også et grunnleggende menneskelig behov. Vi ønsker 

bekreftelse på at vi er elsket av våre nærmeste, og at vi er spennende og oppegående av våre 

venner og kollegaer. Derfor har de aller fleste av oss også en naturlig motvilje til å både 

avsløre eller anerkjenne feil (Cannon & Edmondson, 2005). Et eksempel på dette kan være 

dersom en sykepleier under eller rett etter en halsoperasjon innser at hun eller han har glemt 

igjen et gasbind i pasientens svelg, men ikke tør å gi beskjed til kirurgen i fare for å miste 

ansikt eller bli straffet for feilgrepet. I verste fall kan dette ende med at pasienten dør, og at 

operasjonsteamet mister muligheten til å lære av det å fortelle om egne feilgrep og erfare at 

det ikke mottas med sanksjoner eller å miste ansikt i gruppen.  

 

Dette kan være en av årsakene til utfordringene knyttet til det å skape en kultur hvor prøving 

og feiling, og læring av feil er akseptert. Cannon & Edmondson (2005) mener det er leders 

ansvar å skape et arbeidsmiljø som fremmer feilidentifikasjon. Om ikke medarbeiderne har et 

insentiv for å identifisere feil, så er det hvert fall viktig at det ikke eksiterer et disinsentiv for 

feilidentifikasjon. Et eksempel på dette er hvordan US Air Force motiverer sine ansatte fra 

tidlig av å dele feilene de begår, gjennom å gi negative sanksjoner til de pilotene som ikke 

rapporterer feil innen 24 timer. Umiddelbar rapportering av feil etter hendelsen møtes ikke 

med straff, feil som derimot ikke rapporteres, men som allikevel blir oppdaget behandles med 

høy alvorlighetsgrad (Cannon & Edmondson, 2005).  

 

Psykologisk trygghet er viktig for å føle seg trygg i arbeidsmiljøet, ekstra viktig for å få til 

organisatorisk endring, slik denne oppgavens case gjennomgår. For at de ansatte i 

organisasjonen skal være i stand til å romme forandringer og imøtekomme snarere enn å 

motsette seg dem, er det nødvendig å føle seg trygg. Dette betyr derimot ikke at et trygt 

arbeidsmiljø er synonymt med et «kosete» miljø hvor alle er gode venner, ei heller at 

problemer og arbeidspress skal være fraværende. Eksisterer det psykologisk trygghet i et 

arbeidsklima vil det også eksistere åpenhet for uenigheter og saklige diskusjoner, som i 

mange sammenhenger kan ha en positiv effekt på både kreativitet og utvikling (Edmondson, 

2005). For å tilrettelegge for kunnskapsdeling og et godt læringsmiljø i en organisasjon 

mener Edmondson (2005) at det er avgjørende å ha et psykologisk trygt arbeidsmiljø.  
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Som nevnt innledningsvis om psykologisk trygghet er tillit også et sentralt forhold å ta i 

betraktning når man skal samarbeide i et team. Høy grad av tillit er en nødvendighet for å 

kunne fasilitere kunnskapsdeling og for å kunne generere læring som resulterer i at ny 

kunnskap utvikles (Newell et al., 2009, s. 93). I tillegg er tillit viktig for å skape god 

samarbeidsvilje mellom individer, grupper og organisasjoner, selvom det er lettere sagt enn 

gjort i mange tilfeller (Newell et al., 2009). Ifølge Newell et al. (2009) er denne tilliten 

vanskelig å opprette fordi mennesker ikke automatisk etablerer et tillitsforhold utelukkende 

fordi de er plassert for å jobbe i samme team. Newell et al. (2009 s. 95-96) beskriver tre typer 

tillit; kameratslig tillit, kompetansetillit og forpliktelsestillit. Kameratslig tillit indikerer tillit 

man har opparbeidet gjennom vennskap, «goodwill or personal friendship», som er av et 

moralsk fundament. Tilliten baserer seg på at den andre ikke vil handle på måter som kan 

skade kollegaen, en form for tillit det tar tid å etablere, ofte over lengre tid. Kompetansetillit 

tar mer utgangspunkt i antagelser omkring andres kompetanse og evner til å utføre bestemte 

oppgaver. Denne bygger på respekt for den andre, og i situasjoner det er behov for aktører 

med flere typer kunnskap er denne formen for tillit viktig. Den vil derimot raskt kunne bryte 

sammen hvis tilstrekkelig grad av kompetanse ikke blir vist. Den tredje formen for tillit 

betegnes som forpliktelsestillit og kommer fra enigheter knyttet til kontrakter mellom parter, 

for eksempel en arbeidskontrakt mellom arbeidsgiver- og taker. Når kontrakten er signert er 

det partenes oppgave å leve opp til ordlyden i kontrakten. Dette er ekstra viktig fra 

arbeidsgivers perspektiv for å følge opp at den ansatte på kontrakten faktisk utfører jobben i 

henhold til kontrakten, og som en betydelig form for tillit (Newell et al., 2009, s. 96). I et 

teamarbeid hvor gruppen er satt sammen av ulike fagfelt og dermed også ulike 

personligheter, kan det å samarbeide mot et felles mål tidvis være både krevende og 

utfordrende for gruppen. Dette krever naturligvis mye av alle parter, hvor West (2008) mener 

det er tilsvarende viktig at lederen aktivt går inn for å oppmuntre til samarbeid og få frem at 

alle er en like sentral og viktig del av teamet. Slik kan lederen fungere som en kilde til 

motivasjon for å fremme tillit mellom teammedlemmene og som et forbilde. Gjennom å vise 

tillit til at teamet evner å jobbe selvstendig kan denne tilliten smitte videre til medlemmene.  

 

2.2.3 Psykologiske kontrakter 
Begrepet «psykologisk kontrakt» skal forklare bakgrunnen til forhandlingsprosesser mellom 

mennesker i en organisatorisk kontekst (Sverdrup et al., 2011), og ble først anvendt av Chris 

Argyris (1960) i forbindelse med hans organisasjonsteori. Begrepet ble deretter bragt videre 
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av Levinson i 1962, og av Schein i 1956 og 1980 (Conway & Briner, 2009). Psykologiske 

kontrakter omfatter blant annet uskrevne avtaler, forventninger og forpliktelser mellom 

individer på samme arbeidsplass, og er i stor grad avhengig av personers subjektive 

forventninger til hverandre. 

 

Denis M. Rousseau (1995) påpeker at psykologiske kontrakter også blir formet av 

organisasjonen, og at det kan oppstå uløselige konflikter mellom partene i organisasjonen 

hvis det ikke eksisterer et samsvar mellom organisasjonens mål og visjon og arbeidstakeren. 

Dette innebærer blant annet at det er organisasjonen som setter premissene for grad av 

autonomi medarbeiderne skal ha i forbindelse med metode, prestasjoner, fysisk 

tilstedeværelse og arbeidstid. I de fleste sammenhenger hvor det eksisterer en kontrakt, enten 

den er nedskrevet eller som her; en felles oppfatning av hva en både forventer og forventes 

av, vil det være naturlig at partene også har en forventning om at avtalen blir overholdt og 

respektert av begge sider. Skjer ikke dette kan det føre til at enkelte opplever at kontrakten er 

brutt eller misligholdt (Rousseau, 1995). 

 

I kunnskapsintensive bedrifter finnes det flere tilfeller hvor kunnskapsarbeidere ikke blir 

direkte styrt. Arbeidstakere ilegges et større ansvar for egen læring og utføring av 

arbeidsoppgaver, og blir dermed mer selvregulerte i jobbhverdagen (Sverdrup et al., 2011). 

Undersøkelser på høy grad av jobbautonomi viser at dette bidrar til motivasjon, trivsel, bedre 

resultater og mindre turnover. Det finnes også dokumentasjon på at den moderne arbeidstaker 

trives i større grad enn før med lavere grad av styring fra sine overordnede (Schein, 1988; 

Starbuck 1992; Fivelsdal, Bakka & Nordhaug, 2004; Newell et al., 2009; Sverdrup et al., 

2011; Kuvaas & Dysvik, 2012). Det er viktig å understreke at autonomi ikke er et ja/nei-

spørsmål, men at det dreier seg om i hvilken grad den er tilstede på arbeidsplassen, og at 

rammene rundt nivået av frihetsgrad hos den enkelte arbeider settes av organisasjonen. 

 

På bakgrunn av den psykologiske kontraktens oppfatning av at det eksisterer en sammenheng 

mellom opplevelsen av jobbautonomi og overholdelse av avtaler, har Sverdrup (2012) tatt 

begrepet om psykologiske kontrakter et steg videre. Hun argumenterer for at slike kontrakter 

ikke utelukkende inngås mellom organisasjonen og arbeidstakerne, men også mellom 

kollegaene innad organisasjonen, og kaller de for horisontale psykologiske kontrakter. Når 

man ikke blir styrt av sine overordnede i like stor grad fordrer dette at man evner å forholde 

seg til kollegaene sine på en annen måte.  
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Ifølge Sverdrup et al. (2011) er potensialet og utbyttet av videre forskning på horisontale 

psykologiske kontrakter stort. Et av hovedpunktene mener de ligger i kommunikasjonen 

kunnskapsarbeiderne i et team og at den i større grad enn antatt styres av arbeidstakerne selv, 

ikke av ledelsen (Sverdrup et al., 2011). Det er logisk å forestille seg at en av de største 

utfordringene knyttet til både psykologiske og horisontale psykologiske kontrakter ligger i 

kommunikasjonene mellom de avtalene angår, og at en dårlig kommunikasjon kan skape 

problemer for både individene og organisasjonen. Pearce (2004, referert til i Sverdrup et al., 

2011) anvender begrepet «shared leadership» som betegner en type distribuert lederskap hvor 

lederansvaret deles mellom arbeidstakerne. Skal en slik form for lederskap fungere optimalt 

er det en forutsetning at det eksisterer høy grad av tillit og psykologisk trygghet slik det også 

understrekes i delkapittel 2.2.2. Sverdrup et al. (2011) påpeker at høy grad av jobbautonomi 

er en forutsetning for at horisontale psykologiske kontrakter skal opprettholdes.  

 

Ser man på kontraktsbrudd i generell forstand kan de anses som medarbeidere eller ledere 

som ikke viser respekt eller viser hensyn til, i verste fall bryter skriftlige avtaler. Rousseau 

(1995) mener det i bunn og grunn handler om fravær av etterlevelse av en avtale. Videre 

mener han at bakgrunnen for et kontraktsbrudd både kan være situasjonsbestemt og samtidig 

variere fra person til person. I jobbsammenheng oppstår kontraktsbrudd når en kompetent 

nok person ikke utfører de arbeidsoppgavene eller forpliktelsene det forventes at skal 

gjennomføres ifølge kontrakten (Rousseau, 1995). Et eksempel på et slikt brudd er hvis en 

ansatt får en videreutdannelse betalt av arbeidsplassen sin mot at hun dermed forplikter seg til 

å bli i organisasjonen i fem år, men likevel slutter innen de fem årene har gått. Bryter man en 

kontrakt bevisst, i tillegg til at motparten er dette kjent, øker det sannsynligheten for at en 

konflikt oppstår mellom partene, enn hvis bruddet hadde andre årsaker til at kontakten ikke 

ble overholdt (Bies & Moag, 1986, referert til i Rousseau, 1995). Går man spesifikt inn i 

relasjonene i de horisontale psykologiske kontraktene vil et kontraktsbrudd kunne oppstå 

dersom to kollegaer hadde en muntlig avtale om metodevalg i forbindelse av en oppgave, 

hvorpå den ene ikke følger prosedyren. I likhet med økt grad av kompleksitet i 

arbeidsoppgaver, øker utfordringene i takt med kravene som stilles. Det er mange forhold 

som skal ligge til rette for et godt samarbeid når det gjelder kunnskapsdeling og kvaliteten på 

samarbeidet. I neste del vil jeg gå nærmere inn på hvilke faktorer som kan utfordre et 

samarbeid og hvilke løsninger som finnes for å eventuelt håndtere slike situasjoner. 
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2.2.4 Et utfordrende samarbeid? 
I tette samarbeid, enten det er prosjekter eller teambasert, er det enkelte forhold som kan 

fungere som hinder av både kunnskapsproduksjon og samarbeid, og dermed også å oppnå 

målene. Opplever man som teammedlem at samme person alltid har «siste ord i samtalen» og 

på den måten blir den sterkeste i gruppen, kan reaksjonen ofte bli at man føyer seg etter 

autoritetspersonen, går med på ting og slutter å stille spørsmål i fare for å bry den autoritære i 

gruppen. Uten spørsmål og diskusjoner, eller deling av egne erfaringer og kunnskap vil ikke 

teamet kunne nå sitt potensial eller få optimalt utbytte av kreativ tenkning. Dette betegnes 

som konformitet (Newell et al., 2009, s. 87). Et annet problem som kan oppstå er 

gruppetenkning, som kan hindre enkeltindivider å uttrykke meningsforskjeller og uenighet 

(Assmann, 2008, s. 119). Dette kommer ofte av at en autoritetsperson ikke legger skjul på 

egne meninger overfor de andre medlemmene (Janis, ref. i Newell et al., 2009, s. 88). En av 

årsakene til at gruppetenkning oppstår er når samholdet i gruppen blir så sterkt at 

medlemmene opplever det som problematisk å fremme andre synspunkter og meninger enn 

flertallet. Et resultat av gruppetenkning kan være dårlige beslutninger som i ettertid avdekker 

at flertallet faktisk var motstandere av beslutningen som ble vedtatt. Assmann (2008) påpeker 

at dette ofte skyldes etterpåklokskap, men at det interessante aspektet ligger i det 

underliggende, ikke-uttalte presset teammedlemmene pålegger hverandre uten å 

kommunisere det direkte (Assmann, 2008, s. 119). I organisatorisk kontekst skjer ofte 

gruppetenkning i prosjekter med tidspress og korte tidsfrister som krever at avgjørelser tas 

raskt for å nå målet. Dermed kalkulerer man ofte ut hva som må til for å ferdigstille et 

akseptabelt resultat, snarere enn å jobbe seg frem mot et optimalt (Newell et al., 2009, s. 88). 

En tredje utfordring knyttet til samarbeid kaller Newell et al. (2009, s. 89) 

gruppepolarisering. Gruppepolarisering beskriver når teamet tenderer mot å ta mer ekstreme 

avgjørelser i fellesskap enn hva det enkelte medlemmet ville ha gjort på egenhånd. En 

forklaring på dette er at fenomenet oppstår gjennom en prosess av sosial sammenlikning. Den 

enkelte har følelsen av å ta liten risiko i motsetning til de andre og blir dermed lett fristet til å 

ta etter de andre og på den måten bli mer og mer ekstrem (Newell et al., 2009, s. 89). 

 

Et av målene knyttet til det å organisere et team bestående av ulike fagbakgrunner er å best 

mulig kunne utnytte hver enkeltes kunnskap fra sitt fagområde. Slik legger man et godt 

grunnlag for å kunne løse mer komplekse problemer og arbeidsoppgaver (Assmann, 2008a). 

Dette med forbehold at man overkommer kunnskapsgrenser og tilrettelegger for psykologisk 
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trygghet og tillit og aktivt jobber med å motvirke de forholdene som kan sette samarbeid og 

nytenkning på prøve (Assmann, 2008a). I de alle fleste team vil det alltid være en 

maktforskjell mellom teammedlemmene, hvor det ofte er det medlemmet som har mulighet 

for å sanksjonere de andre som kan skape problematikk. Newell et al. (2009, s. 90) påpeker at 

det i situasjoner hvor det er personlig risiko involvert er stor sjans for at både konformitet, 

gruppetenkning og gruppepolarisering kan oppstå. Det sammensatte kunnskapsbegrepet er 

redegjort for med bakgrunn i Cook & Brown (1999) forskning i del 2.1.  

 

Med komplekse problemstillinger og et samarbeid på tvers av fagbakgrunner er det samtidig 

en økt mulighet for at det oppstår uenigheter i prosessen. Disse kan være av triviell form, 

men kan bli mer alvorlige som utfordrer både organisasjonskulturen og forholdene for 

kunnskapsdelingen. Slike utfordringer går under betegnelsen kunnskapsgrenser. For å kunne 

dele kunnskap innad og på tvers av fagfelt, kreves det at kunnskapsgrenser overkommes, noe 

jeg vil gå nærmere inn på i neste del med bakgrunn i Carliles (2002, 2004) rammeverk.  

 

2.3 Kunnskapsgrenser 
Ironisk nok mener Carlile (2002, 2004) at en av de største hindringene for kunnskapsdeling er 

kunnskapen i seg selv. Han påpeker at kunnskap er en ressurs, men at den samtidig kan være 

en barriere for blant annet innovasjon (Carlile, 2004, s. 555). Å jobbe på tvers av grenser slik 

organisasjoner og mennesker ofte gjør i teambaserte arbeidsformer, kan denne ‘tverrfaglige’ 

samarbeidsformen bære med seg utfordringer underveis. I likhet med Carlile (2002, 2004) 

påpeker også Newell et al. (2009) at kunnskapen i seg selv vil være der den største 

utfordringen å overkomme for en velfungerende kunnskapsdeling. Dersom det tilrettelegges 

for å kunne overkomme kunnskapsgrensene vil dette på sin side kunne fremme 

kunnskapsdeling på tvers av kunnskapsområder (Newell et al, 2009). Dette vil ofte kreve 

spesialiserte domener med unik kunnskap, slik oppgavens case Vinmonopolet jobber for å 

mestre (Leonard, 1995, ref. i Carlie, 2004). Carlile (2002, s. 442) argumenterer for at 

kunnskap er «both a source of and a barrier to innovation» og utviklet et rammeverk hvor han 

beskriver tre typer grenser som kan oppstå mellom forskjellige kunnskapsområder. Grensene 

er ikke statiske, men har en gradvis kompleksitet og betegnes som syntaktiske, semantiske og 

pragmatiske grenser (Carlile, 2004). 
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Disse perspektivene på kunnskap er ment som redskap for å håndtere kunnskapsflyt mellom 

ulike kunnskapsområder, og må derfor forstås før de kan overkommes og fungere som 

positive faktorer for en fruktbar kunnskapsdeling. Kunnskapsgrensene har alle tre tilsvarende 

grenseobjekter Carlile mener kan tilrettelegge for den fruktbare kunnskapsdelingen på tvers 

av kunnskapsområdene og disse vil jeg redegjøre for i delkapittel 2.4. Selvom denne 

oppgaven ikke har innovasjon som hovedfokus og at Carliles (2002, 2004) studier foregår i et 

mer overordnet blikk på samarbeid enn mindre team,  ønsker jeg allikevel å benytte meg av 

rammeverket hans da denne oppgaven ønsker å forstå kunnskapsdelingens kompleksitet i en 

organisasjon som står midt i en betydningsfull endringsprosess. Videre vil jeg ta for meg de 

tre faktorene Carlile (2004) mener er forutsetninger for å overkomme kunnskapsgrensene: å 

overføre, oversette og transformere kunnskapen. 

 

2.3.1 Forskjell, avhengighet og nyhetsgrad 
Møter man på kunnskapsgrenser har Carliles rammeverk en dimensjon det er viktig å ta 

høyde for; difference, dependence og novelty (Carlile, 2004). Rammeverket Carlile har 

utformet er en videreutvikling av tre nivåer av kompleksiteten i kommunikasjon av Shannon 

og Weaver (Shannon & Weaver 1949, sitert i Carlile, 2004). Med sine tre tilnærminger til 

hvordan å flytte kunnskap over grenser beskriver han hvor komplekst et samarbeid på tvers 

av slike kunnskapsgrener er, og gir med dette rettesnorer på hvilke kunnskapsgrenser de ulike 

aktørene i samarbeidet må overkomme. I denne sammenheng oversettes difference og 

dependence til forskjell og avhengighet. Begrepet novelty er mer komplisert, men jeg velger å 

oversette det til nyhetsgrad og vil benytte meg av dette begrepet videre i oppgaven. 

 
Med begrepet forskjell, beskrives det faktum at det eksisterer en forskjell i både mengde 

kunnskap man besitter, men også i forskjellen mellom ulike fagområder og ulike 

spesialiseringer kunnskapen tilhører (Carlile, 2004). Med tiden vil forskjellen i kunnskapen 

mellom de ulike domenene øke som igjen vil føre til at det oppleves vanskeligere å både dele 

og vurdere kunnskapen til hverandre. Samtidig sier teorien om team at de som oftest består 

av aktører fra ulike fagområder og at dette er en forutsetning for at innovasjon og nytenkning 

skal kunne skje. Hadde ikke teamet bestått forskjeller i fagbakgrunn eller kunnskap hadde det 

heller ikke ha eksistert kunnskapsgrenser. Utfordringen ligger dermed i å erkjenne 

forskjellene mellom aktørenes kunnskap og spesialområder slik at den komplekse 

samhandlingen kommer teamet til gode og ikke som en belastning. I slike situasjoner vil det 
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være et økende behov for at kunnskapen evalueres og deles (Carlile, 2004). At det oppstår 

avhengighet innebærer at hvert kunnskapsområde eller fagfelt må tas hensyn til, og samtidig 

er avhengige av de andre for å nå de felles målene. Avhengighetsforholdet mellom deltakerne 

betyr at man er innforstått med verdien av å anvende alles kunnskap, en tillitserklæring på et 

vis, utfra hvordan Carlile (2004) påpeker at forskjellene ikke ville fått en konsekvens uten 

avhengighet som faktor (Carlile, 2004). Et eksempel kan være av en pedagog og advokat som 

tar hensyn til hverandre når de skal utarbeide et opplæringskurs for nyansatte jurister.  

 

Nyhetsgrad omhandler i hvor nytt eller uvanlig noe er og i hvilken grad omstendighetene er 

nye eller ukjente (Carlile, 2004). Når for eksempel et nytt produkt utvikles er kilden til 

nyhetsgrad nye behov hos brukeren av produktet som igjen generer nye krav til de ulike 

aktørene i sine spesialiserte kunnskapsdomener. Det vil oppfattes for den enkelte aktør som 

en nyhetsgrad å vurdere fra andre og å dele den nye kunnskapen med andre. Dersom 

nyhetsgraden øker medfører det også nye forskjeller og avhengighetsforhold, som kan gjøre 

grensene vanskeligere å håndtere. Carlile (2004, s. 557) skriver at «when novelty arises there 

is often a lack of common knowledge to adequately share and assess domain-specific 

knowledge at a boundary”. For å overkomme disse grensene og for enklere å kunne kartlegge 

hvilken domenespesifikk kunnskap man trenger for å løse et problem, er det behov for en 

slags felles forståelse for å utligne forskjellene og nyhetsgraden (Carlile, 2004). I figur 2 

illustreres det hvordan kunnskapsgrensene øker i takt med nyhetsgraden.  

 
Figur 2: Integrert rammeverk for håndtering av kunnskap på tvers av grenser (Carlile, 2004, s. 558). 
 
Utfra modellen og Carliles (2004) teori å dømme, synes det å være en fordel å anvende 

kunnskap hvor forskjell og avhengighet er kjent, flere ganger. Øker derimot nyhetsgraden, 

kan det å gjenbruke kunnskap ha en negativ følgeeffekt fordi den allerede etablerte 

kunnskapen ikke tar høyde for nyhetsgraden som nå oppstår (Carlile, 2004). Et velkjent 
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problem som kan oppstå ved en kunnskapsgrense, er når en aktuell aktør i prosessen fortsetter 

å bruke kunnskapen som allerede er etablert, og dermed begrenser andres evne og muligheter 

til å representere nyhetsgraden de nå står overfor (Carlile, 2004). Ved å forbli i den ‘gamle’ 

kunnskapen gir det samtidig den som ikke ønsker å holde tritt med nyhetsgraden en form for 

ufortjent og uheldig makt, da det blir komplisert for de andre involverte å representere egen 

kunnskap eller kunnskapsspesifikke domene (Carlile, 2004). Som nevnt tidligere er det 

vanskelig å utvikle et felles kunnskapssyn som kan representere den tilkomne nyhetsgraden, 

kan ikke heller kunnskapen vurderes eller deles ved grensene. Slik viser forskjellighet, 

avhengighet og nyhetsgrad kompleksiteten rundt grensene. Denne kompleksiteten knytter 

Carlile (2004) videre opp mot kunnskapsgrensene syntaktisk, semantisk og pragmatiske, samt 

prosessen som skal bidra til å overkomme grensene. Kunnskapsgrensene og hvilke prosesser 

som bidrar til å håndtere dem redegjør jeg for i neste delkapittel. 

 

2.3.2 Ulike typer kunnskapsgrenser 
Kunnskapsgrenser er ikke utelukkende en utfordring for kunnskapsdeling, men også en 

nødvendighet. Dette begrunner Carlile ved å belyse hvordan en organisasjons utvikling og 

mulighet for produktivitet og nytenkning hviler på summen av den spesialiserte kunnskap 

hver enkelt deltaker har (Carlile, 2002). Carlile (2002) vektlegger det å kunne overføre, 

oversette og forvandle kunnskapen. Hvilke utfordringer for samarbeid teamet møter vil ha 

innvirkning på hvilke kunnskapsgrenser som må forstås og overkommes. Slike 

kunnskapsgrenser oppstår ofte når deltakerne i et team skal samarbeide om nye 

arbeidsoppgaver for å komme frem til nye løsninger, og i situasjoner hvor det stilles krav til 

samarbeid og samhandling. I denne oppgaven, hvor teamet består av en sammensatt enhet 

med ulike fagbakgrunner, kan det oppstå utfordringer knyttet til å skape felles språklig 

forståelse for å kunne dele kunnskap og samarbeide godt. Fagterminologier, ord og uttrykk 

og en felles forståelse for hva oppgaver innebærer og har som mål kan variere. 

Gruppesammensetning er også en faktor å ta hensyn til. Å ha en sammensetning fra samme 

profesjon kan skape problemer når noen har ulik bakgrunn og forståelse, og andre bruker ord 

og fagtermer forskjellig. For at et samarbeid skal fungere optimalt beskriver Carlile (2004, s. 

558) tre typer kunnskapsgrenser i sitt teoretiske rammeverk han mener må overkommes.  

 

Den syntaktiske og første kunnskapsgrensen anses i følge Carlile (2002, 2004) som de minst 

komplekse grensene å overkomme. Carlile bygger på Shannon & Weaver (1946) som var 



 25 

først ute med å utvikle en syntaktisk tilnærming til grenser gjennom sin 

kommunikasjonsteori. Syntaktiske kunnskapsgrenser oppstår på tvers av ulike fagdisipliner 

hvor forskjellene baseres på språk, symboler og grammatikk som de ulike deltakerne ilegger 

ulik mening og betydning. Forskjellene bærer ikke preg av høy kompleksitet, men kan skape 

misforståelser. En pedagog kan for eksempel bruke ordet «didaktikk» hyppig, mens det for 

andre ikke gir mening. Derfor er det nødvendig for teamet å utvikle et felles språk slik at 

«avsenderen» kan legge frem egen kunnskap på en måte som «mottakeren» forstår (Newell et 

al, 2009). Kunnskapen må overføres for at den syntaktiske kunnskapsgrensen kan 

overkommes (Carlile, 2004).  

 

Den andre grensen, den semantiske, beskriver Carlile (2002, 2004) som forskjellene i måten 

vi forstår og tolker kunnskapen i takt med at mengden og typen kunnskap de ulike aktørene 

besitter øker. Når det er forskjell i mengden av kunnskap mellom aktørene i samarbeidet 

medfører dette også at forståelsen og fortolkningen for fenomenet spriker. Dette kan blant 

annet skje dersom gruppen som samarbeider får inn en ny aktør og at den ulike 

fagbakgrunnen gjør at de ulike aktørene dermed ikke forstår hverandre. Denne grensen 

refereres til som den fortolkende, hvor det ikke er tilstrekkelig å overføre kunnskapen. For å 

overkomme den semantiske kunnskapsgrensen må aktørene i samarbeidet skape en felles 

mening og forståelse ved å oversette kunnskapen (Carlile, 2002, 2004; Newell et al, 2009).   

 

Som et tredje nivå av kunnskapsgrenser beskriver Carlile (2002, 2004) de pragmatiske 

grensene, som innebærer forskjeller i interesser og ulike fagdisipliner hos aktørene som 

inngår i samarbeidet. Grensene refereres også til som «politiske grenser» (Carlile, 2004, s. 

559). På tross av at man forstår hverandres perspektiver kan det samtidig være vanskelig å 

komme til enighet og potensielt endre egen kunnskap og praksis. Dette er ofte på bakgrunn 

av en økende nyhetsgrad, og at mange på dette nivået ikke heller ønsker å endre egen praksis, 

som vil ha en synergieffekt av at det vil hindre de involverte å dele kunnskapen de innehar. 

Oppleves andres interesse som en trussel for ens egne fagfelt kan det føles tryggere å beskytte 

seg selv og det, og dermed gå glipp av å kunne dele, vurdere og anvende andres kunnskap i 

samarbeidet (Newell et al, 2009, s. 86). Endringer kan ha varierende effekt på grupper, hvor 

noen kan komme dårligere ut enn andre, hvor de minst heldige ofte vil være motvillige til 

forandring. Et illustrerende eksempel kan være fra en organisasjon som skal utvikle en ny 

‘app’ for psykisk helse. Et tverrfaglig team er engasjert for å håndtere utfordringene knyttet 

til utformingen av applikasjonen. I en slik prosess er det mange hensyn å ta, som hvilke 
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elementer som skal være med og hvordan innholdet skal utformes for å treffe brukerne, 

personvernopplysninger og designet av produktet. Hvis teamet anser forskjellige aspekter 

som viktigst knyttet til app-en, oppstår pragmatiske grenser. Psykologen er antageligvis mer 

opptatt av at innholdet skal være i tråd med det etiske aspektet enn hvilke farger layoutene til 

app-en skal ha. Det kan derimot stå høyt oppe på listen til den grafiske designeren, mens de 

markedsansvarlige vil være opptatt av at personvernsopplysninger er innenfor reglementet og 

at prisen er det viktigste så det er lønnsomt å faktisk lage produktet. Slik kommer poenget til 

Carlile (2002, 2004) rundt pragmatiske grenser frem, at det ikke vil hjelpe å ta andres 

perspektiver når man ikke kommer til enighet. De pragmatiske kunnskapsgrense er således 

mer kompliserte fordi de innebærer en form for dialog og megling, hvor det ofte må inngås 

kompromisser hvor en løsning går på bekostning av en annen. Følgelig står mer på spill ved 

de pragmatiske grensene enn ved de syntaktiske og semantiske (Carlile, 2002, 2004).  

Dersom slike former for grenser skulle oppstå sier Carlile (2002, s. 445) at de ulike aktørene 

må transformere og sin egen praksis og kunnskap slik at den gjøres forståelig for andre, 

hvilket medfører at hele det tverrfaglige arbeidet kan endres som en helhet. For å overkomme 

disse grensene må derfor praksisen og kunnskapen transformeres (Carlile, 2002, 2004; 

Newell et al, 2009, s. 86). Etter at kunnskapsgrensene er overkommet befinner man seg 

tilbake på det syntaktiske nivået som Carlile (2002, 2004) beskriver at fortsetter å gå i baner.  

 
Tabell 1: Tilnærminger for å dele og vurdere kunnskap på tvers av grenser (Carlile, 2004, s. 560) 
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Tabell 1 er en oppsummering av kunnskapsgrensene til Carlile. I den kommer det frem at det 

er flere faktorer som kan bidra til å overkomme de ulike grensene. Forhandlinger, 

taksonomier og praksisfellesskap er eksempler på som kan innvirke på grenseovergangen, i 

tillegg til at ulike objekter kan anvendes i arbeidet. I Carliles teori heter de «grenseobjekter», 

et annet begrep han også har latt seg inspirere av, denne gangen fra Star og Griesemer (1989).  

 

Ifølge Star & Griesemer (1989) er grenseobjekter et viktig middel for å tilrettelegge for at 

kunnskapsdeling på tvers av spesialiserte kunnskapsdomener skal kunne finne sted. 

Fenomenet ble første gang oppdaget i en studie av fugler ved Berkley Museum of Vertebrate 

Zoology. I den oppdaget de at utstilte, døde fuglearter hadde påfallende lik betydning 

henholdsvis for erfarne professorer og for uerfarne fugletittere på tross av at samme fugl ble 

brukt i hver gruppe. Det kom frem at grenseobjektene var adapterbare for de ulike 

ekspertene, samtidig som de evnet å opprettholde identitet på tvers av ekspertene. Star & 

Griesemer (1989) mener at grenseobjektenes natur i at de både er abstrakte og konkrete, 

generelle og konkrete, tilpasningsspesifikke og konvensjonelle. Videre beskriver de objekter 

som er delelige og som er delt i ulike problemløsningskontekster. I tillegg hjelper de til med å 

etablere en delt kontekst (Star og Griesemer, 1989; Carlile, 2002).  

 

I motsetning til Star & Griesemers (1989) studier av fuglearter, lot Paul Carlile (2002) seg 

inspirere og rettet fokuset mot grenseobjektenes rolle i kunnskapsdeling mellom forskjellige 

eksperter i en produktivitetsprosess. Carlile (2002) har selv avdekket på hvilke måter ulike 

objekter kan være grenseobjekter. Grenseobjektene er viktige for å kunne fasilitere 

kunnskapsdeling mellom deltakerne med tilhørighet i de ulike fagfellesskapene (Star & 

Griesemer, ref. i Newell et al., 2009). Star & Griesemer (1989) skapte fire forskjellige 

kategorier for å beskrive grenseobjekter og deres tilhørende funksjon. Carlile (2002) 

konstruerer videre på Star & Griesemer (1989) når han forklarer de ulike kategoriene av 

grenseobjekter: objekter som depoter (repositories), objekter som standardiserte skjemaer og 

metoder, objekter som objekter eller modeller som objekter som grensekart.  

 

Når objekter opptrer som depoter skaper objektene en felles referanseramme for mål, data 

eller merkelapper på tvers av praksiser eller funksjoner (Carlile, 2002). På den måten blir det 

å løse problemer en enklere prosess, da felles oppfatninger av verdier for praksisene og 

tilhørende definisjoner vil være på hver side av grensene. På bakgrunn av at denne formen for 

objekter fungerer som en delt ressurs når problemer skal løses på tvers av grensene, blir det 
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samtidig enklere å tilrettelegge for samarbeid på tvers av grensene (Carlile, 2002). Et objekt 

som et depot kan for eksempel være et bibliotek, systemer og databaser (Carlile, 2002). 

Newell et al. (2009) fremlegger eksempelet om hvordan teknologi kan fungere som et 

grenseobjekt ved at det kan mediere informasjon og kommunikasjon mellom forskjellige 

nettverk. Carlile mener videre at et felles språk eller delt syntaks er hva som kreves for å 

overkomme en syntaktisk grense, slik at individer ved hjelp av grenseobjektene kan 

representere sin kunnskap (Carlile, 2002, s. 451) og at den felles kunnskapen individene har 

seg imellom kan anvendes for å overkomme de ulike kunnskapsgrensene og kompleksiteten 

de bringer med seg (Carlile, 2004).  

 

Objekter som standardiserte skjemaer og metoder gir på sin side et felles format for 

problemløsning som funksjonene på hver side av grensene kan anvende (Carlile, 2002). Et 

slikt objekt kan for eksempel være et standardskjema for å rapportere inn avvik eller ulike 

problemløsningsmetoder (Carlile, 2002). Skjemaene og metoder er strukturerte og har som 

fordel at de gir gjensidig forståelse av struktur og språk på tvers av miljøer. Dette fører blant 

annet til at definisjoner og kategorier av ulike og potensielle konsekvenser blir mer delbare 

og dermed mindre problematiske på tvers av forskjellige funksjoner (Carlile, 2002). Har 

teamet en felles forståelse av språket og strukturen det skal samarbeide i, vil dette gjøre at det 

oppleves enklere å løse problemer på tvers av de ulike funksjonene. En annen kategori 

innenfor grenseobjekter er objekter som modeller eller objekter, som kan være enkle eller 

komplekse observerbare representasjoner som deretter kan brukes på tvers av ulike 

funksjoner. En variant av en slik modell kan for eksempel være tegninger, deler, prototyper, 

skisser og datasimuleringer (Carlile, 2002). Modeller eller objekter illustrerer eller 

demonstrerer nåværende eller mulige funksjoner, fasonger eller former av avhengighetene og 

forskjellene som er identifisert ved grensene (Carlile, 2002). Den siste kategorien av 

grenseobjekter Carlile identifiserer er objekter som grensekart. Objekter som grensekart 

skildrer grensene og avhengighetene mellom ulike funksjoner eller grupper på et systemnivå i 

en organisasjon. Slike kart kan hjelpe til med å tydeliggjøre avhengighetene mellom 

forskjellige praksiser og funksjoner i en organisasjon, og tilsvarende i organisasjonens 

problemløsningstiltak med felles ressurser, tidsfrister og leveranser. Ifølge Carlile (2002) er 

det kun grenseobjekter som objekter og modeller og grensekart som tillater forvandling av 

kunnskap. Det er de mest avanserte grenseobjektene å etablere, til gjengjeld de mest egnete 

til å håndtere pragmatiske grenser. De ulike formene for grenser illustrerer kompleksiteten 

som følger, og at de ulike grensene har ulike funksjoner, og må sees utfra sin kontekst for at 
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riktig objekt anvendes for å løse et problem på tilsvarende nivå. Carlile (2002) påpeker at 

grenseobjektene kan anvendes som hjelpemidler for å overkomme grenser, men at det ikke er 

en garanti for at det grenseobjektet man anvende første gang vil fungere tilsvarende bra i 

neste utfordring. I likhet med at komplekse kunnskapsproduksjoner fordrer tilsvarende 

komplekse grenseobjekter, eksisterer det ikke en garanti for velfungerende kommunikasjon 

eller at alle grenser overkommes hvis det er objekter tilstede. Et objekt vi ikke alltid ha 

funksjonen som et grenseobjekt, og i følge Carlile (2002) fungerer objektene i noen 

sammenhenger mer som roadblocks, tilsvarende veisperringer, enn grenseoverskridende. Et 

objekt eller metode med funksjon som et grenseobjekt kan i en annen kontekst opptre som en 

roadblock (Carlile, 2002). Newell et al. (2009) henviser til hvordan ulike teknologiske 

systemer, som Knowledge Management Systems og Enterprise Systems ikke alltid oppleves 

som like enkle å innføre i organisasjoner. I slike situasjoner er det viktig å være klar over at 

teknologien i seg selv ikke utelukkende styrker og forbedrer prosessen rundt 

kunnskapsdeling, da ikke på bakgrunn av at de ikke er gode nok verktøy i utgangspunktet, 

men fordi de i den aktuelle konteksten og arbeidsformen ikke fungerer optimalt.  

 

Carlile (2002) får støtte av Bechky (2003) i at det å utvikle en felles mening og forståelse på 

tvers av fellesskapene innad i forskjellige profesjonsselskap er en avgjørende faktor for 

kunnskapsdeling. Bechky (2003, s. 312) argumenterer for at «knowledge is shared in 

organizations through the transformation of occupational communities’ situated 

understandings of their work”.  Likevel mener hun at det å transformere kunnskap ikke alltid 

er en like problemfri prosess, som hun legger til grunn for på bakgrunn av erfaring fra sin 

etnografiske studie av en produksjonsprosess. I sin studie følger hun en produksjonsfabrikk 

hvor en maskin ble brukt som grenseobjekt som skulle fungere som en konkret gjenstand for 

å forandre forståelser. I den sammenhengen fungerte det bra da alle involverte hadde en felles 

kontekst og jobbet i produksjonsavdelingen. Bechky (2003) argumenterer allikevel for at dess 

mer tverrfaglig komplekst arbeidet er, dess mindre fellesforståelse foreligger det, hvilket vil 

vanskeliggjøre prosessen å transformere kunnskap. I tillegg er Bechky (2003) skeptisk til 

hvordan slike transformasjonsprosesser kan foregå på en effektiv måte i ikke-tekniske yrker, 

og stiller spørsmål ved at det muligens ikke er så enkelt å transformere eller dele kunnskap 

som enkelte teoretikere vil ha det til. Selv argumenterer hun for at grenseobjekter er mest 

hensiktsmessige for problemløsning når de er konkrete og eksplisitte, og samtidig med 

tilstrekkelig fleksibilitet i sin definisjon slik at alle aktører forstår og klarer å bruke dem. 
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Grenseobjekter er en stadig mer aktuell faktor ved kunnskapsdeling, og dermed mer 

omdiskutert. Teorien har gitt viktige bidrag og perspektiver til kunnskapsdelingens rolle i 

arbeidslivet, men er også kritisert, se Ewenstein & Whyte (2009). Bakgrunnen er deres 

påstand om at mange fokuserer på selve grensene og fellesskapene snarere enn objektets 

natur. Et utfall av dette er at objektene oppfattes som stabile og at fokuset ligger i 

anvendelsen av dem på tvers av grensene isteden for innad i dem. I følge Ewenstein og 

Whyte (2009) har vi lite kunnskap om hva slags betydning objektene har i andre kontekster 

for kunnskapsarbeid og samarbeid enn for eksempel Carlies (2002) produktutvikling. I tillegg 

kritiseres den tidlige utarbeidelsen omkring grenseobjekter for å anse objektene som 

abstrakte, mens Carliles (2002) arbeid sies å beskrive objektene og grensene som mer 

konkrete (Ewenstein & Whyte, 2009). 

 

Star (2010) på sin side tar for seg hva grenseobjekter ikke er, hvor hun mener objektets 

materialitet ligger i handlingen, og at objektet kun fungerer som et grenseobjekt når det 

anvendes mellom grupper i de ulike kontekstene beskrevet ovenfor. Et objekt kan derfor være 

abstrakt og fysisk, når anvendt i sin rette kontekstuelle form og handling. For eksempel kan 

en teori fungere som et kraftfullt objekt når den brukes av forskere for å overkomme 

kunnskapsgrenser fordi materialiteten ligger i handlingen, ikke i hvordan den er satt sammen 

som en «tingliggjort» gjenstand (Star, 2010). En kalkulator kan fungere som grenseobjekt, 

men kun når den anvendes mellom grupper innenfor en av kategoriene beskrevet ovenfor. 

Tidligere er også fleksibiliteten omkring fortolkning av objekter nevnt. Dette er derimot ikke 

tilstrekkelig for å skille grenseobjekter fra andre objekter. Ifølge Star (2010) har 

grenseobjekter ulike aspekter, hvor hun blant annet nevner fleksibilitet for fortolkning. Med 

dette mener Star (2010) at forskjellene avhenger av fortolkningen og anvendelsen av objektet. 

Star (2010) forklarer at det ofte settes spørsmålstegn om hvorvidt grenseobjekter gjelder 

diffuse og distribuerte objekter. Hun mener at diffuse eller kjente gjenstander under noen 

omstendigheter kan fungere som grenseobjekter, men at det i størst grad er hensiktsmessig at 

begrepets nivå og rekkevidde er mer konkret og knyttet til arbeidspraksis (Star, 2010).  

 

I takt med at ny teknologi utvikles, øker også omfanget av grenseobjekter. Teknologi kan 

anses som et grenseobjekt utfra hvilken funksjon den har. I forbindelse med analyse kan 

teknologiske objekter regnes som grenseobjekter i prosjektarbeid, påpekt av Whyte & Levitt 

(2011) som refererer til blant annet Star & Griesemer (1989) og Carlile (2002). Levina & 
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Vaast (2005) har sett på hvordan moderne teknologi kan fungere som grenseobjekter, hvor de 

deler grenseobjektene inn i to grupper; grenseobjekter i bruk og grenseobjekter i teorien.  

 

I følge Nicolini, Mengis og Swan (2012) finnes det flere typer teoretiske tilnærminger til 

objektenes funksjon innenfor et samarbeid. Grenseobjekter kan fungere som bindeledd 

mellom likestilte kulturelle og sosiale verdener (Nicolini et al., 2002). Objekter kan både 

motivere til samarbeid, bidra til grensekryssing og utgjør samtididig en fundamental 

infrastruktur i arbeidsprosessen. På tross av at Nicolini et at. (2012) påpeker at begrepet 

grenseobjekt har tyngde, peker de samtidig på mangelfulle sider ved grenseobjekter som 

konsept. En negativ faktor de advarer mot er oppfatninger av at begrepet kan avdekke 

kompleksiteten i samhandlingen mellom sosiale verdener. I den forbindelse legger de frem et 

forslag om en mer pluralistisk tilnærming, hvor de sammenfatter et sett rammeverk for å gi 

en mer helhetlig opplevelse av objekters rolle.  

 

I likhet med Knorr Cetinas forskning på objekter, har begrepet grensekryssere, såkalte 

«boundary spanners», blitt trukket frem som en mulighet for å overkomme kunnskapsgrenser. 

Grensekryssere er ifølge Newell et al., (2009), mennesker med «medlemskap» i ulike grupper 

og dermed fungerer som en form for bindeledd mellom disse. Grensekrysserne kan videre 

brukes som et verktøy og dermed også bli et grenseobjekt i seg selv (Newell et al., 2009). En 

ulempe ved å bruke grensekryssere er i situasjoner hvor det kun deles kunnskap for å oppnå 

egne mål eller for å sikre egen posisjon i organisasjonen, hvor de da beskrives som 

«gatekeepers» fremfor «døråpnere» (Newell et al., 2009).  

 

2.4 Analytisk rammeverk 
Teorikapittelet avsluttes med en sammenfatning av hvordan de teoretiske betraktningene jeg 

har lagt til grunn skal skape en ramme for den følgende analysen og diskusjonen rundt den 

innsamlede empirien. Teorikapittelet er noe lenger enn vanlig, men det gjenspeiler 

kompleksiteten i casen oppgaven dreier seg rundt, og de sentrale aspektene jeg vil ta for meg 

i analysekapittel. Kunnskapssynet vil ha sitt grunnlag i Cook & Brown (1999) sin brobygging 

mellom eiendomsperspektivet og praksisperspektivet, hvor kunnskapen hos informantene vil 

være et personlig element alle bidrar med for et godt samarbeid. Verdien av kunnskapen 

skapes gjennom deres interaksjon og hvordan de sammen løser oppgaver og utfordringer i 

fellesskapet gjennom handling i praksis.  
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Å finne en felles oppfatning av begrepet team viser seg å være tilnærmet umulig. Det finnes 

derimot noen gjennomgående elementer som samtlige av forfatterne jeg har anvendt mener 

må foreligge for at begrepet team skal kunne anvendes, som er: felles forpliktelser og ansvar, 

felles målsettinger, komplementære ferdigheter, gjensidig avhengighet, felles identitet, 

gjensidig påvirkning og personlig interaksjon (Katzenbach & Smith, 1993; Proehl, 1997; 

Assmann, 2008; Newell et al., 2009).  Det vil i stor grad legges vekt på Edmondsons (2005, 

2012) argumentasjon for viktigheten av psykologisk trygghet og tillit i team, og betydningen 

av psykologiske kontrakter i organisasjoner som Sverdrup et al. (2012) belyser. Psykologisk 

trygghet skaper ikke bare større grad av tilhørighet og gode relasjoner, men kan også være en 

avgjørende faktor for at kunnskapsgrenser skal kunne overkommes. Edmondson (2005, 2012) 

mener at både psykologisk trygghet og kunnskapsgrenser er avgjørende forutsetninger for 

hvordan kunnskapsdelingen gjennomføres. Gjennom å skape en trygg organisasjonskultur 

tilrettelegger man samtidig for rom for å feile, og dermed også muligheten for å kunne lære 

av egne feil i et miljø hvor personene føler seg ivaretatt og respektert.  

	

Carliles (2002, 2004) rammeverk består av dimensjonene forskjell, avhengighet og 

nyhetsgrad, som samlet beskriver kompleksiteten et samarbeid har, og vil videre fortelle om 

det eksisterer noen kunnskapsgrenser og hvis ja, hvilke kunnskapsgrenser som de ulike 

medlemmene må overkomme. Her blir da spørsmålet om de er nødvendig å enten overføre, 

oversette eller transformere sin egen kunnskap til de andre i samarbeidet. I analysen vil jeg 

forsøke å trekke linjer mellom henholdsvis forskjell, avhengighet og nyhetsgrad og de 

eventuelle kunnskapsgrensene. I et tverrfaglig team slik casen er, vil det å overkomme 

eksisterende kunnskapsgrenser være avgjørende for et optimalt samarbeidet mot felles mål. 

	

Dersom det eksiterer kunnskapsgrenser i teamet må slike grenser overkommes ifølge Paul 

Carliles teori (2002). Gjennom å la seg inspirere av arbeidet til Star & Griesemer (1989) med 

fokus på grenseobjekter og deres rolle i kunnskapsdelingen mellom personer med ulik faglig 

bakgrunn, har Carlile (2002) selv identifisert og forklart hvordan ulike objekter kan være et 

grenseobjekt. Disse mener han kan bidra til at prosessen med å overstige slike 

kunnskapsgrenser blir enklest mulig for dem det gjelder. Levina & Vaast (2005) har gjennom 

sin studie kartlagt hvordan moderne teknologi kan fungere som grenseobjekter, som de videre 

kategoriserer i to grupper; grenseobjekter i teorien og grenseobjekter for å skape felles 
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forståelse. I analysen vil jeg se nærmere på hvordan casen jeg har studert bruker slike 

grenseobjekter for å skape en felles, faglig forståelse og for å overkomme kunnskapsgrenser. 	

	

Jeg ønsker også å se nærmere på samarbeidet innad i teamet, og hvordan de faktiske 

forholdene tilrettelegger for at både kunnskapsdeling og tverrfaglig samarbeid skal kunne 

gjennomføres. Da organisasjonen stadig befinner seg i en endringsprosess vil forholdene 

omkring psykologisk trygghet og tillit i lys av Edmondsons (1999, 2005, 2012) vektlegges. I 

moderne organisasjoner slik casen jeg studerer er, eksisterer det i stor grad mer 

jobbautonomi, mer lineær samhandling og mindre styring fra de overordnede. Dette krever en 

bevissthet til egne ansvarsområder, og hvordan man kommuniserer med kollegaer. I den 

sammenheng vil det være aktuelt å forklare betydningen av psykologiske kontrakter og 

eventuelle kontraktsbrudd. 	
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3 Metode 
Ordet metode kommer av begrepet «veien til målet» (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 83) og 

skal fungere som et litterært verktøy for å belyse og forsøke å svare på den problemstillingen 

vi studerer. Kanskje er det nettopp dette som driver store organisasjoner som Vinmonopolet 

fremover til å gå opp nye veier for å utvikle den beste kunnskapen, for å nå nye mål de 

kontinuerlig jobber med å utarbeide og strekke seg etter. 

 

Dette er et eksempel på hvordan en metode kan anvendes ved å illustrere prosessen en må 

gjennom, enten det er en nyansatt som skal lære seg hvordan organisasjonen jobber, en leder 

som må ta de valgene som synes best for sine ansatte og organisasjonen, eller som i dette 

tilfelle, de valgene jeg som student har foretatt meg underveis i prosessen med oppgaven, for 

å best mulig etterkomme forskningsspørsmålene jeg har satt meg som mål å studere, og 

forhåpentligvis finne svar på. Jeg vil derfor gjøre rede for mitt vitenskapelige ståsted, 

studiens design og valg av case. Videre vil jeg legge frem strategiene som er anvendt under 

datainnsamlingen før det redegjøres for analysetilnærmingen av studie. Avslutningsvis følger 

refleksjoner rundt studiens kvalitet. Som metodebegrepets opprinnelse «veien til målet» har 

det vært en tidvis krevende vei å gå opp, men som har tilført både oppgaven og meg en enda 

større bevissthet og nøye overveielse av valgene jeg har foretatt meg gjennom hele prosessen. 

 

3.1 Vitenskapelig ståsted 
Ved å velge sitt vitenskapsteoretiske ståsted velger en samtidig utgangspunktet for hva det er 

man ønsker å finne mer informasjon og kunnskap om i sin studie, fordi det vitenskapelige 

ståstedet legger grunnlaget for forståelsen forskeren utvikler underveis i prosessen (Thagaard, 

2013, s. 37). Da denne oppgaven søker å studere kunnskapsdeling mellom menneskene i et 

bestemt team, er det naturlig å bruke et sosialkonstruktivistisk grunnsyn, som vektlegger 

hvordan kunnskap konstrueres av de som deltar i bestemte sosiale sammenhenger. I tillegg 

fremhever sosialkonstruktivistismen hvordan vi oppfatter omverden gjennom de ulike 

kategoriene vi uttrykker (Thagaard, 2013, s. 44). I Thagaards (2013, s.45) teori omkring det 

sosialkonstruktivistiske syn på kvalitativ metode vektlegges det at forskningskunnskap er 

resultatet av relasjonen som skapes mellom forsker og de som studeres, og at denne 

kunnskapen oppstår i fellesskapet mellom personlighetene og forskeren. Begge har 

innflytelse på prosessen som legger grunnlag for kunnskapsutviklingen (Thagaard, 2013, s. 

45). I motsetning til den tradisjonelle positivistisk orienterte forskningen står disse i kontrast 
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til hverandre, da den tradisjonelle tilnærmingen ser på vitenskapelig fakta som «objektive», 

altså at kunnskapen ses på som uavhengig fra sosiale prosesser som vektlegges mer enn at 

vitenskapelige resultater offentliggjøres (Thagaard, 2013, s. 45).  

 

I tillegg til det sosialkonstruktivistiske vitenskapelige grunnsynet har jeg valgt å bruke 

hermeneutikken som del av oppgavens metodiske del, da den fremhever betydningen og 

verdien av å fortolke menneskers handlinger for å fokusere på et dypere meningsinnhold. En 

hermeneutisk tilnærming til vitenskapelige spørsmål og problemstillinger vektlegger at 

fenomener kan tolkes på ulike nivåer, hvor del må sees i sammenheng med helheten, i følge 

Alvesson & Sköldberg (2009, s. 92). Dette gir mening i forhold til at et av målene i oppgaven 

er å forstå kunnskapsdeling og forskjellige sosiale praksiser i en gruppe. Fortolkningsdelen 

vil derfor ha en viktig rolle i analysen (Thagaard, 2013, s. 41). 

 

3.2 Forskningsdesign 
Gjennom et forskningsdesign skal det fremkomme hva slags skisse eller plan for hvordan 

undersøkelsen en skal gjennomføre er lagt opp. Designet i seg selv beskriver retningslinjene 

man har lagt til grunn for hvordan prosjektet er tenkt utført. I disse retningslinjene skal det 

beskrives hva undersøkelsen skal fokusere på, hvem som er aktuelle deltagere, hvor 

undersøkelsen skal finne sted og hvordan den skal gjennomføres (Thagaard, 2013, s. 54).  

 

I dette tilfelle er hva ‘et i undersøkelsen spørsmålet rettet til hvordan kunnskapsdelingen 

foregår i den utvalgte avdelingen, hva som skal til for at den faktisk skal kunne finne sted og 

oppleves som fruktbar for personene i gruppen, om det eksisterer kunnskapsgrenser der og 

om eventuelle kunnskapsgrenser fra rammeverket til Carlile håndteres og om de bruker 

grenseobjekter i den forbindelse. Undersøkelsen er gjennomført på kjedekontoret til 

Vinmonopolet i en moderne og nokså ruvende bygning i Bjørvika, som beskriver 

undersøkelsens hvor. Forskningsdesignets hvem er i denne oppgavens tilfelle de ulike 

informantene i den aktuelle avdelingen. Hvordan omhandler hvilke metoder jeg har valgt å 

bruke; det kvalitative forskningsintervju, observasjon og dokumentanalyser.  

 

Fordi jeg både har jobbet som butikkmedarbeider i Vinmonopolet i fire år og hatt to 

praksisperioder i henholdsvis 2017 og 2019 på kjedekontoret i tilsammen ti uker, har det å 

holde på en naturlig naivitet i utarbeidelsen av forskningsdesignet og gjennomføringen av 
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undersøkelsen vært en sentral faktor og et viktig fokus å opprettholde, slik at mitt kjennskap 

til organisasjonens kultur og «væremåte» ikke skulle virke som en negativ faktor for dialogen 

og innhentingen av data. Med det i mente og å benytte meg av den fleksibiliteten kvalitativ 

forskning tilrettelegger for, føler jeg med sikkerhet at egne erfaringene og kjentskap til 

organisasjonens kommunikasjonsstil, interne språk og det administrative aspektet kun spiller 

inn som en fordel og styrke for oppgaven.  

 

3.2.1 En kvalitativ casestudie 
I denne studien er formålet å undersøke hvordan kunnskapsdeling finner sted og på hvilke 

måter i en avdeling fra Vinmonopolets kjedekontor hvor de jeg studerer kommer fra ulike 

fagområder. I tillegg har avdelingen, og hele kjedekontoret, gjennomgått en omrokkering av 

de tidligere avdelingene som vil være en viktig faktor å trekke inn i studien. Med dette som 

grunnlag var det relevant å se nærmere på kunnskapsdelingen i forhold til kunnskapsgrenser 

og eventuelle grenseobjekt som måtte foreligge. Derfor var det mest hensiktsmessig og 

naturlig at valget falt på å bruke de kvalitative metodene observasjon og intervju for å kunne 

svare best mulig på problemstillingen. Med dette valget ønsket jeg å observere deltakerne i 

deres arbeidshverdag og i samarbeid og dialog med andre, for så å intervjue dem gjennom 

personlige intervjuer for å deretter, i analysen min, kunne si noe om hvordan 

kunnskapsdelingen foregår og under hvilke forhold og premisser. I tillegg har jeg brukt ulike 

dokumenter, administrative og de deltakerne selv arbeider med, for å bedre kunne forstå 

sammenhengen av det jeg har studert. Derfor har jeg med dokumentanalyse som en 

utfyllende metode. I følge Orlikowski (2002) er det hensiktsmessig å bruke et artefakt i en 

spesifikk kontekst fordi artefaktenes sosiale karakteristikk på denne måten genereres og gir 

den mening. På den måten kan dokumentene fungere som bestemte artefakter som er med på 

å gi innholdet og analyseprosessen en større dybde. 

 

Dersom casen imøtekommer teoriens forutsetninger, mener Yin (2014) at man i et 

enkeltcasedesign kan bekrefte, utfordre eller utvide teorien. Det er viktig å understreke at Yin 

har et positivistisk vitenskapsperspektiv, som hevder at den eneste måten å oppnå erkjennelse 

og viten på, er gjennom sanseerfaring og empirisk observasjon. Dette står i motsetning til den 

hermeneutisk-fenomenologiske tilnærmingen hvor det nettopp er ulikheten og nyansene 

mellom forskningens subjekt og objekt, og hvor forskerens subjektive føringer er relevant. 

Det positivistiske vitenskapssynet er mest anvendt i naturvitenskapen, men har i senere tid 
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også blitt mer brukt innenfor menneskevitenskapene, og da særlig der betydningen av 

observasjon er sentralt i forskingen (Sletnes, 2018). 

 

Det er på bakgrunn av dette at jeg på tross av Yins positivistiske ståsted velger å flette teorien 

hans inn i oppgavens metodebruk for å belyse casen min i detalj ved å studere den i sin 

kontekst slik Yin (2014) beskriver. Jeg ønsker i tillegg å utforske om Cook & Browns (1999) 

begrep om kunnskapsdeling kan anvendes for å kunne fortelle mer spesifikt om 

kunnskapsdelingsprosessen i den aktuelle avdelingen jeg har studert, i forhold til Carliles 

rammeverk om kunnskapsgrenser og grenseobjekt. Yin (2014, s. 16) beskriver casestudier 

som studier der formålet er å gå i dybden på et eller flere aktuelle fenomener og studere dem i 

sin naturlige kontekst. En casestudie kan være både singel og multippel, hvor en multippel 

casestudie innebærer at flere caser studeres og sammenliknes, en metode som også kunne 

være både relevant og interessant å gjøre her. Med grunnlag i oppgavens tidsperspektiv har 

jeg i denne omgang valgt en singel casestudie. 

 

Da jeg startet på studie mitt ante jeg svært lite om hvor bredt en pedagog kan arbeide eller om 

hvor mange fagfelt en kan krysse med de rette faglige verktøyene på plass. Å få observere og 

være en del av et team bestående av pedagoger og se hvordan de setter pedagogikken ut i 

praksis, gav både større motivasjon for å studere faget samtidig som det gjorde meg enda mer 

nysgjerrig på å se nærmere på hvordan kunnskapsdelingen faktisk skjer i Vinmonopolet. Det 

var spennende å få se hvordan samarbeidet om kunnskapsformidling intern og eksternt 

foregikk i teamet, og hvordan de håndterte kunnskapsgrenser og eventuelle grenseobjekter 

det var nødvendig å overkomme. I et arbeidsmarked hvor kunnskapsutvikling og nytenkning 

er sentralt for at en organisasjon kan være konkurransedyktig og en givende arbeidsplass, 

finner jeg problemstillingen jeg studerer relevant for andre kunnskapsintensive 

organisasjoners fremtid i tillegg til Vinmonopolet. I tillegg tror heg den vil kunne ha verdi for 

kunnskapsfellesskap hvor effektiv kunnskapsdeling er like viktig å etablere og opprettholde. 

 

3.2.2 Kvalitativ metode 
I denne delen vil jeg begrunne hvorfor jeg har valgt kvalitative metoder for å studere casen 

og for å besvare problemstillingen min. I forskningsmetode skiller vi hovedsakelig mellom to 

typer metode; kvantitativ og kvalitativ metode. De kvantitative metodene vektlegger 

utbredelse og antall, i motsetning til de kvalitative metoder som ønsker å gå i dybden og 
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legge vekt på betydning og innhold. Forenklet sett kan en si at kvantitativ forskningsdesign 

ønsker å kartlegge at noe skjer, mens et kvalitativt forskningsdesign studerer hvorfor det 

skjer (Krumsvik, 2014, s. 27). En av de store forskjellene mellom forskningsmetodene er at 

kvantitativ forskning egner seg dersom en ønsker å studere store populasjoner, men ikke for å 

bruke et dybdeperspektiv. Kvalitativ forskning er på sin side sterk for å avdekke sosiale 

fenomener gjennom et dybdeperspektiv, men kommer til kort hvis en ønsker å studere større 

populasjoner (Krumsvik, 2014, s. 21). I likhet med den økende bruken av casestudier, 

kjennetegnes anvendelse av kvalitativ metode ved at vi søker å forstå komplekse sosiale 

fenomener gjennom å studere konteksten slik informantene opplever den (Krumsvik, 2014).  

 

Et karakteristisk trekk i den kvalitative forskningen som gjør dette mulig er at forskeren kan 

skape nære relasjoner imellom seg og deltakerne i feltet gjennom intervju og observasjon, 

eller ved å analysere tekster og visuelle uttrykksformer (Thagaard, 2013, s. 18). På den måten 

studeres virkeligheten der den utspiller seg, in situ, som underbygger det naturalistiske 

utgangspunktet til kvalitativ forskning. For å forstå hvorfor et fenomen oppstår eller skjer, er 

det nødvendig å studere det i den autentiske konteksten det utspiller seg i for å se det i 

sammenheng med sine omgivelser som gjør det til akkurat det fenomenet vi ønsker å studere 

(Krumsvik, 2014). I likhet med det naturalistiske perspektivet kan vi se på de ulike aspektene 

i forskningsprosessen på tilsvarende måte, hvor hvert aspekt overlapper hverandre og står i et 

gjensidig avhengighetsforhold til hverandre. Forskningsprosessen kan deles inn i faser hvor 

en starter med problemstilling, innhenter empiri og analyserer data. Alle faser er fleksible og 

samtidig bundet sammen ved at endringer i én fase kan ha følger for de andre (Thagaard, 

2013). På den måten går en frem og tilbake mellom de ulike fasene i forskningsprosessen, 

som er slik jeg også har jobbet med oppgaven. 

 

I metodelitteraturen skilles det mellom en induktiv og deduktiv tilnærming til å fortolke det 

man studerer (Alvesson & Sköldberg, 2009). Ved å bruke en induktiv tilnærming legger man 

til grunn at det er enkelthendelser og koblingene dem imellom som gir et korrekt bilde av 

hendelsene. Den deduktive tilnærmingen går derimot ut på å bruke en generalisert regel som 

for eksempel en teori, til å forklare hvorfor et enkeltfenomen oppstår (Alvesson & Sköldberg, 

2009). Med dette følger risikoen ved at man gjennom en forutinntatthet har en formening om 

hva som skal forklares og at teorien man har valgt stemmer. Slik kan man potensielt utelukke 

muligheten for å oppdage noe nytt, fordi man leger til grunn at det som forklares er bastant, at 

det gjelder i alle tilfeller (Kvaler & Brinkmann, 2017). Fordi vitenskapen både er kompleks 
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og uforutsigbar kan det derfor argumenteres for at jeg i denne oppgaven har valgt å bruke et 

alternativ til induksjon og deduksjon, abduksjon. Ifølge Kvale & Brinkmann (2017, s. 224) 

resonnerer vi gjennom abduksjon, i situasjoner med uvisshet når vi ønsker å forstå eller 

forklare noe. Gjennom å tolke enkelthendelser utfra et hypotetisk mønster vil man kunne 

avdekke om de hypotetiske antakelsene, som i denne oppgavens sammenheng er om 

problemstillingen og de tilhørende forskningsspørsmålene er sanne og dermed vil være 

bidrag til å forklare casen (Alvesson & Sköldberg, 2009). 

 

I Kvale og Brinkmann (2015, s. 225) påpekes det at forskere som allerede kjenner til 

fenomenet de skal studere bruker deduksjon og induksjon, men at det er mer hensiktsmessig å 

anvende abduksjon når man skal studere menneskets mer uforutsigbare verden. Dette vil 

samtidig gjøre prosessen mer dynamisk og fleksibel, som gjenspeiler seg i min egen studie. 

Thagaard (2013, s. 201) kaller abduksjon en kombinasjon av de førstnevnte fordi det 

foreligger et samspill mellom etablert teori og empiribaserte fortolkninger. Alvesson & 

Sköldberg (2009) mener på sin side at abduksjon ikke er en slags krysning av induksjon eller 

deduksjon på tross av å ha elementer fra begge, fordi det i abduksjon ønskes å utvikle empiri 

samtidig som man kan justerer på den teoretiske vinklingen som utgjør det teoretiske 

mønsteret man jobber for å finne. Forskjellen i følge Alvesson & Sköldberg (2009) ligger i at 

der man i induksjon og abduksjon starter med utgangspunkt i et empirisk ståsted, fortsetter 

man gjennom å bruke en abduktiv tilnærming å forsøke å finne ut hvorfor noe er tilfellet, og 

ikke kun om noe stemmer eller ikke som med den induktive tilnærming.  

 

3.3 Datainnsamling 
På bakgrunn av et begrenset tidsrom for oppgaven vil dette ha en betydning for besvarelsens 

omfang. I tillegg er det viktig å ha et realistisk forhold til hvor mye data det er mulig å samle 

inn, analysere og presentere i den endelige masteroppgaven, slik Ghauri & Grønhaug (2010) 

påpeker som en viktig del av prosessen. Dette har jeg tatt høyde for i studien av 

Vinmonopolet, og bestemte meg kort tid etter at jeg satt i gang å ha en kvalitativ tilnærming 

da et av hovedelementene i kvalitativ metode og forskning ligger i fokuset på å forstå ett eller 

flere sosiale fenomener (Thagaard, 2013). I kvalitativ metode er et av kjennetegnene å 

anvende flere metoder for datainnsamling. Jeg har valgt å bruke intervju, observasjon og 

dokumentanalyse med hovedvekt på personlig intervju, og observasjon og tekstanalyse som 
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supplerende metoder for å styrke empirien jeg har funnet. Videre vil jeg forklare mer konkret 

om de tre forskjellige fremgangsmåtene for å samle inn data.  

 

3.3.1 Intervjuer 
På bakgrunn av at oppgaven er rettet mot en faglig tematikk med teori og en konkret 

problemstilling jeg ønsker å studere og forhåpentligvis besvare, er jo det en helt annen 

kontekst å gjennomføre intervjuer i. Likevel, og på bakgrunn av forskningsteorien jeg har lagt 

til grunn, tror jeg at mitt kjentskap med gruppen jeg i denne omgang skal intervjue gir meg 

den nærheten til personene, hvilket både Thagaard (2013) og Kvale & Brinkmann (2015) 

påpeker er en sentral faktor når man jobber med kvalitativ forskning.  

 

Relasjonen; kontakten og kjemien som oppstår mellom forskeren og personene som 

intervjues, spiller også en sentral rolle for materialet forskeren sitter igjen med etter at alle 

intervjuene er gjennomført. Dette er også i tråd med det sosialkonstruktivistiske perspektivet 

jeg har valgt. Intervju som metode er en aktiv kunnskapsproduksjonsprosess, hvor forsker og 

den intervjuede skaper denne kunnskapen sammen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 36). Da 

problemstillingen og forskningsspørsmålene mine omhandler kunnskapsdeling knyttet til 

kunnskapsgrenser og grenseobjekt, er intervjuet en relevant måte å se disse faktorene i 

forhold til hverandre på. Gjennom intervjuene fikk informantene med egne ord og erfaringer 

beskrevet hvordan de opplever kunnskapsdelingen i gruppen og eventuelle grenseobjekter, 

samt at jeg fikk innsikt i hvordan de reflekterer rundt sine arbeidsoppgaver og jobbhverdag 

som ble en verdifull tilleggsinformasjon i fortolkningsprosessen.  

 

Intervjuformen som anses som best egnet for å studere informantenes egne erfaringer og 

perspektiver rundt problemstillingen er Kvale og Brinkmanns (2015) semistrukturerte 

intervju. Ved å velge denne fremgangsmåten kan en på forhånd utarbeide en intervjuguide 

med overordnede temaer og begreper en eventuelt ønsker å snakke om, men at det samtidig 

foreligger en fleksibilitet i henhold til rekkefølgen en stiller spørsmålene og at det er rom for 

oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015; Thagaard, 2013).  

 

 Fordi jeg ønsket å studere kunnskapsdeling i forbindelse med kunnskapsgrenser og 

grenseobjektenes rolle har jeg benytte meg av tilgjengelighetsutvalg (Thagaard, 2013). 

Informantene mine anses som representative da de alle jobber i samme fagområde i 
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organisasjonen. Valget er dermed strategisk fordi personene jeg har valgt ut representerer 

fagbakgrunnene og egenskapene med relevans for å kunne besvare forskningsspørsmålene 

mine. Jeg intervjuet tilsammen 6 informanter, et bevisst antall jeg mener er tilstrekkelig for å 

samle inn data i kombinasjon av at jeg i tillegg har gjennomført observasjon og 

dokumentanalyse. I tabellen under (tabell x) presenteres fordelingen av de ulike 

fagbakgrunnene hos informantene: 

 

 

 

 

 

 
Tabell 1: Informasjon om informantene 

Gjennomføringen av intervjuene ble gjort på forskjellige møterom på kjedekontoret til 

Vinmonopolet hvor jeg befant meg hele uka jeg gjennomførte intervjuene. Slik var jeg i 

samme miljø som informantene mine, som medførte at den «planlagte» og mer tilfeldige 

observasjonen jeg foretok meg ble en nyttig forberedelsesprosess for å finpusse på 

intervjuguiden på bakgrunn av små hendelser og faglige samtaler jeg deltok i, og ut ifra små 

seanser jeg fant det interessant å ta med i intervjuene med vedkommende jeg hadde observert.  

 

Enheten jeg har fulgt består av to pedagoger med ansvar for opplæring, en med 

informasjonsutdannelse med ansvar for intern kommunikasjon, en samfunnsøkonom og en 

med overordnet ansvar for varefag med 20 år bak seg i Vinmonopolet. I forkant av alle 

intervjuene signerte vi et samtykkeskjema i fellesskap. Jeg forklarte om studien min og 

informerte dem om at de kunne trekke seg når som helst underveis i prosessen, og fikk 

avklart om det var greit at jeg tok opp samtalen med mobiltelefonen min. På bakgrunn av den 

nye personvernloven har Universitetet i Oslo laget en applikasjon for å ta opp intervjuer for at 

sensitive opplysninger ikke skal komme på avveie. Programmet heter «Diktafon» og 

krypterer filene fra den mobile enheten intervjuene tas opp på umiddelbart etter at filen er 

sendt videre til en pc eller Mac. Her kan filene hentes opp i et tilkoblet program hvor 

datafilene ikke kan hackes slik de kan på en mobil enhet som alltid er koblet til et nettverk. 

Bakgrunnen for at jeg ville ta opp samtalen var for å sikre transkripsjonsprosessen og å ikke 

gå glipp av viktige detaljer med verdi for både analysen og fremstillingen av funn. Slik kunne 

jeg med sikkerhet vite at det jeg ville siterer ble korrekt og at jeg samtidig kunne fokusere 

Informanter Antall 

Pedagoger 2 

Kommunikasjonsrådgiver 1 

Leder for Strategi og organisasjon 1 

Varefaglig opplæring 1 

Opplæringskonsulent 1 
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helt og holdent på samtalen og personen jeg snakket med. I forberedelsesprosessen min 

utarbeidet jeg en intervjuguide og samtykkeskjema til informantene. Da jeg var ute etter å 

studere kunnskapsdeling i samme fagområde på kjedekontoret brukte jeg den samme i alle 

intervjuene, men den var i likhet med den semistrukturerte intervjuformen, fleksibel i den 

forstand at den kunne tilpasses litt underveis utfra hvem jeg snakket med. I tillegg noterte 

stikkord i underveis jeg følte var viktige å ha med til transkripsjonsprosessen, og for å ha så 

fyldig data å jobbe med som mulig etter at alle intervjuene var gjennomført.  

 

«Transkripsjoner er kort sagt svekkede, dekontekstualiserte gjengivelser av direkte 

intervjusamtaler» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 205). Intervjuene transkriberte jeg med en 

gang jeg var ferdig med hvert intervju med en tanke om at de forskjellige samtalene med de 

ulike informantene skulle behandles som ferskvare, i den grad det lot seg gjennomføre. 

«Kvaliteten på intervjuet diskuteres ofte, mens kvaliteten på transkripsjonen sjelden gjøres til 

gjenstand for behandling i kvalitativ forskningslitteratur» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

204). Å ha i tankene i intervjuprosessen og videre i arbeidet med å transkribere er det at 

transkriberingen er en fortolkningsprosess hvor forskjellene mellom det nedskrevne og 

talespråket kan skape både praktiske og prinsipielle problemer (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

204). Det er ingen enkel jobb å gjengi en samtale hvor stemninger, kroppsspråk, 

ansiktsmimikk og pauser spiller inn som viktige faktorer for å belyse og forklare det 

fenomenet en studerer. Det kan kalles den tredje utgaven av intervjuet, etter å ha blitt tatt opp 

som lyd for deretter å overføres uten stemmeleie, intonasjon og åndedrett. Kvale & 

Brinkmann (2015) påpeker at det her foreligger noen valg som bør tas i forbindelse med 

transkripsjonen av forskningsintervjuer. Jeg har valgt å ta opp intervjuene og gi 

fortolkningsprosessen av dataen den plassen og fokuset den trenger, samt at jeg valgte å 

transkribere alt selv for å hele tiden være i dialog med funnene og oppgaven min. Jeg 

forklarer mer om transkripsjon som metode i kapittel 3.4. 

 

3.3.2 Observasjon 
På bakgrunn av at jeg som nevnt har jobbet i Vinmonopolet og hatt to praksisperioder der, 

anså jeg det å observere organisasjonen og de jeg skulle intervjue gjennom forholdsvis nytt 

blikk som viktig. Dette for å ikke gå inn i intervjuene med fare for å ta for gitt at den 

informasjonen og kunnskapen jeg allerede besatt var tilstede hos de som skulle lese 

oppgaven. Det betyr derimot ikke at det er fullstendig mulig eller nødvending «å glemme» alt 
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jeg allerede hadde lært og reflektert over, men å være bevisst hvordan jeg flettet det inn i 

dette prosjektet slik at det skal være en fordel og styrke for alle, ikke bare meg som student. 

Observasjon som metode egner seg til å studere relasjoner mellom mennesker. Slik kan 

forskeren følge med på hvordan personer forholder seg til hverandre og håndterer ulike 

situasjoner på egenhånd eller i fellesskap (Thagaard, 2013, s. 69). Et hovedanliggende i 

studier der observasjon anvendes som metode er hvorvidt forskeren skal være deltaker eller 

observatør, om observasjonen skal foregå åpent eller skjult og hvilke betydninger forskerens 

tilstedeværelse kan ha å i for resultatene av prosjektet. At observasjonen er deltakende betyr 

ikke nødvendigvis at forskeren skal gjøre akkurat det samme som deltakerne foretar seg, men 

at man interagerer med dem samtidig som de er i arbeidet sitt (Thagaard, 2013, s. 69). 

 

I denne sammenheng var min kjennskap til kulturen innad i enheten og personene jeg skulle 

observere og senere intervjue en fordel og fin inngang til både dialog og interaksjon i 

jobbhverdagen deres. Å kjenne til hvordan de arbeider, at de bruker mye møtevirksomhet og 

idémyldring i plenum i forbindelse med nye eller pågående arbeidsoppgaver, gjorde at jeg 

hadde et lite fortrinn i å vite hvilke møter som kunne gi gode innspill rundt problemstillingen 

min, og hvilke mer uformelle samlinger mellom personene det var gunstig å observere. I 

løpet av de totalt seks dagene jeg var tilstede fikk jeg lov til å arbeide med oppgaven mellom 

møter og intervjuer, hvilket gav meg et enda bedre helhetsbilde av gruppen i interaksjon seg 

imellom og med andre på kjedekontoret. På den måten var jeg tidvis i rollen som «flue på 

veggen» da faglig gode og relevante samtaler utspilte seg i området der jeg befant meg. 

Gjennom oppholdet mitt på kjedekontoret vekslet jeg mellom å være passiv og deltakende 

observatør. Da jeg stod på sidelinjen kunne jeg fokusere på hva som ble sagt i hvilken 

kontekst og hva slags stemning det var mellom de involverte. Her fikk jeg god mulighet til å 

observere hva slags innsats som kreves for å løse de ulike arbeidsoppgavene, i samsvar med 

det Carlile (2002) påpeker at er et kritisk punkt for en god observasjon. I avdelingsmøter og 

andre faglige samlinger gikk jeg inn i rollen som delvis deltakende observatør, i form av å 

fungere som en «vanlig møtedeltaker» hvor jeg kom med innspill hvis de spurte om min 

mening. I noen diskurser og faglig krevende samtaler var jeg derimot mer passiv da det var 

snakk om fagkunnskap og krevende avgjørelser jeg ikke følte meg egnet til å bidra til. 

 

I noen sammenhenger har det vært utfordrende å henvise eller gjengi funn slik de ble 

observert i sin reelle kontekst. En måte å sammenfatte dem på er gjennom vignetter, hvor 

observasjonene skrives om til korte «stemningsrapporter» for å tune leseren mer inn i 
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konteksten og stemningen observasjonene, og gjerne intervjuene, fant sted. Å gjennomføre de 

fleste av observasjonene på forhånd av intervjuene gjorde meg også bedre forberedt og gav 

meg innblikk i eventuelle endringer jeg fant det nødvendig å gjøre for å lage en grundig 

intervjuguide med relevante spørsmål, for å besvare og jobbe med problemstillingen og 

forskningsspørsmålene mine. Jeg har derfor forsøkt å formidle observasjonene mine gjennom 

vignetter for å gjøre analysekapittelet innbydende og interessant for leseren. Videre vil jeg 

legge frem dokumentene jeg har brukt som den andre supplerende metoden til intervjuene.  

 

3.3.3 Dokumenter 
I følge Thagaard (2013) kan dokumentanalyse benyttes for å bli bedre kjent med fenomenet 

vi studerer ved å orientere oss i konteksten det utspiller seg. Gjennom å lese dokumenter om, 

og ikke kun av eller fra dem vi studerer, får vi også muligheten til å se fenomenet fra en 

ytterligere vinkel som kan gi fortolkningsprosessen av data som ikke er hentet inn eller 

produsert spesifikt til forskeren selv en større tyngde og troverdighet (Thagaard, 2013, s. 59). 

Etter at jeg fikk bekreftet min tilgang til casen leste jeg meg gjennom hjemmesiden og de 

offentlige dokumentene jeg fant relevante i forbindelse med problemstillingen. I tillegg hadde 

jeg tilgang til de digitale plattformene som brukes og dokumenter i form av mandater, 

rapporter og møteprotokoller personene i avdelingen jeg studerte brukte i sitt arbeid. 

Silverman (2005, s. 120) kaller slike dokumenter «naturally occured data» hvor man gjennom 

å lese for eksempel prosjektbeskrivelser eller strategidokumenter kan få et bedre innblikk i 

hvordan noe er utover å kommunisere med informantene sine. Dokumenter kan være av 

svært forskjellig art når det gjelder form og innhold. Tradisjonelt vil en tenke seg at 

dokumenter kun er i skriftlig form, men dokumenter kan også komme i muntlige og visuelle 

utforminger som lydopptak, bilder, grafikk og video (Grønmo, 2016, s. 134). 

 

I den senere tid har også dokumenter i form av innhold fra sosiale medier blitt en større kilde 

til innhenting av data for forskere. I den forbindelse er det viktig å være bevisst på at 

dokumenter på den ene siden kan ha høy grad av meningsstyringer som uttrykk for bestemte 

oppfatninger og standpunkter hos dem eller de som står bak dokumentene. Viktig kilde når en 

vektlegger meninger som analyseenhet eller meninger som informasjon om aktører. På den 

annen side kan innholdet i dokumenter være i form av faktainformasjon som i mange 

sammenhenger anses som en viktig kilde (Grønmo, 2016). Som nevnt har jeg brukt både 

digitale og fysiske dokumenter jeg anser som både meningsstyringer og faktainnhold som 
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inngår i min dokumentanalyse. Myers (2013) påpeker fordelen av å bruke dokumentanalyse 

som et supplement til intervju og observasjon for å forstå det en studerer enda bedre. 
 

3.4 Analyseprosessen 
Innledningsvis begrunner jeg valget mitt av en hermeneutisk tilnærming hvor formålet er å se 

på meningen i casen jeg studerer gjennom å studere fenomenet og analysen av dataen jeg har 

samlet inn. Tolkningen av en intervjutekst kan i den forbindelse sammenlignes med en dialog 

mellom forsker og tekst (Fangen, 2004, s. 178, ref. i Thagaard, 2013, s. 41). Forskerens 

formål ligger i å fremstille historiene som er fortalt på en så troverdig og ryddig så det kan ha 

betydning og gi mening utover de som er involverte i prosjektet. Vinmonopolet har et 

gjennomgående faglig tema både på kjedekontoret og i butikkene. Møterom, områder, 

digitale møteplasser og dokumenter har navn inspirert av vinens terminologi, eller de er 

direkte oppkalt etter land, områder eller fagtermer. Eksempelvis kan dette være 

møterommene «Hvete» og «Chablis», «Polpunktet» som samlingspunkt, «Vintranett» som 

digitalt magasin og «Smakesmier» som arrangeres av butikkmedarbeiderne. I 

analyseprosessen er dette sentrale elementer å inkludere da de beskriver organisasjonens 

dedikerte engasjement og verdigrunnlag. 

 

I forskningssammenheng diskuteres ofte kvaliteten på intervjuet, men kvaliteten på 

transkripsjonen gjøres sjeldent til et tema for behandling i kvalitativ forskningslitteratur. 

Kvale & Brinkmann (2017) mener det kan ha sammenheng med samfunnsforskernes 

tradisjonelle mangel på oppmerksomhet for det språklige mediet de jobber med sin verdi og 

betydning. Ved å transkribere transformerer vi skrift fra en form til en annen (Kvale & 

Brinkmann, 2017, s. 205) hvor transkripsjonene er en hybrid mellom den muntlige diskursen 

og den skriftlige teksten ment for et allment publikum som ikke var tilstede under samtalene 

(Kvale & Brinkmann, 2017, s. 218). Gjennom å gjennomføre transkripsjonsprosessen selv 

fikk jeg et bedre kjennskap til dataen jeg hadde samlet inn. På den måten begynte jeg å jobbe 

mentalt med stoffet og forestille meg hvordan jeg best mulig kunne presentere det, samtidig 

som jeg arbeidet aktivt med intervjuene. Underveis i intervjuprosessen noterte jeg ned 

refleksjoner og notater til samtalene i separate dokumenter, slik at jeg ikke ved et uhell skulle 

forveksle dem i transkripsjonsprosessen. På den måten hadde jeg en kontinuerlig dialog med 

teksten slik at meningsinnholdet og innholdet i intervjuene kunne formidles i analysen uten å 

miste essensen (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 218). I løpet av analyseprosessen ble det 



 46 

gradvis tydeligere at betydningen av grenseobjekter ikke var så sentral i casen som antatt, og 

jeg har dermed ikke skrevet så mye om det i verken funn eller diskusjonen. 
 

3.5 Undersøkelsens kvalitet 
En sentral del av en studie er å foreta seg en refleksjon rundt undersøkelsens kvalitet. Ifølge 

Grønmo (2015, s. 217) kan ikke samfunnsvitenskapelig data vurderes generelt, fordi dataen 

som skal belyses må ses i sammenheng med hva den skal brukes til. Datamaterialets hensikt 

er at det skal kunne belyse problemstillingen i hver enkelt studie (Grønmo, 2015, s. 217). Når 

man velger tema, problemstilling og relevante teorier spiller forskerens forforståelse ofte inn 

og påvirker hvilken retning studien tar, samt hvordan dataen tolkes. Som nevnt fikk jeg ideen 

om å skrive masteroppgave om Vinmonopolet etter første praksisperiode i 2017, og etter 

omorganiseringen i 2018 ble det ønsket kun større. 

 

Reliabilitet og validitet er to sentrale aspekter ved diskusjonen om forskerens troverdighet 

(Thagaard, 2013). Reliabilitet er en vurdering av hvorvidt forskeren er pålitelig. Gjennom å 

reflektere over fremgangsmåtene jeg har anvendt for å håndteringen av dataen min, er det 

med et ønske om å tilføye oppgaven reliabilitet. Observasjonene startet jeg med for å få et 

godt innblikk i informantenes hverdag og for å få en forståelse av casen. I tillegg gav de meg 

mulighet for å justere intervjuspørsmålene mine underveis og foreta verdifulle feltnotater. Da 

det kan argumenteres for at oppgaven min er subjektiv, innebærer det samtidig en trussel mot 

reliabiliteten fordi det er uvisst om en annen forsker ville ha kommet til samme resultat som 

meg. Min tilstedeværelse og opparbeidelse av relasjoner til informantene kan tilsvarende 

påvirke reliabiliteten. Subjektivitet og forskerens tilstedeværelse er to svakheter ved 

oppgaven, og ved all observasjon innen kvalitativ forskning ifølge Thagaard (2013). Jeg 

anser på tross av dette at dette ikke er av betydning for oppgaven, da informantene mine 

jobber i et sosialt miljø fra før av, hvor min tilstedeværelse ikke påvirker deres arbeid.  

 

Et annet viktig hensyn å ta for å ivareta reliabiliteten knyttes til spørsmålsformuleringene i 

intervjuene, hvor ledene spørsmål har potensiale for å så tvil om forskerens reliabilitet (Kvale 

& Brinkmann, 2009). På bakgrunn av dette hadde jeg mange revideringer av intervjuguiden i 

forkant av intervjuene. I studien brukte jeg halvstrukturerte intervjuer som åpner opp for 

kreativitet og fleksibilitet underveis i selve intervjurunden. At jeg har lang erfaring med å 

intervjue og skape flyt i samtalen, fungerte som en fordel og trygghet i prosessen, noe 
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informantene også virket å sette pris på. Jeg forsikret meg også underveis i intervjuene om at 

jeg forstod svarene til informantene riktig. Det at informantene visste at alle i enheten skulle 

intervjues kan ha påvirket reliabiliteten i den forstand at de kan ha utelatt informasjon for å 

unngå at det skulle bli kjent av de andre. Omorganiseringer kan i denne sammenheng ha 

påvirke synet deres om team som igjen kan ha påvirket hvordan de nå opplever de 

overordnede strukturene for kunnskapsdelingen. At jeg tok opp intervjuene kan ha hatt 

innflytelse på informantenes opplevelse, i form av hva de svarte, eventuelt unnlot å fortelle. 

 

Validitet omhandler tolkning av data, og om hvorvidt de tolkningene jeg konkluderer med er 

gyldige for virkeligheten jeg har studert (Thagaard, 2013). I den forbindelse er økologisk 

validitet en sentral form for validitet, da den sier noe om i hvor stor grad undersøkelsen er 

gjennomført på et sted som ligner stedet det skal beskrive, og hvor dagligdagse forhold 

fanges opp (Cicourel, 1982, s. 15). I så måte bør studien kobles til området den skal beskrive.  

Ved å benytte meg av observasjon som metode fikk meg tettere på konteksten jeg studerte, i 

kombinasjon med intervjuene og dokumentanalyser parallelt. Det kan argumenters for at 

dette har vært med på å styrke oppgavens økologiske validitet. Når personer utenifra kommer 

inn i en kontekst for å studere den er den økologiske i utgangspunktet validiteten lav, da svar 

og formuleringer alltid kan risikere å tolkes forskjellig av forsker og deltaker (Nicolini, 2009, 

s. 1999). Observasjonene fra formelle og uformelle møter i tillegg til intervjuer og 

dokumentanalyser, vil derfor være med å styrke validiteten min da jeg har fått en bedre 

forståelse av konteksten jeg studerte. Seks dager totalt er ikke mye tid, men jeg mener likevel 

at jeg på kort tid fikk et godt innblikk i enhetens jobbhverdag og arbeidsmiljø. Hadde jeg hatt 

mer tid til rådighet ville det vært gunstig å være tilstede over en lengre periode for å få et 

enda bedre bilde av informantene i sin naturlige kontekst. 

 

3.6 Etiske retningslinjer 
Ved å gjennomføre studier hvor det inngår deltakende observasjon og intervjuer, oppstår det 

som oftest en nær kontakt mellom forsker og de personene som studeres (Thagaard, 2013, s. 

25). Med dette følger noen etiske retningslinjer som må overholdes. Dersom prosjektet 

inneholder personopplysninger er det meldepliktig og skal meldes inn til NSD (Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste). Det må fremkomme en godkjenning av prosjekt eller 

studie fra NSD før datainnsamlingen kan finne sted (Thagaard, 2013). Slik sikres deltakernes 

personvern. Etter nøye utarbeidelse av et oversiktlig informasjonsskriv og intervjuguide til 
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informantene mine meldte jeg prosjektet inn til NSD og fikk det godkjent kort tid etter. 

Dermed var det bare å begi seg ut i den spennende datainnsamlingsprosessen.  

 

Da min studie er en kvalitativ casestudie bygger det på nettopp funn jeg har hentet gjennom å 

observere og intervjue enkeltpersoner. Thagaard (2013, s. 26-30) beskriver i den forbindelse 

tre sentrale etiske retningslinjer for studier som omhandler personopplysninger i så måte. 

Disse er informert samtykke, konfidensialitet og konsekvenser av å delta i 

forskningsprosjekter. Informert samtykke innebærer at deltakeren skal vite om studien, og at 

de skal ha kontroll over hvilke opplysninger om dem som deles med andre. Alle informanter 

har i tillegg rett til å trekke seg fra studie til enhver tid uten å måtte oppgi årsaken. 

Konfidensialitet handler om at deltakernes identitet skal holdes hemmelig, samt anonymiseres 

i oppgaven. I mitt tilfelle ble også alle navn og andre identifiserbare opplysninger slettet fra 

Macen min med en gang all data var innhentet. Konsekvenser av å delta i 

forskningsprosjekter forteller noe om hvorvidt prosjektet kan få konsekvenser for deltakerne i 

ettertid. Jeg har gjennom innhentingen av data og skriveprosessen hele tiden vurdert hvordan 

jeg anvender sitater i analysen og hvordan jeg kan være tro mot mine informanter. 

 

3.7 Oppsummering 
I metodekapittelet redegjør jeg for hvordan studien er gjennomført med en stegvis 

fremstilling av de ulike prosessene. I tillegg begrunnes mitt kvalitative metodevalg. Jeg har 

gjennomført en kvalitativ casestudie med kombinasjon av intervju, observasjon og 

dokumentanalyse. Observasjon ble brukt for å få et mer solid bilde av casen og for å få et 

innblikk i arbeidshverdagen til informantene. Ved å være tilstede i totalt seks dager har jeg 

fått delta på møtevirksomheter internt i avdelingen, eksternt med organisasjonen, og sett 

hvordan gruppen fungerer som en enhet i mer uformelle settinger. Slik har jeg fått et bedre 

bilde av kommunikasjonen dem imellom og hvordan de samarbeider i ulike situasjoner. Dette 

gjorde det i tillegg enklere å lage en grundig intervjuguide med relevante spørsmål. Gjennom 

å kontinuerlig veksle mellom teori og data i prosessen understreker det valget av å ha en 

abduktiv tilnærming. Gjennom hele prosessen har jeg vært bevisst de etiske retningslinjene 

og hadde godkjent søknad fra NSD før jeg gjennomførte observasjoner og intervjuene. 

Informantene fikk i et konkret utarbeidet samtykkeskjema hvor med informasjon om studien 

før de signerte. Et av målene med studien har hele tiden vært å ha en så høy kvalitet som 

mulig, som kapittelet er ønsket å vise hvordan jeg har utført dette i praksis.  
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4 Funn og analyse  
Jeg har satt meg ned i en av sofaene i Polpunktet, kaffesonen alle må gjennom når de 
kommer. Foran meg står tre blide fjes og venter. Etter en gjennomgang med teamet om 
hva jeg skal bli med på i observasjons- og intervjuuken min, spretter de opp og jubler i 
kor: «der er hun, velkommen!». Enheten jeg skal studere har fått sin femte kollega, med 
blanke ark og nye arbeidsutfordringer foran seg. Like etter blir frokostmøtet opphevet og 
alle skal videre til sine arbeidsoppgaver. I oppbruddsfasen er det fortsatt god stemning, 
men det er tydelig på både kroppsspråk og tempo at tid er dyrebart, og at vi har en travel 
dag i vente. Tilbake står jeg, med tusen spørsmål, et knippe teorier og skjønner raskt at 
det bare er å henge med for å fange opp hvordan og hvor kunnskapen beveger seg.  

 

Formålet med oppgaven er å se nærmere på hvordan kunnskapsdelingen skjer i et spesifikt 

team, hva som kjennetegner teamet og hvilke faktorer som eventuelt kan fremme eller 

hemme kunnskapsdelingen. I tillegg vil jeg se nærmere på hvilke forhold som bør ligge til 

rette for et velfungerende samarbeid innad i et mindre team, og hva slag betydning 

psykologisk trygghet har for samarbeidet deres. Teamet jeg har fulgt er sammensatt av 

kunnskapsarbeidere fra Organisasjonsutviklingsavdelingen på Vinmonopolets kjedekontor. 

Enheten består av fem personer. To er pedagoger med ansvar for opplæring og 

kunnskapsdeling i hele organisasjonen, en med informasjonsutdannelse med ansvar for 

internkommunikasjon, en nyansatt samfunnsøkonom med bakgrunn fra Utledningsnemda 

(UNE), og en har ansvaret for det varefaglige med 20 år bak seg i Vinmonopolet. 

Kjedekontoret har seks avdelinger, alle med sine ansvars- og fagområder. Det nye, 

underliggende målet for organisasjonen er at de skal gjøre kunnskapsdelingen og 

kompetansenivået til medarbeiderne i butikkene best mulig, på en mest mulig effektiv måte. 

Dette forutsetter mange fagområder, god kommunikasjon og høy tilstedeværelse av 

tilhørighet og trivsel. Organisasjonsutviklingsavdelingen oppgaven handler om har ansvaret 

for å sørge for at den utvalgte og nyttige kunnskapen de mener butikkmedarbeiderne behøver 

og ønsker deles, avgjøre hva slags kunnskap dette skal være, og samtidig passe på at 

organisasjonen som helhet kommuniserer på en effektiv måte.  

 

 
1 På grunn av anonymisering har jeg ikke delt informantene i kategorier, eller spesifisert hvilken rolle eller 

stilling de har. 
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Følgelig vil jeg legge frem og analysere funn fra datainnsamlingen, i tillegg til å vise til noen 

av observasjonene gjennom vignetter. Kapittel 4.1 tar for seg teamet og ulike faktorer 

omkring samarbeid i et team, kapittel 4.2 omhandler kunnskapssyn og kunnskapsdeling, 4.3 

går inn på kunnskapsgrenser, 4.4 tar for seg grenseobjekter, og 4.5 handler om psykologiske 

kontrakter og tillit. Avslutningsvis presenteres en oppsummering av analysen i del 4.6. 

 

4.1 «En veldig viktig måte å sørge for at vi bli involverte i 

hverandres fagområder på» 
Det er onsdag morgen og jeg er på vei opp trappen i det moderne betongbygget. 
Allerede utenfor glassdøren inn til Polpunktet ser jeg teamet jeg følger. Det er nesten 
fulltallig og de er godt i gang med å oppdatere hverandre om hvordan prosessen går i 
de ulike prosjektene. Den ene informanten har vært i et morgenmøte, og deler ivrig av 
hva de gikk gjennom og om noen av forslagene deres ble godt mottatt. En annen viser 
stolt frem en gigantisk papirrull hvor det er skissert et tidshjul for hva som skal bli det 
nye PolAkademiet, et av de nye satsingsprosjektene teamet jobber med å utvikle. De 
andre titter ivrig, peker og gir innspill, alle med en vennlig og engasjert tone.  

 

Jeg denne delen vil jeg undersøke informantenes syn på kunnskap og kunnskapsdeling, og 

hvordan de selv oppfattet at det foregikk i teamet. Som nevnt er kjedekontoret fortsatt i en 

endringsprosess, hvor de blant annet har omorganisert sammensetningene av avdelinger og 

enheter i nye lokaler. Informantene hadde på dette tidspunktet vært i de nye lokalene i 

underkant av et år, og har vært gjennom en tilvenningsfase for å jobbe i åpne 

kontorlandskaper hvor avdelinger og fagdisipliner sitter uten faste plasser. Et av målene er å 

tilrettelegge for en kultur med mer tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av de 

ulike avdelingene. Et annet mål er at det skal oppleves mer naturlig å be om hjelp, stille 

spørsmål til de med andre ansvarsoppgaver enn en selv, og at dette skal bli en mer integrert 

del av arbeidsdagen. Fra å ha et kontorlandskap flere av informantene omtalte som «kaotisk» 

satser de nå på en lavterskelkultur for å engasjere hverandre på tvers av fagområder.  

 

Informant 1 beskrev hvorfor de nye lokalene er bra for kunnskapsdeling med at man kan 

«flytte rundt og sånn». Foruten åpne kontorlandskap, uformelle møteplasser og formelle 

møter, bruker alle på kjedekontoret også Workplace og snart Teams fra Microsoft som 

digitale kommunikasjonsplattformer. Her kan de chatte, opprette grupper for ulike 

arrangementer og fagområder, dele filer og samarbeide i felles dokumenter. Da enheten jeg 
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har studert kun har fast enhetsmøte annenhver uke, bemerket samtlige av informantene at de 

er avhengige av å kunne kommunisere enkelt via Workplace. Informant 3 forklarer det slik: 

 
I møter og Workplace aller mest, Teams blir det sikkert mer av fremover, i uformelle 
og formelle settinger (...) laget strukturer for møter med hele avdelingen fordi målet 
er jo også at vi skal få til kunnskapsdeling på tvers av enheter, jeg er opptatt av at vi 
må begynne med oss selv først, og å si til avdelingen min at vi er 
«rollemodellavdelingen». 

 

Dette indikerer i tillegg til at de digitale plattformene anses som sentrale for arenaer å dele 

kunnskap, også benyttes for å samarbeide på tvers av ulike enheter og fagfelt. Med 

«rollemodellavdelingen» siktet informant 3 til at det er deres enhet med ansvar for 

organisasjonsutvikling- og læring, som skal gå foran som et godt eksempel for de andre 

avdelingene for å dele kunnskap. At kunnskapsdelingsprosessen skal kunne foregå på en 

effektiv måte går igjen hos flere, i kombinasjon med at de fortalte om travle dager med 

mange pågående prosjekter og problemstillinger som skal løses samtidig og relativt raskt.  

 

Vi må lage kunnskapsdelingen så enkel at det er lett for butikkene å ta i bruk 
det verktøyet som er kunnskapsdeling, og de må enkelt kunne dele den 
kunnskapen igjen i sine avdelinger og butikker. Da må du på en eller annen 
måte ha en del verktøy og hjelpemidler for at det skal gå i en travel hverdag 
(informant 4).  

 
Det kom frem at de i tillegg til å være opptatt av å ha en kontinuerlig dialog for 

kunnskapsdeling, også måtte fokusere på at kunnskapsdelingen ut fra enheten, videre til de 

andre avdelingene og ut til butikkene, må være godt gjennomtenkt for at relevant kunnskap 

skal nå ut dit den trengs.  

 

Jeg tenker at det handler om at vi deler den kunnskapen vi har både eksplisitt og 
implisitt, at man på en måte klarer å få til en eller annen kultur for at man deler det 
man har (...) (informant 5).  

 

I tråd med organisasjonens mål om å skape en lavterskelkultur for kunnskapsdeling, kan 

sitatet tyde på at de er godt på vei og at informantene opplever å jobbe under slike forhold. 

De fleste av informantene hadde klar formening om det enten var de formelle eller uformelle 

møtene som var best egnet for kunnskapsdeling. Informant 4 ville derimot ikke velge kun en. 
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(…) avhenger av mengden av kunnskap som skal deles. Vil jeg ikke sette den ene 
overføringen over den andre som kvalitet av kunnskap, men jeg mener at det er den 
dagligdagse, uformelle kunnskapsdelingen som skjer der og da, og hvis det sitter 
automatisk hos deg skjer det uten at vi trenger å tenke på det siden det ligger i 
ryggmargen. 

 

Informanten antyder at det ikke oppleves relevant å rangere måtene å dele kunnskap på, men 

at det er mer naturlig å se på hva slags kunnskap som skal deles for å avgjøre hvilken form 

for kunnskapsdeling en kan anvende. Det er grunn til å anta at ved å ha en «automatisert» 

kultur for kunnskapsdeling, vil en også bli mer opptatt av å tilrettelegge for de formelle 

møtene for kunnskapsdeling for å kunne veksle mellom de ulike formene. 

 

4.1.1 «Jeg har veldig tro på det å fysisk møtes» 
De fleste informantene svarte relativt raskt at «fysiske møter» og «de møtene eller 

diskusjonene som blir til ved en tilfeldighet» var viktigste arenaene for kunnskapsdeling. 

Informant 4 hadde en klar formening om hvor og hvordan enheten deler av kunnskapen sin: 

 

Den foregår på alle plan. Det kan være hvor som helst og jeg tror det er et fortrinn og 
positiv egenskap som min avdeling har kanskje mer enn de andre, fordi vi er så klar 
over det konseptet med kunnskapsdeling, så for oss skjer det mer automatisk enn at vi 
tenker eller planlegger for det.  

 

Dette kan tyde på at enheten ligger noe lenger frem i å være kjent med kunnskapsdeling som 

formidlingsmetode og hvordan det kan gjøres i forskjellige arenaer på ulike måter. Informant 

3 beskrev det med å si at «kunnskapsdeling tenker jeg skjer hele tiden, dessverre skjer det 

mer ubevisst enn bevisst, skulle ønske at vi klarte å få det til å bli enda mer bevisst». Et 

interessant svar i forhold til forrige sitat, hvor informant 4 legger kunnskapsdeling frem som 

automatisert i individet. 

 

Det kommer tydelig frem at det er en klar oppfatning om hvor effektivt kontorlandskap og 

sosiale møteplasser er for å bli bedre kjent på tvers av avdelingene og andre team. Samtidig 

virker det som at alle informantene setter stor pris på å jobbe på en sosial og interaktiv måte, 

et positivt resultat av omorganiseringen.  
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Jeg tror det at vi er flinke til å være såpass kobla på hverandre og forstår at summen 
av alt det vi sitter og diller med hver for oss og til sammen leverer fra oss (...) har vist 
seg å ha den, den og den verdien for organisasjonen (informant 2). 

 

At informanten fremhever verdien av å kommunisere og diskutere jevnlig for å hele tiden 

kjenne på ansvaret for å være en del av et team, kan tolkes som en styrke for at ingen skal 

oppleve at de ikke får ta del i hverandres oppgaver fordi kunnskapen man besitter ikke anses 

som verdifull. I tillegg vil det kunne ha en positiv synergieffekt for å inspirere de andre 

avdelingene på kjedekontoret til å jobbe for en like sterk lagånd i sine team. 

 

Med ulike ansvarsområde og oppgaver de skal løse kommer det frem at alle ønsker å dele 

kunnskapen innad i teamet, men at de foretrukne måtene og arenaene å gjøre det på varierer. 

Informant 6 har med sitt ansvarsområde et ulikt sett med arbeidsoppgaver og 

problemstillinger, på tross av at de i stor grad samarbeider om det meste, og i liten grad 

jobber alene med større oppgaver. Med en pågående omorganisering av avdelingene og dertil 

nye kunnskapsområder å dekke, var det tydelig at vedkommende var opptatt av å vektlegge 

de strukturerte og formelle møtene i større grad fremover. 

 

Setter mest pris på strukturerte møter. Vi har noen faste møtepunkter og da har faste 
agendaer, men jeg har tatt litt til orde for at vi kanskje skal sette det litt mer i system 
og ha en «kunnskapskvarter» eller noe på omgang så vi deler med hverandre. Merker 
at informasjonstilfanget er så stort at vi ikke kan regne med at alle de andre ser de 
samme filmene på YouTube eller leser de samme artiklene, men da kan man regne 
med å dele (informant 6).  

 

Dette kan tyde på at det å gjeninnføre «kunnskapskvarter» er vel verdt å anse som et nyttig 

supplement for å tilrettelegge for tilstrekkelig med tid for at enheten skal oppleve at de får 

diskutert mer fag, og samtidig sørger for å optimalisere forholdene for kunnskapsdelingen. I 

tillegg til tilstrekkelig med tid, er det også nødvendig at verdisettet til alle i organisasjonen 

korrelerer slik at det ikke oppstår skiller mellom holdninger, som neste del vil ta for seg. 

 

Flere av informantene nevner «at det er strukturer som tillater det» og at «kunnskapsdeling 

blir enklere å få til med strukturer». For meg var det utydelig hva de i starten mente med 

«strukturer»; om det var det organisatoriske rammeverket som timeplaner og mandater for 

iverksetting av nye prosjekter, nye lokaler eller organisasjonens verdier og holdninger. 

Informantene trives med å ha mer konkrete rutiner å forholde seg til når de arbeider med 
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prosjekter, og henviser til strukturer som usagte regler og holdninger i organisasjonen. 

Informant 3 eksemplifiserer det slik: 

 

(...) med strukturer for det blir det mye lettere for at det skal skje, som Workplace, 
også er det viktig at leder går foran som et godt eksempel (...) leder må dele mer fordi 
jo mer leder deler dess større sjans er det for at andre også gjør det, og at man ikke 
er redd for å dele, må ikke bare være bra, må dele feil, må dele ting som ikke funker, 
artikler vi ikke har lest ferdig men kan få en diskusjon rundt allikevel. 

 

Også er det alle prosjektmøtene (...) hvor det er sammensatt stort sett representanter 
for alle mulige avdelinger inni alle mulige prosjekter (...) men jeg tenker at det ikke er 
så mye mer organisasjonsutviklingsfaget av strukturer enn de vi har innført, så må vi 
passe på at «hearts and minds» følger med». 

 

Informant 1 mener på sin side at de nye strukturene bør fungere som et effektivt springbrett 

for kunnskapsdeling mellom kolleger fra alle fagområdene. Ifølge informanten skal det som i 

dette tilfelle beskrives som strukturer være med på å engasjere alle ansatte til å lære av 

hverandre for å få et bredere faglig utgangspunkt når komplekse problemstillinger skal løses. 

I neste delkapittel vil jeg se nærmere på hvordan teamet opplever å samarbeide tverrfaglig.  

 

4.1.2 «Vi vil jo ikke at alle skal være helt like» 
Vi befinner oss i 6 etasje med utsikt over Operataket. Rommet er «Burgund», navngitt 
etter et av de store vinområdene i Frankrike. I møtet deltar to av informantene, åtte 
dresskledde personer, tydelig fra de litt mer harde fagene som økonomi, juridisk og 
ledelse og jeg. Stemningen er munter, men jeg merker meg fort at dette er et mer alvorlig 
møte hvor det som skal diskuteres både engasjerer alle tilstede, og hvor beslutningene vil 
sette preg på den videre prosessen rundt to sentrale prosjekter enheten min jobber med.  
 

På tross av at det er et flertall av pedagoger i enheten, kommer det frem av å både observere 

dem i dialog og i møtevirksomhet med personer fra andre fagdisipliner, at alle har ulike måter 

å gå løs på nye arbeidsoppgaver, faglige diskusjoner og forhandler frem enhetens meninger. 

Det de derimot er like opptatt av og oppmerksomme på er å bruke hverandres kunnskap. 

 

Jeg tror kunnskapsdeling kan skje av seg selv hvis kulturen er sunn (...) det anses som 
verdifullt å dele av sin kunnskap, og ikke minst spørre kollegaer man vet er 
kunnskapsrike (...). Folk må ikke oppleve å måtte ha «korrekt» kunnskap for å kunne 
dele, finnes ikke én fasit på veldig mye (informant 6).  
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Dette sitatet viser at enheten er opptatt av å skape en kultur for kunnskapsdeling, hvor det 

både deles kunnskap omkring hva man vet, men også hva enkelte eventuelt ønsker å lære mer 

om. Gjennom å tilrettelegge for en kultur som tillater og bygger på ulike 

kunnskapsperspektiver legger de dermed et tilsvarende grunnlag for å skape ny kunnskap 

som et resultat av kunnskapsdeling.  

 

Det å gjøre en innsats for fellesskapet er både nyttig og positivt. I organisasjoner hvor 

medarbeiderne aktivt deler kunnskap med et verdisett hvor kollektivets beste står høyest, vil 

man i større grad kunne unngå at individene har et individualistisk syn på selvutvikling og 

faglig vekst. På den måten blir det å omgjøre taus kunnskap til eksplisitt en mer naturlig del 

av arbeidsformen, og vil kunne tilrettelegge for et læringsmiljø hvor nysgjerrighet og 

lærevilje applauderes fremfor at den enkelte sitter på sin ekspertkunnskap. 

 

Den kunnskapen som kollektivet har kommet kollektivet til gode, at den ikke sitter fast 
inni én og én som ikke deler det, (...) vi må komme dit hen at jeg skjønner at jeg må 
stille et spørsmål hvis jeg lurer på noe, at jeg ikke trenger å hverken gå å frustreres 
over det eller spekulere (...), jeg kan bare spørre, og at når jeg spør så er du positiv til 
å dele fordi jeg er en kollega (informant 1). 

 

Slik informant 1 presenterer det tydeliggjøres engasjement og krav til en positiv holdning for 

å dele kunnskap, og å vise imøtekommenhet til kollegaer som to sentrale forhold i forbindelse 

med kunnskapsdeling. Det mest interessante i sitatet er hvordan informanten påpeker at det 

må eksistere et genuint ønske om å ville utvikle seg faglig, at man ønsker det samme for sine 

medarbeidere og for organisasjonen som et kunnskapsfellesskap.  

 

Til tross for at det tidligere ble ytret et ønske om at enheten skal opparbeide seg en enda 

større bevissthet rundt kunnskapsdelingsprosessen og hva de bør ta hensyn til, tyder likevel 

flere av svarene på at det er andre forhold knyttet til kunnskapsdeling som må tas tak i. 

 

Kombinasjonen mellom den uformelle praten hvor vi får liv i den tause kunnskapen, 
den er kjempeviktig, og viktig at vi har dette forumet i vår egne Workplacegruppe (...) 
for våre private grupper hvor kanskje andre diskutere mye forskjellig er vi faglige 
(informant 2).   

 

I tråd med informantenes svar på hvilke arenaer de mener er optimale for kunnskapsdeling i 

enheten, mener flertallet at en kombinasjon av formelle og uformelle samarbeidsformer vil 
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berøre de ulike problemstillingene de skal løse. Da tid oppfattes som noe alle ønsker mer av, 

kommer betydningen av å ha private grupper på Workplace frem hvor de i motsetning til 

andre avdelingene diskuterer mer fag. Det er grunn til å tro at både enheten og organisasjonen 

så langt har skapt en delingskultur med et godt utgangspunkt for å videreutvikles. 

 

4.1.3 Oppsummering  
Alle i teamet er opptatt av og viser respekt for hverandres ulike fagbakgrunner. Det kommer 

ikke frem at det er et stort sprik i kunnskapen deres, men det er tydelig at alle har stor nytte 

av hverandres ekspertkunnskaper. Jeg opplever alle informantene som meget kompetente og 

dedikerte til både organisasjonen og enhetens fag- og ansvarsområde om å delegere ut den 

beste kunnskapen til resten av organisasjonen. Kunnskapen deles gjennom formelle møter 

hvor de diskuterer problemstillinger, arbeidsoppgaver, og ved å samarbeide i ulike digitale 

plattformer. I tillegg skjer kunnskapsdeling nærmest kontinuerlig gjennom arbeidsdagen, i 

samtaler, faglige diskusjoner eller i uformelle møter. Informantene er også gode på å huke tak 

i hverandre hvis de står fast eller trenger flere perspektiver på en problemstilling. 

 

4.2 «Det betyr å gjøre hverandre gode og å ha felles mål» 
På kjedekontoret er det totalt seks avdelinger med tilhørende enheter, alle med sine ansvars- 

og fagområder. På kjedekontoret er det et underliggende felles mål at de skal gjøre 

kunnskapsdelingen og kompetansenivået til sine medarbeidere i butikkene best mulig, på en 

mest mulig effektiv måte. For å klare det kreves det mange forskjellige fagområder, god 

kommunikasjon og høy tilstedeværelse av tilhørighet og trivsel for at alle skal kunne ønske å 

jobbe mot dette felles målet. Organisasjonsutviklingsavdelingen jeg har fulgt, har ansvaret for 

å sørge for at den utvalgte og nyttige kunnskapen de mener butikkmedarbeiderne behøver og 

ønsker opparbeides og deles, og samtidig passe på at organisasjonen som helhet 

kommuniserer på en effektiv måte slik at de unngår å snakke forbi hverandre. 

 

Etter omorganiseringen på Kjedekontoret har det å skape nye fellesskap i team vært en viktig 

prioritering. Alle kjenner hverandre, forskjellen ligger nå i at nye fagfelt er slått sammen for 

et mer mangfoldig grunnlag for tverrfaglig samarbeid. Å ha felles interesser og felles mål går 

igjen hos de aller fleste av informantene på spørsmålet om hva de legger i begrepet team. 

Informant 4 valgte å bruke en metafor for å illustrere et godt team:  

 



 57 

På en idrettsbane så anser jeg at alle er likestilt et fotballag. Det betyr at hver og en i 
teamet har sin spesialkompetanse, men at vi alle sammen skal nå det samme målet, og 
at vi selvfølgelig da i denne prosessen gjør hverandre gode ved å dele kunnskap. 

 

I sitatet fremhever informanten at team er sammensatt av flere ulike kompetanseområder, 

uten at noen fremstilles som mer verdifulle enn andre. Ingen av informantene hadde behov 

for mye betenkningstid for å besvare spørsmålet, og alle var samstemte i at de er et team, selv 

om de ikke har definert seg som det i plenum. Informant 1 beskrev et godt team som: «Det er 

forskjellige kompetanser og forskjellige personligheter som jobber for det samme», mens 

informant 2 beskrev det som: «En gjeng som jobber sammen mot et felles mål og løfter 

hverandre frem og opp, gjør hverandre gode rett og slett». 

 

I tillegg til å jobbe mot felles mål, er det viktig at teammedlemmene føler en sterk tilhørighet 

i teamet. Det er essensielt at det skapes et miljø hvor det føles trygt å både dele med andre, og 

at man får tillit og autonomi til å jobbe selvstendig for å kunne utvikle seg faglig. Dette 

understreket informant 5 da jeg spurte om hvilke forhold som var ekstra viktige at eksisterte 

for å tilrettelegge for en trygghetsfølelse i teamet. 

 

Det er et godt forhold mellom oss, preget av respekt og tillit til hverandre, og en stor 
grad av frihet og tillit (…) jeg tenker er nøkkelverdier for å trives og lykkes. Man må 
ha respekt for at man har forskjellig bakgrunn, man må kanskje være flink til å 
forklare hvorfor man tenker som man gjør, må være nysgjerrig på hverandre og 
hvorfor den andre tenker og sier som den gjør. 

 

En annen viktig forutsetning for et velfungerende team med trygge rammer, er ifølge flere av 

informantene respekt, som kan knyttes opp mot både tillit og autonomi. I neste del ser jeg 

nærmere på hvordan teamet viderefører tillit seg imellom som en kilde for et godt samarbeid.  

 
4.2.1 «Vi gir hverandre high-fives og heier på hverandre» 
Stort sett alle gangene jeg har observert eller samtalt med teamet i mindre eller større møter 

har stemningen vært god. Det er en jevn veksling av hvem som snakker og tar til orde, og det 

virker som at alle har funnet sin «plass» i teamet. Det er mye humor og latter gjennom 

dagene, et tydelig tegn på at de trives i hverandres selskap. Informant 2 svarer med stolthet 

og glede på spørsmålet om hvordan samarbeidet innad i enheten oppleves, at:   
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Vi er sånn som gir hverandre high-fives og heier på hverandre, får mye følelsen av 
hvor mye vi kan få til sammen, og det føles godt, sammen er vi dynamitt. 

 

Med travle dager og høy møtevirksomhet er tiden teamet har sammen dyrebar. At de alle har 

mange baller i luften og tilhørende møter og avtaler, stjeler ofte av de verdifulle stundene 

teamet bruker til å diskutere aktuelle problemstillinger og oppgaver. Fordi teamet er såpass 

lite og dermed har et større ansvarsområde, er det flere som mener at dette kan gå utover 

hvorvidt de føler seg oppdatert på hverandres arbeidsoppgaver og faglige utfordringer. 

Informant 5 illustrerer verdien av å ha klare, felles mål når tiden for å komme dit er knapp. 

 

At man har åpen og god kommunikasjon seg imellom, (…) har ganske klare mål for 
hva man skal, litt i forhold til tidsperspektiv og det kan ofte være greit at man har en 
felles forståelse for hvor man skal og på hvilken måte (…) at folk er rause med 
hverandre tenker jeg er viktig (informant 5). 

 

På spørsmål om hvordan informantene opplevde kommunikasjonen innad i teamet svarte de 

aller fleste at de opplevde teamet som samsnakket med god kommunikasjon. Alle følte seg 

med i samtalen, og at det aldri var vanskelig å starte en diskusjon. Etter omorganiseringen har 

teamet fått et nytt medlem med utdannelse i kommunikasjon, noe alle meget fornøyde med, i 

tillegg til at de opplever at det allerede har styrket dem som team. Likevel er det forskjellige 

oppfatningene om hvordan og om de faktisk håndterer de mer ubehagelige og «gnissete» 

konfrontasjonene i teamet, som kan tyde på andre aspekter knyttet til kommunikasjonen 

innad i teamet de kan bli mer klar over og bedre på. Informant 2 sa: 

 

Jeg tror nok at vi kan bli bedre med å tørre og ta opp vanskelige ting som uenigheter 
eller misforståelser oss imellom (...) alle kan kjenne på hvorfor diskusjoner eller 
samtaler blir vanskelige, hvorfor det blir litt sånn opphetet i diskusjoner som jeg ikke 
er imot, men jeg tenker at de gangene det ikke blir enighet i diskusjonene så handler 
det ikke om fag, men person. Det handler om hvordan man opplever hverandre, det 
relasjonelle, og det er det ikke mange som tør å gå inn i her. 

 

Informanten 2 nevner forhold ved hvordan teamet kommuniserer det er viktig å ta fatt i. Det 

er ingenting i veien med opphetede diskusjoner og uenigheter i et team, men dersom det ikke 

foreligger en god rutine eller trygghet i hvordan man skal løse slike situasjoner kan det skape 

større distanse mellom teammedlemmene enn nødvendig. Klarer man å bruke de mer ladede 

samtalene konstruktivt og som et tegn på faglig engasjement og innlevelse, vil det kunne 
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styrke fellesskapet og mulighetene for å strekke seg lengre og å våge mer. I motsetning til 

informant 2, opplever informant 3 kommunikasjonen noe ulikt: 

 

Jeg syns vi har veldig gode og konstruktive tilbakemeldinger og samtaler, at vi når vi 
er uenige klarer å ha en god diskusjon og at alle er gode til å sifra til hverandre på en 
ordentlig måte. 

 

Dette er en interessant distinksjon i svarene, spesielt fordi teamet består av såpass få 

medlemmer og at der dermed er nevneverdig at kommunikasjonen og hvordan man håndterer 

uenigheter varierer i såpass stor grad. En annen informant (6) svarte dette på spørsmålet om 

kvaliteten på kommunikasjonen innad i teamet: 

 

Opplever at vi har veldig god kommunikasjon og tone i gruppen vår (...) men vi er for 
mye opptatt av møter på hver vår side, og når vi først møtes er det sjeldent vi kommer 
igjennom det vi skal. Vi har ikke klart å bygge lag på en måte jeg kunne ønske meg. 

 

Kommunikasjon skjer med andre ord ikke utelukkende i uformelle møter, og krever ofte mer 

av de i interaksjon med hverandre enn de kanskje er klar over. At kommunikasjonen samtidig 

fører med seg noe nytt eller virker oppklarende for teammedlemmene synes også å være et 

ønske som fortsatt gjenstår å være fullstendig oppfylt. I neste del vil jeg legge frem hvordan 

det å jobbe tverrfaglig der god kommunikasjon er essensielt, oppleves for informantene. 

 

4.2.2 «Forfriskende å jobbe tverrfaglig» 
Da jeg spurte informant 1 om hvordan det var å jobbe tverrfaglig i større grad enn før, var 

svaret kort og konsist. «Det funker kjempebra. Vi har masse forskjellige bakgrunner med alt 

fra ingen formell bakgrunn men med masse erfaring». Vinmonopolet er en organisasjon hvor 

kunnskap er deres mest verdifulle egenskap, som gir grunnlag for å anta at dette henger 

sammen med de ansattes brede erfaring og kunnskap, og det administrative. Hvert år bruker 

Vinmonopolet enorme ressurser og krefter på kompetanseheving og kunnskapsutviklingen av 

alle sine ansatte. I et arbeidsmarked hvor både teknologi og kunnskap er i stadig utvikling er 

det nødvendig å ha et bredt spekter av ulike fagfelt for å henge med i utviklingen. 

 
Forfriskende å jobbe tverrfaglig, man får helt andre vinklinger på problemstillingen 
enn du har tenkt på sjøl, stiller helt andre type spørsmål (informant 2).  
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Sitatet understreker med få ord verdien av og fordelen med å jobbe i et tverrfaglig team med 

oppgave om å samarbeide om å løse forskjellige og komplekse problemstillinger. Ens egne 

kunnskapsperspektiv blir utfordret i nye retninger, og man får muligheten til å trekke på 

andres erfaringer og kunnskap. Informant 5 fremhever verdien av å jobbe tverrfaglig med 

vekt på å se verden fra et nytt ståsted, som øker forutsetningene for å utvikle seg faglig.  

  

Setter stor pris på tverrfaglighet, tenker at det er viktig fordi man har forskjellig 
verdensbilde, forforståelsen er veldig ulik og det tenker jeg er veldig verdifullt for å 
skape fremdrift og for å sikre å få med alle tanker og synspunkt, man kan ofte bli litt 
blind og ta ting for gitt hvis alle sitter med samme fagbakgrunn, alle har liksom rett. 
Mangfoldet kan skape litt bredere grunnlag for å ta gode beslutninger. 
 
Tverrfaglighet er naturlig for meg fordi jeg alltid har gjort det (...) tenker det handler 
mer om personlighet, kjemi mellom menneskene og hva slags kultur vi har mellom oss 
enn fagbakgrunn. Fint å ha ulike perspektiver, fint å kunne lære av hverandres fag 
(informant 6).  

 

I likhet med sammensetningen av et team og hva slags betydning den kan ha for 

kommunikasjon og kvaliteten på samarbeidet, understreker informant 6 hva betydningen av 

kjemien mellom teammedlemmene kan ha å si for hvordan man behandler hverandre. Det er 

interessant at kulturbegrepet nevnes, et positivt tegn til en bevissthet rundt å skape en kultur 

innad i teamet som rommer både ulikheter knyttet til faglig bakgrunn, interesser, synspunkter 

og personlighet. På det samme spørsmålet dro derimot informant 4 litt på svaret, og var ikke 

like rask med å si at å jobbe tverrfaglig er utelukkende positivt. 

 

Både og faktisk, kommer litt an på settingen, veldig artig å jobbe tverrfaglig for da 
plukker du opp ting du tenker at, «oi dette har jeg bruk for og det tar jeg med meg», 
mens når du jobber med fagpersoner lik deg selv så har jeg erfart at det oftere kan 
komme ulikheter og at man er uenige, litt mer knirking. 

 

I tråd med kommentaren om at et godt, tverrfaglig samarbeid avhenger vel så mye av kultur 

som variasjon av fag, kan dette sitatet tolkes som at omorganiseringen fortsatt preger en del 

av motivasjonen for å samarbeide og viljen til å omstille seg de nye avdelingene og 

organisasjonens større satsning på mer tverrfaglig samarbeid. Å jobbe tverrfaglig krever helt 

klart mer av den enkelte og av teamet som helhet. Det er flere hensyn å ta, mange meninger 

om den samme problemstillingen og ofte er dette roten til konflikter eller uenigheter. Målet 

med å innføre tverrfaglighet i en organisasjon synes derfor ikke å kun handle om resultatene 
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og kvaliteten på prestasjonene, men også å skape en kultur hvor nettopp åpenhet til og 

respekt for andres erfaringer og fagdomener går hånd i hånd.  

 

4.2.3  «Man må kjenne på en viss tillit for å dele av seg selv» 
Et trygt arbeidsmiljø er en viktig del av et godt samarbeid og for å våge å ta 

mellommenneskelige risikoer og begå eventuelle feil. De aller fleste av informantene 

beskriver et arbeidsmiljø med rom for å feile, og at det har skjedd en positiv endring i 

forbindelse med å innarbeide dette som en del av kulturen etter omorganiseringen. Innad i 

teamet føler alle seg trygge på hverandre, slik informant 2 forteller: 

 

«Jeg føler selv at mine kollegaer er mer klar over hva jeg har å fare med og hva jeg 
driver med, så en større trygghet i meg sjøl». 

 

Svaret kom på spørsmålet om hvordan informanten opplevde at alle fikk ta sin plass, og 

hvordan det å bli tatt på alvor opplevdes. Informant 5 var fremhevet også tillit som et viktig 

element for å føle seg trygge på hverandre og for å tørre og dele. 

 

Man må kjenne på en viss tillit for å dele av seg selv, tenker at det for å skape en 
effektiv kunnskapsdeling i en så stor organisasjon som Vinmonopolet så handler det 
jo om at man må ha de digitale verktøyene på plass. Og da må man også ha den 
kunnskapen om hvordan man deler dette her og man må promotere at vi ønsker å 
drive kunnskapsdeling (...) det må applauderes at man ønsker å dele kunnskap.  

 
At informanten trekker frem konkurranse og det å føle seg komfortabel med å dele, er 

interessant i den forstand at det munner ut i Vinmonopolets kjerneverdi om at kunnskap må 

deles for at de skal nå målet om å forbli en kunnskapseffektiv organisasjon i stadig utvikling. 

Informant 3 gjorde meg oppmerksom på at: 

 

Lederen vår har vært en fantastisk rollemodell når det kommer til å tørre å gjøre feil, 
vi kommer jo fra en organisasjon hvor vi tidligere har vært litt fastspente og stive av 
skrekk for å gjøre feil (…) og da stivna plutselig hele organisasjonen og turte ikke å 
gjøre noen ting feil (…) i kjølevann av det ble det å gjøre feil og innrømme og gjøre 
feil ble så utrolig tabu, og det skaper jo en forferdelig kultur (informant 3). 

 

En negativ retning for en organisasjon å ende opp i, og heldigvis opplever hverken 

informantene eller jeg at dette preger hverdagen og samarbeidet til organisasjonen eller 
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teamet i spesielt stor grad. Det å skape en kultur med rom for å feile er med på å styrke 

relasjonene og tilliten til individene, og at man kan bli bedre og mer kompetente ved å lære 

av feilene man begår. Underveis i noen av intervjuene kom det frem et par andre interessante 

refleksjoner som belyste at de ikke kun anser teamet og organisasjonen som utlært, men at 

også de har et par ting å ta tak i og forhåpentligvis klare å forbedre. I forbindelse med å si fra 

hvis det oppstår uenigheter knyttet til det å gi hverandre tilbakemeldinger og konstruktiv 

kritikk delte informant 2 følgende:  

 

Hvis vi hadde vært flinkere til å gå inn i det som gjør oss litt svakere noen ganger, så 
hadde vi kommet sterkere ut av det, men vi har jo en sånn eksepsjonelt raus leder, den 
beste rollemodellen, med full autonomi og full tillit (…) er alltid der og støtter oss, 
innimellom opplever jeg at (…) er litt mye oppi grøten og blander seg, men det er 
også litt sånn Vinmonopolet er, litt sånn hierarkiske som blander seg, henger sammen 
med at vi er redde for å gjøre feil og at vi er sårbare som et monopol (informant 2).  

 

Det informanten adresserer er både viktig å ta tak i og interessant for sammenligning med 

svarene fra resten av intervjuene. I motsetning til samstemtheten av hvordan de mener 

kunnskapsdelingen i teamet kan foregå mest effektivt, spriker det noe mer mellom svarene i 

forbindelse med å tørre å snakke om mer ubehagelige situasjonene som kan oppstå i et 

samarbeid. En av informantene hadde på sin side en ganske annerledes oppfatning av 

hvordan de håndterte konflikter og uenigheter innad i teamet: 

 

Det finnes ingen problemer i vår avdeling, det er bare løsninger. Vi er 
løsningsorienterte med god, positiv innstilling, og enhver kommunikasjon foregår i en 
positiv setting og tone, kan ikke huske at vi har hatt noe som kan kalles en krangel, vi 
er en samstemt gjeng (informant 4). 

 

Det er tydelig at teammedlemmene, på tross av å være en liten gjeng, har ulike oppfatninger 

om hva det innebærer å stille hverandre kritiske spørsmål og hvordan man ønsker at de skal 

håndteres. Samtidig er dette et områdene mange opplever som ubehagelige å snakke om fordi 

det fort gjort å oppleves som tverr eller mer krevende å jobbe med.  

 

En annen viktig del av å bygge et miljø med rom for prøving og feiling, og for å innrømme 

feil eller svakheter, er å implementere denne holdningen som en del av teamets arbeidsmåte 

tidlig i prosessen. Slik kan teamet avklarerer hvilke forhold det er viktig at det tilrettelegges 

for og jobbes med. Ambisjoner og hårete mål kan være gode kilder til motivasjon og 
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idémyldring i en endringsfase. Skjer det derimot ikke en avklaring underveis kan det medføre 

feiloppfatninger og for høye krav å etterfølge. Informant 1 beskrev det som at «ambisjonene 

er større enn kapasiteten mange ganger», som kan tolkes dit hen at det ikke har vært en god 

nok gjennomgang av hvilke ideer og løsninger som fungerer i praksis.  

 

Litt ustrukturert og lite planmessig (…) ivrig på å fortelle om et frokostseminar eller 
en spennende artikkel (…) men vi har ikke vært flinke til å følge opp, så litt mer 
planmessighet på hvordan vi kan bli faglig sterke er bra (6). 

 

Informant 6 belyser i tillegg nødvendigheten av å ha en avklaring og diskusjon innad i teamet 

for å stadfeste hvilke metoder og forventninger knyttet til kunnskapsdeling, samarbeid og nye 

arbeidsmåter som virker relevante og oppnåelige for samtlige av teammedlemmene. 

 

For å øke trivsels- og trygghetsnivået i teamet er det å støtte hverandre til å utvikle seg faglig 

et sentralt forhold å ta hensyn til. Med følelsen av å stå på stedet hvil er det lett å miste 

motivasjonen for å yte og samarbeide. Informant 2 mener omorganiseringen har vært en 

positiv påminner om hvor viktig det er å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger: 

 
Der tenker jeg at vi er veldig gode og at omorganiseringen har gitt oss en ekstra 
boost, også er vi jo flinke til å støtte hverandre og komme med gode tilbakemeldinger.  

 

Informanten får medhold fra informant 5, som i tillegg trekker frem at: «man er veldig tette 

og jobber for at man skal gå fremover og utvikle seg sammen og i fellesskap» innad i teamet. 

På spørsmålet om hvor ofte vedkommende ba om tilbakemeldinger på egen innsats var svaret 

kort og konsist at: «Jeg spør aldri om tilbakemeldinger på mitt arbeid for det kommer 

automatisk» (informant 4). Informant 3 svarte like raskt, og sa at: «Det spør jeg egentlig om 

kontinuerlig». Dette kan tyde på at teamet har opparbeidet en tillitsfull kultur hvor det å gi og 

få tilbakemeldinger oppfattes som en positiv gest, snarere enn et personangrep eller som en 

indikasjon på at man ikke er god nok.  

 

I et tverrfaglig teamsamarbeid hvor få personer skal løse mange og komplekse oppgaver, 

fordrer dette en høy grad av autonomi og fleksibilitet fra lederen, slik at medarbeiderne 

opplever å få tiltro for å ha den ansvarsopplevelsen som kreves for å løse utfordringer og 

tilfredsstille forventningene man er gitt. I den sammenheng og på bakgrunn av svarene om å 

føle seg respektert og verdsatt var dette svaret interessant. 
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Dette handler om folks holdninger til livet, folks stolthet rett og slett og det er jo helt 
forskjellig. Har vi helt ulike menneskesyn blir det jo mye forskjellig, misunnelse (...) 
men jeg opplever oss som en trygg gjeng som også er trygge inni oss, hvis du ser på 
vårt team som et menneske er vi et trygt menneske med beina trygt planta på jorda og 
da er det letter å hjelpe andre, samtidig som jeg også ser at vi blir en større trussel 
for andre, og det er jo veldig dumt (informant 3).  

 

Informant 3 trekker frem holdninger som et viktig aspekt for å skape et trygt og raust 

arbeidsmiljø hvor alle føler en tilhørighet. Trygghet troner frem som en nøkkelbrikke for å 

komme i mål med å skape et tillitsfullt, tverrfaglig team som samarbeider godt. 

 

4.2.4 Oppsummering 
Det er tydelig at trygghet og tillit er avgjørende forhold for et godt samarbeid og for å skape 

trygge omgivelser for kunnskapsdeling. Informantene trakk frem autonomi og fleksibilitet 

omkring det å tenke nytt for å løse komplekse arbeidsoppgaver som en viktig kilde til å føle 

seg som verdifull for fellesskapet. Et gjennomgående svar var at informantene mente det var 

nødvendig med felles mål for å styrke fellesskapsfølelsen. Dette mener de også at de får til. 

Gjennom observasjonene ble det tydelig at informantene hadde en åpen og dynamisk dialog, 

og trivdes med et høyt arbeidstempo med mange ulike oppgaver. Alle svarte at de trivdes 

med samarbeide tverrfaglig da det gir et mer nyanserte, faglig perspektiv. En av 

utfordringene synes å ligge i å avklare ansvarsområder og stå fast ved dem, hvor tilliten leder 

utviser ikke kludres til ved unødvendig innblanding underveis i problemløsningsprosessene.  

 

4.3 «Man kan jo tenke seg at det kan skape forskjellige 

problemer fordi man har forskjellige begrepsapparat»  
I et team bestående av ulike fagdisipliner, noen med lengre fartstid i enheten enn andre, er det 

fort gjort at det kan oppstå utfordringer omkring det å skulle samarbeide mot felles mål. Jeg 

vil derfor i denne delen se på funnene mine opp mot kunnskapsgrenser, og hvordan de 

eventuelt utarter i den konteksten jeg har studert. 

 

4.3.1 «Når alle bidrar inn i et prosjekt» 
Når det er snakk om forskjell i kunnskapen individer har, omhandler det i hvor stor grad det 

eksisterer et sprik mellom nivået eller ulikheten i den kunnskapen den enkelte besitter. I 
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teamet er det hverken mange forskjellige fagbakgrunner eller medlemmer, men nok til at 

informantene legger merke til at de stiller ulikt på flere områder. Ingen av informantene viste 

store tegn til frustrasjon i forbindelse med språklige forskjeller innad i teamet. På tross av 

ulike fagdisipliner med tilhørende ulike terminologier, virket det som at teamet allerede har 

opparbeidet seg et felles språk hvor det ikke eksisterer fremmedord- eller utrykk. Da det er 

relativt stor variasjon mellom hvor lenge hver informant har arbeidet i Vinmonopolet, og at 

de kommer fra ulike organisasjoner og arbeidsplasser, er dette to faktorer som kan virke 

hemmende på et tverrfaglig samarbeid.  

 

Fordi det er forskjeller i fagbakgrunn og fartstid i organisasjonen hos informantene, øker 

dermed også avhengigheten dem imellom i tilsvarende grad. De aller fleste av informantene 

har høy utdannelse, alle med bred erfaring fra sine tidligere arbeidsplasser og fagfelt. Det 

kom ikke frem fra noen av informantene at de føler at en fagdisiplin trumfer enn annen, 

snarere tvert imot. Slik det har fremgått i de tidligere delkapitlene opplever jeg teamet som 

sammensveiset og ydmyke overfor hverandres fagområder og ekspertise. Informant 6 hadde 

en god beskrivelse av hvor verdifull hver enkeltes kunnskap og erfaringer er for fellesskapet, 

og at utfordringen og styrken til teamet ligger i fordelingen av ansvar og oppgaver. 

 

Når alle bidrar inn i et prosjekt så føler jeg at fordi vi alle sammen sitter med hver 
vår forskjellige kunnskap og kompetanse, og da føler jeg at vi gjør et godt stykke 
arbeid. Det handler jo også om å velge de riktige oppgavene som vi skal samarbeide 
på (...) der tror jeg kanskje vi også har potensiale om å se hvilke oppgaver vi trenger 
å samarbeide på og ikke. De beste resultatene har vi fått når alle sammen har bidratt 
inn i samme prosjekt (informant 6). 

 

Slik sitatet påpeker er en gjennomtenkt fordeling av ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

mellom de ulike informantene en et viktig aspekt for å også få mest mulig og relevant utbytte 

av den forskjellige kunnskapen teamet som helhet sitter på. På spørsmålet om hvordan det 

opplevdes å få inn en ny fagdisiplin i teamet etter omorganiseringen svarte informant 4 at: 

 

Vi har fått et tettere samarbeid, før satt kommunikasjonen mye lenger vekk (...) nå er 
det mye enklere for oss å få den hjelpen som (...) kan bidra med. Går mye enklere og 
kjappere enn det var tidligere, ser på det som positivt at vi har fått inn (...). Det vi 
holder på med overfor våre ansatte er jo på en måte å kommunisere, og der har vi jo 
ikke hatt noen spesialkompetanse i enheten tidligere. 
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Nyhetsgrad sikter til nyskaping, det vil si i hvor stor eller liten grad noe oppfattes som ukjent 

(Carlile, 2004). Da teamet har vært gjennom og fortsatt befinner seg i innkjøringsfasen av ny 

ledelsesstrategi og nye avdelinger og enheter å jobbe i og samarbeide med, er det grunnlag 

for å tro at en nyhetsgrad er tilstede for teammedlemmene.  

 

Vi er alle presset på tid (...) så noen ganger blir det at man får svaret på overflaten og 
forstår akkurat det du spør om men ikke helheten, hvorfor det er sånn, mens med (…) 
som også har (...) bakgrunn er vi jo veldig samsnakka (informant 2).  

 

Informant 2 trekker frem at dager og avgjørelser ofte går fort, og at det ikke alltid er 

tilstrekkelig med tid for å diskutere alle beslutningene som skal tas på en grundig måte. Slik 

de fleste har nevnt tidligere benytter de derimot enhver ledig mulighet for å stille hverandre 

spørsmål, og de aller fleste av informantene gav ikke uttrykk for at en hektisk hverdag i 

oppstartfasen av nye lokaler, digitale plattformer og måter å samarbeide på opplevd som 

negativt eller uoverkommelig, men faktisk som «en berikelse» og at «det bringer folk 

nærmere hverandre». Ifølge informant 1 lugger det mest med tanke på å få medarbeiderne til 

å omfavne endringene snarere enn å avvise dem. 

 

4.3.2 «Man kan jo tenke seg at det kan skape forskjellige problemer fordi 

man har forskjellige begrepsapparat» 
Den syntaktiske kunnskapsgrensen er den minst kompliserte av de tre grensene vi har. Slik 

det beskrives om forskjeller, kan disse oppstå mellom språk, begreper, modeller eller 

symboler man anvender i bestemte fagdisipliner. Ingen av informantene snakker et annet 

språk enn norsk, men de bruker derimot mye faguttrykk når de arbeider med vin og hele 

vinverdenes terminologi, som kan oppleves som stor og komplisert. På spørsmålet om det var 

ofte informanten opplevde uforståelige eller nye ord og uttrykk, enten i dokumenter eller i 

dialog, var svaret fra informant 1 kort og konsist «Nei, i så fall så spør jeg jo». Informant 2 

utdypet seg på sin side noe mer, og la samtidig til at egeninnsatsen for å sette seg mer inn i 

vinverdenens ordbruk kunne ha vært noe bedre. 

 

Ja skjer ofte men mest innenfor fagspråket (...) om vin og smaking, skjønner ingenting 
og spør om alt, da, for meg personlig handler det om at jeg må få mer kunnskap om 
det varefaglige og kan jo si at jeg helt ærlig burde ha tilegnet meg det innen nå, men 
det har jeg ikke gjort. 
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Likevel tyder svaret på at det ikke er ødeleggende for hverken kommunikasjonen 

informantene imellom eller for å forstå hva de ulike arbeidsoppgavene krever av dem. Det er 

verdt å nevne at informanten la til at vedkommende i teamet med mest erfaring og kunnskap 

innen varefag alltid svarer etter beste evne, uten å virke nedlatende eller irritert over at de 

andre i teamet ikke har tilegnet seg mer kunnskap om vin. Informant 5 hadde på sin side et 

annet syn på om det å ha ulike fagspråk og begreper i et team som skal samarbeide.  

 

Man kan jo tenke seg at det kan skape forskjellige problemer fordi man har 
forskjellige begrepsapparat, men det syns jeg ikke har vært noe problem foreløpig og 
har jo jobbet i feltet før så jeg har jo en del av begrepene som pedagogene inne, men jeg 
opplever jo egentlig at det er stor takhøyde for å diskutere og forklare og at folk er 
flink til å legge seg på et nivå som alle kan forstå. Jeg tenker at mangfold bare er 
positivt, man ser jo ofte på ting på litt forskjellig måte og kan jo bli litt fanget i egen 
fagbakgrunn (informant 5). 

 

Dette indikerer at så lenge alle i et team er klar over at man stille med ulik fagbakgrunn med 

tilhørende forskjellige ord og uttrykk, kan man allikevel gjøre seg forstått og heller utvide 

hverandres faglige forståelse og ordforråd med å spe på med nye begrep fra de ulike fagene.  

 

Men vi kan alltid gjøre det lettere, spesielt utad til de uten samme faglige bakgrunn 
enn oss så er eksemplene ekstra verdifulle, «eksemplenes makt», og det er jo 
pedagogene flinke til å bruke (informant 6). 

 

Informant 6 understreker verdien av å være tydelige med hverandre når teamet skal 

samarbeide med personer fra andre avdelinger og fagområder enn dem selv, og hvor 

oppklarende og illustrerende et eksempel kan være for personer som er helt ferske på 

området. Selv måtte jeg be om at informantene forklarte hva en rekke ord og faguttrykk betød 

underveis for meg, da mange av dem ikke gav mening og ble brukt i samme setning som 

skapte enda mer forvirring. Mellom teamet kan man si at de har opparbeidet seg en delt 

syntaks i måten de kommuniserer på, som vil heve presisjonsnivået på kommunikasjonen 

deres. 

 

4.3.3 «Har samme mål vi vil oppnå og bare litt forskjellige ting i 

verktøykassa» 
Når det kommer til de semantiske kunnskapsgrensene beskrives de situasjonene hvor 

medlemmene i et team eller en arbeidsplass tolker eller forstår fenomener på forskjellig måte. 
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Dette kan medføre utfordringer knyttet til samarbeid og kommunikasjon, hvilket gjør denne 

tilnærmingen til et viktig element i en slik kontekst. Gjennom de syntaktiske grensene er 

målet å formidle at det nettopp kan være ulike måter å tolke et fenomen på, og at 

medlemmene som samarbeider på den måten enklere kan forstå hverandres terminologi og 

fagspråk. På den måten blir det også tydeligere å se hva slags avhengighet man har til 

hverandre. I teamet jeg har fulgt, som er sammensatt av individer fra ulike fagdisipliner er det 

stor sannsynlighet for at de tolker og opplever fenomener forskjellig fra hverandre. 

 

På noen tenker man at det er flyt også kan man i andre situasjoner oppleve at man 
ikke forstår hverandre fordi begrepsapparatet blir for forskjellig og man ikke klarer å 
sette hverandre godt nok inn i hverandres faglige ståsted, og det som ofte 
kjennetegner dette er jo på andre fagpersoner jeg samhandler lite med, mens med de 
jeg jobber mye med har man lært seg å forstå og opparbeidet en tillit mellom 
(informant 2). 

 

Dette kan forstås som at teamet har klart å opparbeide seg denne aksepten for at man tolker 

og forstår fenomener og problemstillinger forskjellig, og at det i mange situasjoner ikke er et 

fasitsvar man er ute etter, men flere perspektiver å se situasjonen og fenomenet fra. 

Informanten viser også verdien av et tett samarbeid med en tillitsfull dialog, slik at uenigheter 

eller misforståelser raskt kan oppklares og heller gi avkastning av ny erfaring for de 

involverte. Slik sitatet antyder ser det ut til at utfordringene knyttet til det å godta at man 

tolker fenomener ulikt oppstår når de samarbeider utad og ikke innad i teamet. 

 

Jeg opplever stor respekt for det faget jeg kommer med og min tolkning av det, at det 
er stor grad av tillit til at jeg har et fornuftig fag å pusle med og jeg tror det er tydelig 
for hele enheten hvorfor det er en naturlig sammenheng her og hvorfor disse fagene 
kan utfylle hverandre fint (informant 6). 

 

Dette sitatet bekrefter mye av det informant 2 beskrev over, og fremhever på sin side at det 

utvises både respekt og tillit til at de innvendingene eller kommentarene hver enkelt kommer 

med i faglige diskusjoner verdsettes og anses som nyttige og troverdige. Slike grunnleggende 

forhold for et team er med på å skape en sunn arbeidskultur hvor de ansatte føler at den 

kunnskapen de sitter på er av betydning for teamet og organisasjonens kunnskapsutvikling. 

 

Ja, tror nok at vi er veldig beviste på at folk er forskjellige og kommer fra ulike 
fagbakgrunner. Hjelper å ha fått (...) inn som er veldig flink til å spørre, og jeg er 
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veldig eksplisitt så folk vet at de må spørre når det er noe de lurer på eller ikke 
forstår fordi vi ikke kan vite når de evt. ikke henger med. Og nå sier jeg det jeg har 
kritisert andre ledere for; at vi har det ganske så høyt under taket og jeg spør også 
om de andre føler at vi har det (...) det sies i andre kanaler også at vi har en ganske 
rett struktur og jeg spør også rett ut, orker ikke å gå å lure hvis jeg lurer på om det er 
noe. Bedt de andre om å sifra hvis det er noe de går inne med (informant 3). 

 

I sitatet over beskriver informanten at de har jobbet grundig med å innføre et miljø hvor det 

føles trygt å sifra dersom man er uenig i hvordan den andre tolker en problemstilling. 

Samtidig er det grunn til å tro at det er gjennom utfordringer i de ulike tolkningene teamet 

aktivt har gått inn for å endre på holdningene knyttet til det å slippe til alle de ulike 

fagdisiplinene når de samarbeider. I neste og siste del går jeg gjennom de pragmatiske 

grensene, som tar for seg hvordan kunnskap kan transformeres, og hva den enkelte opplever 

som verdifullt og viktig når det gjelder samarbeid og kunnskapsutvikling. 

 

4.3.4 «Tror vi alle kan kjenne på hvorfor diskusjoner eller samtaler blir 

vanskelige» 
De pragmatiske kunnskapsgrensene oppstår når det er noe som hemmer for å kunne 

transformere kunnskap. Er det i tillegg høy grad av nyhetsgrad i et team eller organisasjon, 

øker dette sannsynligheten for at slike kunnskapsgrenser oppstår. De pragmatiske grensene 

anses som de mest kompliserte, da de omhandler det mer relasjonelle og abstrakte mellom 

individene og bærerne av kunnskapen som skal deles og videreutvikles. Er det samtidig 

mange med ulik fagbakgrunn og erfaringer er dette aspekter som kan påvirke dette forholdet. 

De fleste svarte at de er godt fornøyde med omorganiseringen og hvordan deres team er 

organisert som følge av prosessen. Alle arbeider med mye forskjellig samtidig som samtlige 

ser ut til å like. Informant 2 trekker likevel frem et viktig poeng. 

 

Jeg tror nok at vi kan bli bedre med å tørre og ta opp, tror vi alle kan kjenne på 
hvorfor diskusjoner eller samtaler blir vanskelige, hvorfor det blir litt sånn opphetet i 
diskusjoner som jeg ikke er imot, men jeg tenker at de gangene det ikke blir enighet i 
diskusjonene så handler det ikke om fag, men person, det handler om hvordan man 
opplever hverandre, det relasjonelle, og det er det ikke mange som tørr å gå inn i her. 

 

Dette sitatet understreker hvor mye våre personlige holdninger og erfaringer kan påvirke 

hvordan vi håndterer og tolker situasjoner og utfordringer på arbeidsplassen. Det viser også 

hvor viktig det er å være klar over som et team at alle har ulike oppfatninger om hva som er 
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viktig å priorotere når man skal løse ulike arbeidsoppgaver. Med ulike fagdisipliner kan det 

medføre store forskjeller i hvordan man går løs på en ny utfordring og hva slags 

forventninger man har til de andre teammedlemmene. Det kommer derimot tydelig frem fra 

flere av informantene at de ikke utover innspillet over fra informant 2, opplever at det 

eksisterer pragmatiske grenser som preger arbeidsdagene eller kommunikasjonen deres i for 

stor grad. Informant 6 mener på sin side at omorganiseringen kan fungere som et preventivt 

tiltak for å enklere kunne overkomme pragmatiske kunnskapsgrenser når de dukker opp. 

 

(...) det er litt lenger vei å gå for å diskutere faglig sammen med noen jeg tenker har 
samme tankesettet, men så opplever jeg jo at det kompenseres med at folka i min nye 
omgivelse har evner å se min side av saken og har gode diskusjoner, så de har blitt 
ressurspersoner i situasjonene og det faglige skillet er ikke så tydelig for meg. Har 
samme mål vi vil oppnå, men bare litt forskjellige ting i verktøykassa (...) det er mer 
tydelig avgrensning og man slipper å ta hensyn til alt og vurdere alle ting hele tiden, 
sånn som tidligere (...) godt å kunne dyrke et internt språk og prøve å bidra til det.  

 

I tillegg til å belyse at klare rolleavklaringer og ansvarsfordeling er nødvendig for et 

velfungerende samarbeid, viser informanten at teamet evner å gi hverandre spillerom ved å 

vise nysgjerrighet og engasjement til at man har ulikt faglig ståsted og heller bruker dette som 

en ressurs for å nå målet enn som et hinder på veien. At teamet har opparbeidet seg en felles 

åpenhet til at de kan være uenige om å være uenige i enkelte situasjoner, gjør teamet samtidig 

mer åpent for nye ideer for hvordan de best mulig kan videreutvikle den kunnskapen i teamet. 

 

Både det at (...) er med på å utvide min horisont og gi meg mer faglig påfyll fordi vi 
kan diskutere mye av det samme fordi vi har mange forskjellige inngangsvinkler på 
ting, syns alltid det er veldig fruktbare diskusjoner (...) som bringer med seg mange 
nye perspektiver på ting, litt sånn annen «take on things» som jeg tenker sånn «shit, 
det var skikkelig bra, sånn hadde ikke jeg sett på det» (informant 2). 

 

Sitatet beskriver flere av informantenes opplevelse av at omorganiseringen har medført 

positive løft for teamet, at pragmatiske grenser registreres, men aldri kommer så langt at de 

oppleves hemmende for hverken kunnskapsdelingen eller kommunikasjonen innad i teamet. I 

tillegg tyder dette på at teammedlemmene føler de har et ord med i saken, og at de har 

opparbeidet seg et solid grunnlag for å mestre tverrfaglig samarbeid i fremtiden. På spørsmål 

om det er noen i teamet som alltid har det siste ordet i saken, eller som ofte drar frem sin eget 

kunnskapsfelt som det viktigste svarte informant 4:  
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Alle blir hørt, og det kan godt være slik at vi sitter i et avdelingsmøte og vi har tatt en 
avgjørelse på noe og en tredjepart kommer med «er det så bra da?» og da blir den 
forandret. For oss spiller det ingen rolle hvilket navn som står nederst på arktet. 

 

Dette er interessant fordi det beskriver et raust team som ikke har som behov eller mål å ta 

æren når de oppnår gode resultater, men at de har en fellesskapsmentalitet hvor det er teamet 

og organisasjonen samlet som når målene. Å diskutere, både fredfullt og fyrrig, kan bære 

med seg fruktbare perspektiver og betraktninger omkring hvordan man skal samarbeide, løse 

arbeidsoppgaver eller i hvilken retning man ønsker å videreutvikle seg og teamet 

 

Vi har en ganske flat struktur med plass til alle, men vi har jo en leder som til sist tar 
beslutninger når det trengs, men det er veldig sjeldent at vi kommer til det. Vi 
diskuterer oss frem til løsninger alle kan leve med, jeg har ikke hatt noen 
kjempevanskelige faglige problemer i denne enheten, løst seg før det har kommet dit 
(informant 6). 

 

Sitatet tyder på at det ikke er samme person i teamet som alltid har siste ord i saken. Alle 

informantene gav uttrykk for at de opplevde balanse når det gjaldt hvem som tar den endelige 

avgjørelsen i en sak. Observasjonene viser også til denne oppfatningen, ut ifra at jeg allerede 

på dag én ble gjort kjent med at teammedlemmene er «eiere» av sine egne ansvarsområder, 

prosjekter og arbeidsoppgaver. I diskusjoner omkring disse områdene var det tydelig at alle 

var komfortable med at eieren av saken hadde siste ord i saken, hvor de samtidig utviste en 

tillit til vedkommens ekspertise på tema. Med en slik gjensidig respekt og enighet legger 

teamet til rette for at det blir en balansert fordeling av hvem som fatter endelig beslutning. 

 

4.3.5 «Workplace er en helt åpenbar forbedring» 
Det er andre dagen min på Kjedekontoret og informantene mine snakker engasjert om 
hva de skal gjennomgå på det ukentlige enhetsmøte. De slenger om seg med begreper og 
forkortelser, mange av dem har jeg aldri hørt om før. I én setning noterer jeg meg både: 
«Workplace, Teams, SharePoint, OKR, M7 og Dokumaster». For informantene virker 
alle begreper og uttrykk, noen av dem engelske, både kjente og som en del av deres 
hverdagstale og språk. Praten sitter løst før (N) tar til orde. Møtet er satt. 

 

Ingen av informantene har vist tegn til å hverken hemmes eller plages av utfordringer knyttet 

til forskjellig fagspråk og termer. Samtlige av informantene beskriver derimot hvordan de 

med stor innsats og engasjement har brukt mye tid på å effektivisere «innvielsesprosessen» 
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for nye teammedlemmer. Dette for å nettopp forhindre at det forblir diverse faguttrykk og 

eventuelle normer som ikke forklares, som videre kan føre til et gap mellom de ulike 

medlemmene. Lederen i teamet har innført gode rutiner for innkjøringsperioden, hvor de 

tildeles fadder, deltar på grunnleggende fagkurs på lik linje med butikkansatte for å enklere 

og raskere forstå hvorfor og hvordan Vinmonopolet jobber for å dele og skape varefaglig 

fagkunnskap hos sine ansatte. Som nevnt i del 4.2.4 om psykologisk trygghet, har teamet 

opparbeidet seg en trygg kultur for å stille spørsmål, gi og motta tilbakemeldinger på eget 

arbeid, og for å innrømme og korrigere eventuelle feil. En viktig brikke å spille videre på i 

forbindelse med grenseobjekt, hvor det er avgjørende med en åpen dialog omkring faglige 

utfordringer og forskjeller slik at disse kan diskuteres, forstås og dermed overkommes. 

 

Det mest anvendte faguttrykket, både gjennom observasjonene og intervjuene, er uten 

sammenligning Workplace. Workplace er teamets og organisasjonens felles digitale 

kommunikasjonsplattform, og deres referanseramme når de omtaler pågående prosjekter med 

tilhørende grupper, fora eller som et: «Ok, kan vi ikke bare skrives om det i Workplace» 

utsagn jeg hørte jevnlig. Workplace er et digitalt møtepunkt tilsvarende Facebook for 

bedrifter. Informant 1 er en av mange som er fornøyde med kommunikasjonsverktøyet. 

 
Altså Workplace har jo vært helt gull. Særlig for butikk, alt har jo gått mye raskere 
enn før, man får bare svar sånn *knipser*, jeg fant en flakse og det er dugg på 
innsiden» også får du svar fra fire eksperter på null komma niks, så det er vi jo 
kjempeglad for (informant 1).  

 

Plattformen er slik informant 1 beskriver, en av de åpenbare positive følgene etter endringen 

av organisasjonens strategi. Det er verdt å merke seg hvordan Workplace klarer å forene 

butikkmedarbeiderne og de ansatte på Kjedekontoret enda mer faglig enn tidligere, gjennom 

hvordan de hele tidene kan kommunisere med hverandre, stille spørsmål og motta raske svar 

fra kompetente fagpersoner. I forbindelse med kunnskapsdeling, tverrfaglig samarbeid og 

mestringsfølelse er dette sentrale forhold som vil kunne oppmuntre til både trivsel og 

arbeidsvilje, og samtidig øke sjansen for å skape et solid fag- og arbeidsmiljø.  

 

Jeg er veldig tilhenger av Workplace, tenker det egner seg til veldig mye men for vår 
lille enhet, så ser jeg for meg at løsningen Teams kan være enda bedre eget pga. vi 
har raskere tilgang på alt av filer, eposter osv. Å samle trådene på et sted er veldig 
verdifullt. 
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At teamet og Kjedekontoret generelt har mange forskjellige kommunikasjonsplattformer de 

jobber med, gir godt grunn til å anta at dette fort kan oppleves som kaotisk og rotete å holde 

styr på. Slik informant 6 beskriver det i sitatet over, kan det antas at Workplace fungerer best 

i mindre og mer uformelle sammenhenger, og at det å få inn Teams som et overordnet system 

vil gjøre det enklere for alle og både holde oversikt og lettere benytte seg av den mest 

relevante kanalen utfra hva og med hvem man ønsker å dele eller kommunisere med.  

 
I mitt hode er Teams og Workplace noe av det samme hvor det handler om å ha en 
tråd, så det funker jo mye bedre enn mail, og SharePoint er mer som et 
dokumentarkiv. Det skjer ikke at jeg sitter å scroller på SharePoint, men det jeg leter 
etter ligger jo der. 

 

Informant 3 viser tegn til å tro at Teams vil klare å lage et klarere skille som vil kunne gi alle 

ansatte en bedre oversikt over hvor de skal lete etter hva. Sitatet kan tyde på at det hadde vært 

gunstig med en mer grundig gjennomgang for alle hvor det gis et bedre og mer konkret bilde 

av hvor man kommuniserer, retter henvendelser og hvor man kan søke etter dokumenter og 

håndbøker. Samtidig var informant 3 nøye med å påpeke at det har skjedd et betydelig løft 

når det gjelder å kommunisere i de relevante kanalene etter at de begynte å bruke Workplace, 

hvor vedkommende forteller at «tidligere fikk vi masse telefoner og mailer (...) men dette har 

endret seg med Workplace». Dette bekrefter også informant 4, som savner et klarer skille 

mellom formell og uformell kommunikasjon på de ulike plattformene. 

 

Jeg syns vår interne Workplace-gruppe fungerer best (...) avhenger av viktigheten, for 
jeg mener at Workplace skal fungere som den litt uformelle kanalen mens viktig 
informasjon bør foregå på mail, syns det er et skille der. En utfordring vi har sett og 
som butikkene er opptatt av, og som vi er opptatt selv. 

 

Alle informantene påpeker at det er nyttig med oversiktlige databaser og 

kommunikasjonsverktøy med et såpass bredt omfang av arbeidsoppgaver og ansvarsområder, 

slik at det å dele kunnskap, diskutere og å løse utfordringer ikke oppleves som tungvidt. 

 

4.3.6 Oppsummering  
Det er ikke vesentlige forskjeller mellom teammedlemmenes faglige kunnskap og forståelse. 

Likevel er teamet avhengig av hverandres innsats og ulike perspektiver for å løse 

problemstillinger og samarbeide tverrfaglig. På bakgrunn av omorganiseringen er det mye 
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nytt å forholde seg til, og i tillegg foreligger det en større forventning til mer tverrfaglig 

samarbeid innad og på tvers av de nyetablerte avdelingene. Samtlige av informantene trives 

med de nye strukturene og at de nå kan benytte seg ytterligere av hverandres fagkunnskaper. 

Objekter har en sentral rolle i kommunikasjonen deres, hvor Workplace fremheves som det 

mest relevante og brukervennlige digitale kommunikasjonsverktøyet. Workplace ble brukt 

som et felles referansepunkt, i tillegg til bruk av lerret og modeller. Dette ble imidlertid ikke 

uttalt i noen av intervjuene, en interessant observasjon da både tegninger, modeller og 

digitale håndbøker daglig benyttes av alle. En årsak til at ingen fant det naturlig å nevne dette 

kan være at det oppleves internalisert hos alle og dermed noe de ikke reflekterer stor over at 

de bruker objekter. 

 

4.4 Oppsummering av analysen 
Funnene indikerer en klar enighet om at kunnskapsdeling er nødvendig for å kunne utvikle 

seg faglig og nå felles mål. Informantene understreker at kunnskapsdeling er nøkkelelementet 

i forbindelse med enhetens arbeidsoppgaver og problemstillinger, hvor en av 

hovedoppgavene er å formidle og fasilitere relevant kunnskap ut til butikkmedarbeiderne. 

Teamet er derimot noe uenige om hvorvidt kunnskap er noe de har eller gjør, som kommer til 

uttrykk gjennom variasjonen mellom å oppleve uformelle eller formelle samhandlinger som 

beste arena for kunnskapsdeling. 

 

Teamet har et velfungerende samarbeid med et variert og godt læringsmiljø. Samtlige av 

informantene omtaler seg som et team, og alle er enige om at å jobbe mot felles mål hvor alle 

bidrar er en nødvendighet for å kunne samarbeide bra. Å jobbe tverrfaglig setter alle pris på, 

hvilket de viser gjennom gjensidig respekt og engasjement for hverandres ulike 

fagkunnskaper. Trygge rammer og gode relasjoner er sentrale aspekter for å ønske å dele 

kunnskap, hvilket alle opplever at de har. Den psykologiske tryggheten synes å være noe alle 

er opptatt av. På tross av at dette ikke oppfattes som kritisk, indikerer enkelte av 

tilbakemeldingene at de likevel har et forbedringspotensial for å ta tak i situasjoner en kan 

oppleve som ubehagelige og kompliserte å håndtere.  

 

Kunnskapsgrenser og ulik forståelse av fag oppstår mest når teamet samarbeider utad med 

andre avdelinger på kjedekontoret. Innad har de jobbet konstruktivt med å skape et felles 

begrepsapparat gjennom å gi alle teammedlemmene en innføring i relevante 
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kunnskapsområder og faguttrykk. Teamet er nysgjerrige på hverandres erfaringer og fagfelt, 

hvilket har medført at de benytter seg av forskjellige begreper og terminologier. Samtlige av 

informantene opplevde ikke at deres ulike fagdisipliner kom i veien for et godt samarbeid, 

snarere at det gav dem et større kunnskapsperspektiv for å løse komplekse problemstillinger. 

Grenseobjekter har stor nytteverdi for kommunikasjonen deres og hvordan de effektivt kan 

dele kunnskap og diskutere på tvers av tid, rom og fagfelt. Workplace oppleves som det mest 

hensiktsmessige objektet for alle, som mener den digitale kommunikasjonsplattformen bidrar 

til å tilrettelegge for mer tverrfaglig samarbeid i hele organisasjonen. 
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5 Diskusjon 
I dette kapittelet vil oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål belyses med empiri og 

teori. Følgende forskningsspørsmål skal besvares: 

1) Hvordan skal vi forstå koblingen mellom kunnskapsdeling og samarbeid? 

2) Hvilken betydning har psykologisk trygghet for samarbeid i team og 

kunnskapsdeling? 

3) Hvilke forhold kan bidra til å hemme eller fremme kunnskapsdeling? 

 

Innledningsvis minner jeg om at forskningsspørsmålene delvis overlapper, da begge tar for 

seg hvordan kunnskapsdeling finner sted i et team og hva som kan påvirke denne prosessen i 

positiv eller negativ forstand. Spørsmål en ser mer overordnet på hvilke elementer som skal 

være på plass for å få til kunnskapsdeling, hvor spørsmålene 2 og 3 undersøker hvilke forhold 

som enten fremmer eller hemmer for å kunne dele kunnskap. Kapittelet er delt opp i tre deler 

og søker å besvare hvert forskningsspørsmål.  

 

5.1 Hvordan skal vi forstå koblingen mellom kunnskapsdeling 

og samarbeid? 
Cook & Brown (1999) har inndelt kunnskapsbegrepet inn i strukturperspektivet; «the 

epistemology of posession» og praksisperspektivet; «the epistemology of practice». Det er 

viktig at disse to anses som likeverdige. Utfra observasjoner er det mitt inntrykk at kunnskap 

både er noe teammedlemmene har og gjør. Det er likevel praksisperspektivet teamet heller 

mest mot, da de er avhengige av å dele kunnskap seg imellom og fordi kunnskapen kan 

lokaliseres i en sosial kontekst. Både observasjoner og intervjuer indikerer at medlemmene 

deler kunnskap, såvel bevisst og ubevisst som uformelt og formelt, tilnærmet kontinuerlig 

gjennom arbeidsdagen. Gjennom observasjonene mine la jeg merke til at arbeidsdagene i stor 

grad innebar interaksjon med andre. 

 

Filstad (2016, s. 128-129) definerer kunnskapsdeling som «læringsprosesser kjennetegnet ved 

tilgang til og felles bidrag integrert som kunnskap, holdninger og ferdigheter om praksis, og 

kompetanse gjennom refleksjon over løsninger og holdninger i sosial interaksjon og praktisk 

arbeid». Lik som Einola & Alvessons (2019) argumentasjon om at et team bør tolkes som en 

pågående prosess snarere enn en fastlåst struktur eller enhet, argumenterer Filstad (2016, s. 

128) for at kunnskapsdeling er «kritisk for organisatorisk kompetanse» og for å tilrettelegge 
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for kunnskapsproduksjon- og utvikling i team og organisasjoner. Videre argumenterer hun 

for at en solid organisasjon vil ha kunnskapsdeling integrert som en av kjerneverdiene sine, 

som i kombinasjon med verdier, holdninger, motivasjon og antagelser vil oppmuntre til 

samarbeid og kunnskapsdeling (Filstad, 2016, s. 135). Et gjennomgående svar var at alle 

opplevde samarbeidet som særdeles bra, og flere av informantene nevnte at det er gøy å 

samarbeide med resten av teamet. Regelmessig kommunikasjon og et godt samarbeid trekkes 

frem i flere av intervjuene som avgjørende for at de skal dele kunnskap innad i teamet.  

 

Funnene indikerer en klar enighet om at kunnskapsdeling er nødvendig for å kunne utvikle 

seg faglig og å nå felles mål. Informantene understreker at kunnskapsdeling er 

nøkkelelementet i forbindelse med enhetens arbeidsoppgaver og problemstillinger, hvor en av 

hovedoppgavene er å formidle og fasilitere relevant kunnskap ut til butikkmedarbeiderne. 

Teamet er derimot noe uenige om hvorvidt kunnskap er noe de har eller gjør. Informantene 

har ulike meninger om hvordan de best mulig kan dele kunnskap, som kommer til uttrykk 

gjennom variasjonen mellom å oppleve uformelle eller formelle samhandlinger som beste 

arena for kunnskapsdeling. Enkelte mener at kunnskap er implisitt og må omgjøres til noe 

eksplisitt, mens andre opplever kunnskap som noe de gjør i praksis. Ulike kunnskapssyn kan 

medføre uenigheter om hvorvidt den ene har rett, men i dette tilfelle nevner ingen av 

informantene at dette oppleves som et problem. Steder der slike forskjeller derimot kan 

merkes er når de skal avgjøre hvilken arena som er best for kunnskapsdeling. Foreløpig tyder 

svarene på at slike ulike diskuteres saklig før de tar en felles avgjørelse. 

 

Som nevnt i del 2.2.4 i teorikapittelet er det flere utfordringer knyttet til samarbeid i team. 

Newell et al. (2009) beskriver tre, hvor en av dem er konformitet. Dette handler om å ordne 

seg etter normene i en gruppe, bl.a. i situasjoner hvor en person oppfattes som sterkere enn de 

andre i gruppen (Newell et al, 2009). Det er ingen ting som derimot tyder på at dette er et 

aktuelt problem i teamet. Gjennom observasjonene opplever jeg at de stoler på de som sitter 

på et bestemt ansvarsområde. En mulig utfordring er gruppetenkning (Newell et al, 2009), 

noe som kan oppstå i tilfeller hvor teamleder legger frem egne meninger og preferanser i 

situasjoner med tidspress og behov for å ta raske avgjørelser. Hverken observasjoner eller 

intervjusvar tyder imidlertid på at dette er et problem. Alle har respekt for hverandres 

ekspertise og dømmekraft, og er i tillegg vant med en hektisk jobbhverdag. 

Gruppepolarisering (Newell et al, 2009) kan oppstå hvis teamet tenderer mot å ta mer 

radikale avgjørelser enn hva hvert teammedlem ville gjort alene. Teamet er avhengige av å ta 
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mange avgjørelser i en endringsfase, og må prøve seg frem for å skape en god kultur. Dette 

kan utfordre samarbeidet, men det ser likevel ikke ut som at dette er et faktum her. 

 

 
5.2 Hvilken betydning har psykologisk trygghet for samarbeid i 

team og kunnskapsdeling? 
Jeg vil innledningsvis starte med å diskutere om hvorvidt teamet jeg har fulgt faktisk kan 

betegnes som et team. Jeg vil slik jeg også gjør i del 2.2.1 legge følgende kriterier for hva 

som definerer et team til grunn i diskusjonen min: felles ansvar og forpliktelser, felles 

målsettinger, komplementære ferdigheter, gjensidig avhengighet, felles identitet, personlig 

interaksjon og gjensidig påvirkning (Assmann, 2008; Katzenback & Smith, 1993; Proehl, 

1997; Newell et al., 2009). 

 

Det eksisterer en sterk lagånd om å jobbe mot felles mål i det tverrfaglige teamet. De 

opplever å ha et felles ansvar og forpliktelse for å fornye seg og etterkomme 

butikkmedarbeidernes behov for nødvendig kunnskap. Teamet består av fem personer, hvor 

to er pedagoger med ansvar for opplæring og kunnskapsdeling i organisasjonen, en med 

informasjonsutdannelse med ansvar for internkommunikasjon, en nyansatt samfunnsøkonom 

og en med ansvaret for det varefaglige. I tillegg kommer de fra forskjellige organisasjoner 

som UNE og Fretex, hvilket betyr at teamet har komplementære ferdigheter. Hvert 

teammedlem har sitt ansvarsområde og spesialkunnskap, hvilket understreker at det er 

foretatt en tydelig rollefordeling. Hver av rollene er verdifulle for teamet og det eksisterer en 

gjensidig avhengighet mellom medlemmene. Har man felles identitet, opplever man at man er 

en brikke av teamet og at man tilhører helheten. Gjennom samtlige av intervjuene var det 

tydelig at de både opplevde seg som et team og betegnet seg som det. Når det derimot var 

snakk om situasjoner de samarbeidet med andre, var det flere som gav uttrykk for at de ikke 

kjente på like stor grad av tilhørighet. Når teamet arbeider med mange ulike arbeidsoppgaver 

samtidig, er de avhengige av å ha en kontinuerlig kommunikasjonsflyt om hvordan de ligger 

an. På tross av at flere av informantene gav uttrykk for at de savnet mer tid for at teamet 

kunne møtes enda oftere, fikk jeg likevel et klart bilde av at de klarer å tilbringe mye tid 

sammen i løpet av arbeidsdagen og at de alle er knyttet sammen av nære relasjoner. Alle i 

teamet viste gjennom observasjoner og intervjuer at de verdsetter hverandres fagområder og 

utelukkende anser det som en fordel for teamet og seg selv at de stiller med ulike erfaringer 
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og faglige bakgrunn. Dette viser at de mest sannsynlig påvirker hverandre gjensidig. Med 

disse kriteriene til grunn, som også er beskrevet i teorikapittelet, er det grunnlag for å 

konkludere med at teamet jeg fulgt kan betegnes som et team. 

 

I lys av funn fra observasjon og intervju, og under henvisning til Amy Edmondsons (2005, 

2012) argumentasjon om nødvendigheten av trygghet og tillit for samarbeid og 

kunnskapsdeling, mener jeg at psykologisk trygghet spiller en større rolle for et 

velfungerende teamsamarbeid enn mange er klar over. 

 

En av hovedårsakene til at Edmondson (2005, 2012) fremhever viktigheten av å skape et 

raust læringsmiljø, er at det ikke er uvanlig at ansatte har negative tanker rundt det å ta 

risikoer i sitt arbeid, i fare for å oppleves som uvitende, inkompetente, negative eller 

forstyrrende for andre. I endringsprosesser og omorganiseringsperioder er det viktig å 

tilrettelegge for en tilstrekkelig innkjøringsfase. Fra samtlige av informantene var det en klar 

oppfatning om at det var viktig å stille også «dumme» spørsmål. Da teamet fortsatt er i en 

endringsprosess, er det å prøve og feile helt nødvending for å se hvordan de best mulig skal 

samarbeide for å dekke de problemstillingene og ansvarsområdene som tilhører teamet. 

Gjennom intervjuene viste informantene at det var en felles enighet om at de samlet har 

ansvar for alt de gjør. 

 

En av informantene gjorde meg oppmerksom på at de tidligere hadde hatt en dårlig kultur for 

både å akseptere og dele feil, men at det å endre denne kulturen har vært et av hovedmålene 

med omorganiseringen. Flere av informantene fortalte hvordan de opplevde at man er 

rollemodeller for hverandre for å vise at å feile ikke er synonymt med å være kunnskapsløs, 

og at det å lære av feil øker mulighetene for å forbedre seg. Derfor er det grunn til å tro at 

disse aspektene er med på å fremme teamets kunnskapsdeling. En støttende kunnskapskultur 

som dette har ifølge Noe et al. (2014) direkte innflytelse på hvordan team arbeider, og har i 

tillegg en indirekte effekt på teamets ytelse. Alle informantene hadde en opplevelse av 

viktigheten av trygghet og tillit for arbeidsmiljøet, og at de stoler fullt og helt på kollegaene 

sine slik at teamet som helhet når sine mål. 

 

Informantene var tydelige på at det er rom for kritiske vurderinger i teamet. Annenhver uke 

har de fast teammøte hvor de diskuterer hverandres arbeidsoppgaver og eventuelle 

utfordringer. Gjennom å observere og samtale med hver enkelt gav de meg inntrykk av at de 
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er en samstemt gjeng hvor det å også gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger utelukkende 

oppleves beste mening. Fra intervjuene mine kom det frem at de fleste av informantene flere 

ganger daglig ber om tilbakemelding på eget arbeid. En svarte at det ikke føltes nødvendig, 

mens en annen ble gjort oppmerksom på det under selve intervjuet og bemerket at dette var 

noe vedkommende ønsket å bli bedre på å gi. Gjennom observasjonene mine la jeg i tillegg 

merke til at mye av denne formen for dialog skjedde i uformelle settinger. Breuer et al. 

(2019) understreker Edmondsons argumentasjon om viktigheten av tillit ved å fremheve at 

tillit i tillegg har en nyttig funksjon som indikator for å måle hvorvidt det er overenstemmelse 

mellom teammedlemmenes felles forventninger og gjensidige respekt. Opplever man høy 

grad av tillit vil dette kunne ha en synergieffekt for å ta flere risikoer, vise nysgjerrighet for 

nye metoder og dermed øke muligheten for å utvikle seg og se styrken i å lære av feil. 

Gjennom intervjuene kom det frem at informantene er ivrige på å utforske nye metoder og 

teorier, og at de har et oppriktig ønske om at alle skal få muligheten til å videreutvikle seg 

faglig og personlig.  

 

Med klare rolleavklaringer og en felles oppfatning om hvordan man skal behandle hverandre 

med respekt, er det grunn til å tro at de grunnleggende holdningene og verdiene til 

organisasjonen også etterleves. Dette kan tolkes videre som at det eksisterer en uuttalt enighet 

i hvordan forhandlingsprosessene medlemmene imellom skal foregå. Slike psykologiske 

kontrakter beskriver blant annet uskrevne avtaler, forpliktelser og forventninger mellom 

individene på samme arbeidsplass, og hvordan de kan påvirke både enkeltmennesker og 

organisasjon (Sverdrup et al., 2011). Som oftest er ikke psykologiske kontrakter nedskrevne, 

og avhenger dermed i stor grad av personers subjektive oppfatning om hvorvidt de opplever 

at kontrakten er brutt eller ikke. Gjennom observasjoner og intervjuer er det mitt inntrykk at 

alle i teamet føler at det er opparbeidet klare retningslinjer for hvordan de fordeler ansvar og 

arbeidsoppgaver, og at alle føler en forpliktelse for å yte sitt beste for å etterkomme disse. I 

tillegg forteller flere at det ikke oppleves som ubehagelig å ta opp vanskelige temaer som kan 

indikere at eventuelle negative subjektive opplevelser vil bli møtt med respekt og forståelse.   

 

Med Edmondsons (2002) kriterier til grunn, supplert av nyere forskning fra Breuer et al. 

(2019), kan teamet tolkes som et trygt og tillitsfullt. De har opparbeidet seg en god 

samarbeidsform med rom for å diskusjon. Det er grunn til å tro at medlemmene har tillit til 

hverandre og at de opplever at lavterskelkulturen for tverrfaglig samarbeid organisasjonen 

har ønsket å skape et etablert. Dette er tydelig i informantenes opplevelse av at å ta risikoer i 
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arbeidet eller begå feil ikke sanksjoneres. Teamet klarer å utnytte hverandres ulike 

fagkunnskaper hvilket bidrar til følelsen av tilhørighet og motivasjon for å gjøre en innsats 

for fellesskapet. Med en grunnleggende psykologisk trygghet hos alle ligger forholdene til 

rette for å dele kunnskap. Likevel er det interessant at enkelte påpeker at de fortsatt har 

forbedringspotensial i å håndtere konflikter innad i teamet, og å samtale om de mer 

relasjonelle utfordringene som kan dukke opp i et tverrfaglig teamsamarbeid.  

 

5.3 Hvilke forhold bidrar til å fremme og hemme 

kunnskapsdeling? 
Paradoksalt nok mener Carlile (2002, 2004) at et av de største hindrene for kunnskapsdeling 

er kunnskapen selv. Kunnskap er i mange sammenhenger en ressurs, men kan også fungere 

som en barriere for nytenkning (Carlile, 2004, s.555). Slik det er beskrevet i 5.1 kan det fort 

oppstå uenigheter i et samarbeidsprosjekt hvis fler av deltakerne har ulike oppfatninger om 

hva kunnskap er og hvordan den skal deles. Gjennom intervjuene kom det frem at det 

eksisterer kunnskapsgrenser i teamet, hvor en av grunnene er forskjellen mellom 

fagbakgrunnene og tilhørende fagterminologi. Likevel gir informantene uttrykk for at de er 

avhengige av hverandres ekspertisekunnskap. Samlet er altså teamet avhengig av hverandre 

for å kunne løse komplekse problemstillinger, be hverandre om tilbakemeldinger og støtte 

hverandre i å utvikle seg. Når noe oppleves som ukjent, slik teamet har indikert at de gjør 

som en følge av omorganiseringen, blir grensene mer synlige og kompleksiteten øker i takt 

med nyhetsgraden. Slik blir det tydelige hvilke kunnskapsgrensene som må overkommes av 

de forskjellige medlemmene og indikerer hvorvidt det er nødvendig å overføre, oversette eller 

transformere kunnskap (Carlile, 2002, 2004). Gjennom observasjoner og intervjuer synes det 

som at teamet er klar over at kunnskapsgrenser kan oppstå, og at de aktivt jobber med å 

overkomme dem. At det eksisterer en gjensidig avhengighet, bidrar til å styrke relasjoner og 

fellesskapsfølelsen i teamet, hvilket i stor grad vil være med på å fremme deling av kunnskap.  

 

Kunnskapsgrensene Carlile (20002, 2004) har formulert, tar for seg språklige utfordringer, 

ulik forforståelse og prioriteringer, og betegnes som: syntaktiske, semantiske og pragmatiske. 

Gjennom analysen var det tydelig at språklige utfordringer ikke var tilstede i stor grad. På 

tross av at teamet består av ulike fagdisipliner, var det ingen som gav uttrykk for at de 

opplevde dette som hemmende for verken kommunikasjonen eller kunnskapsdelingen. 
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Teamet har fra starten av vært nøye på at alle skal gjennom en innføring i enhetens 

ansvarsfelt, noe som bidrar til et felles begrepsapparat i samarbeidet. Dette betyr at det ikke 

er nevneverdige syntaktiske grenser tilstede. Fra intervjuene kom det frem at det forekommer 

at medlemmene har ulike tolkninger av fenomener, men at de så på ulike perspektiver som 

utelukkende positivt for felleskapets faglige tyngde. Dette kan indikere at de semantiske 

grensene bidrar til å fremme kunnskapsdeling. Det kom imidlertid frem at informantene 

kunne oppleve at ulike tolkninger hemmet deling av kunnskap når samarbeidet foregikk med 

andre avdelinger på kjedekontoret. De fleste av informantene bemerket at det var takhøyde 

for daglige diskusjoner, samtidig som det ble ytret ønske om at teamet skulle bli bedre til å ta 

de mer relasjonelle gnisningene. Informantene gir alle uttrykk for at uenigheter aldri 

vedvarer, at de er løsningsorienterte og ivrige på å lære av hverandre. Dette tyder på at de har 

gode strategier for å overkomme kunnskapsgrenser, og at det er grunn til å tro at de i den 

sammenheng fremmer mer enn de hemmer for kunnskapsdeling.  

 

Star & Griesemer (1989) betegner grenseobjekter som sentrale midler for å tilrettelegge for 

kunnskapsdeling på tvers av spesialiserte kunnskapsdomener. Dette lot Carlile (2002) seg 

inspirere av og lagde fire ulike kategorier for hva grenseobjektenes funksjoner; objekter som 

depoter (repositories), objekter som standardisertes skjemarer og metoder, objekter som 

objekter eller modeller og objekter som grensekart. Samtlige av informantene understreket 

hvor nyttig den digitale kommunikasjonsplattformen Workplace er, og hvordan den bidrar 

med å tilrettelegge for mer tverrfaglig samarbeid. I Workplace kan alle i organisasjonen 

kommunisere med hverandre til enhver tid. Workplace kan anses som et depot hvor det 

dannes et felles referansepunkt for data på tvers av funksjoner. Gjennom å bruke Workplace 

opplever teamet at de i en travel hverdag kan opprettholde en jevn dialog for å holde 

hverandre oppdaterte på hverandres prosjekter. 

 

Å utvikle en felles forståelse på tvers av de ulike fagfeltene i en organisasjon er ifølge 

Bechky (2003) avgjørende for kunnskapsdeling. Likevel påpeker hun at 

transformasjonsprosessen Carlile (2002) har konstruert muligens ikke er like lettvint som 

påstått. Bechky (2003) er skeptisk til hvordan transformasjonsprosesser i ikke-tekniske yrker 

kan foregå på en effektiv måte. Vinmonopolet drives ikke av utelukkende teknisk arbeid.  

Transformasjonsutfordringen kan derfor knyttes til situasjonene hvor informantene opplever 

det å dele kunnskap på tvers av fagfelt som komplisert. Ifølge Bechky (2003) er 

grenseobjekter mest hensiktsmessige for å løse konkrete problemstillinger med en 
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brukervennlig funksjon. I den forbindelse kan Workplace fungere godt som 

kommunikasjonsplattform hvor alle er tilgjengelige og lette å kommunisere med. I så måte 

fremmer Workplace deling av kunnskap.  

 

I følge Nicolini et al. (2012) er det flere typer teoretiske tilnærminger til objektenes funksjon 

innenfor et samarbeid. Grenseobjekter kan fungere som bindeledd mellom likestilte kulturelle 

og sosiale verdener, hvor objektet kan motivere til samarbeid og utgjøre en betydelig 

infrastruktur i arbeidsprosesser. Gjennom intervjuene kom det frem at alle savnet mer tid til 

fysiske møter, og at Workplace ble brukt som kommunikasjonskanal når de måtte nå 

hverandre raskt. Nicolini et al. (2012) påpeker mulighetene denne formen for grenseobjekt 

har, men understreker samtidig mangelfulle sider, hvor en negativ faktor er å tro at objektet 

kan erstatte komplekse samhandlinger mellom sosiale verdener. Flere av informantene 

uttrykke frustrasjon rundt at de kommuniserte mer digitalt enn fysisk, og at å benytte seg av 

digitale verktøy ikke kan erstatte sosial interaksjon med hverandre. Slik sett kan det tyde på 

at grenseobjekter, anvendt i riktig kontekst for rett bruk, kan bidra til å fremme 

kunnskapsdeling, men at det ved feilbruk vil kunne hemme for deling av kunnskap og 

samarbeid.  
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6 Avsluttende betraktninger 
Denne studien tar for seg kunnskapsdeling og samarbeid i tverrfaglig team, og er en 

casestudie av en enhet på Vinmonopolets kjedekontor i Oslo. Problemstillingen er 

operasjonalisert med tre forskningsspørsmål. Helt til slutt ønsker jeg å avrunde oppgaven min 

med en beskrivelse av hovedfunn, bidrag og implikasjoner, samt en redegjørelse av studiens 

begrensninger og innspill til videre forskning på tematikken. 

 

Hovedfunn 

I tråd med Cook and Brown (1999) så har jeg i studie sett hvordan både et 

eiendomsperspektiv og et praksisperspektiv er nyttig å anvende. I min case indikerer funnene 

at også organisasjonen jeg har studert erkjenner dette. Da kunnskapsdeling foregår 

kontinuerlig i teamet, gjennom interaksjon med andre i sosial praksis. Derfor er Cook & 

Browns (1999) praksisperspektiv nærmest teamets kunnskapssyn. De bruker formelle og 

uformelle arenaer for å dele kunnskap. Teamet jobber med å løse mange komplekse 

arbeidsoppgaver samtidig, og derfor avhengige av ulike arenaer for å dele kunnskap. 

Assmann (2008), Katzenback & Smith (1993), Proehl (1997) og Newell et al. (2009) legger 

disse kriterier til grunn for at noe kan karakteriseres som et team: felles ansvar og 

forpliktelse, felles målsettinger, komplementære ferdigheter, gjensidig avhengighet, felles 

identitet, personlig interaksjon og gjensidig påvirkning. Gjennom studien ble det tydelig at 

teamet oppfyller disse kravene, og kan derfor kalles et team. Alle synes å trives med 

tverrfaglig samarbeid gjennom å vise interesse for hverandres fagkunnskaper. For å skape et 

tillitsfullt arbeidsmiljø hvor man ønsker å dele kunnskap, er det viktig at gode relasjoner, 

trygghet og tillit oppleves for det Edmondson (2002) kaller psykologisk trygghet.  

For at et tverrfaglig teamsamarbeid skal fungere optimalt er det nødvendig å skape et 

felleskap innenfor både språk, kunnskap og holdninger. Å arbeide på tvers av ulike fagfelt 

kan være utfordrende, og fordrer at man lager et felles begrepsapparat for å unngå uenigheter. 

I samarbeid mellom ulike fagfelt kan det oppstå kunnskapsrenser (Carlile, 2002, 2004). Det 

eksisterer slike i teamet, uten at det synes å være et betydelig problem for kunnskapsdelingen. 

Teamet er bevisste på at de eksisterer og har opparbeidet seg gode rutiner for å overkomme 

dem. Objekter kan ha en sentral rolle for at grense overkommes, og i dette tilfelle er den 

digitale kommunikasjonsplattformen et hyppig brukt grenseobjekt alle i teamet verdsetter.  
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Bidrag og implikasjoner 

Thagaard (2013) argumenterer for at kvalitativ forskning tilrettelegger for at forskeren kan gå 

i dybden på et fenomen, og på den måten innhente rike data. Walsham (1995, s. 79) legger til 

at kvalitative fortolkende studier også bidrar med å kunne generere teori, utvikle teoretiske 

konsepter og gi spesifikke implikasjoner fra casen man studerer. Denne studien gir en rik 

fremstilling av hvordan et tett samarbeid i et tverrfaglig team fungerer og skapes, hvordan de 

deler kunnskap, hva som kan fremme og hemme denne kunnskapsdelingen og hvordan de 

bruker objekter for å kommunisere, skape felles en kunnskapsforståelse og overkomme 

kunnskapsgrenser. Selv mener jeg at jeg har hatt en relativt omfattende datainnsamling. Jeg 

har benyttet meg av metodetriangulering med å bruke både observasjon, intervjuer og 

dokumentanalyse. Observasjonene mine er grundige hvor jeg var tett på informantene mine 

gjennom hele arbeidsdagen deres og dermed fikk dannet meg et godt utgangspunkt for å lage 

en relevant intervjuguide. Observasjonene mine gjorde det enklere å forstå informantene 

mine bedre samt å analysere dataen i ettertid. Intervjuene er av stor betydning for studien 

hvor jeg har fått et nært innblikk i teammedlemmenes opplevelse av teamet og hvordan de 

samarbeider og deler kunnskap. Jeg mener at studien kan bidra med spesifikke implikasjoner 

utover Vinmonopolet som organisasjon. Tverrfaglig samarbeid i team er en stadig hyppigere 

anvendt arbeidsform, og for å skape en tillitsfull og fruktbar arbeidskultur er det bestemte 

forhold som det må tilrettelegges for.  

 

Ifølge Kvale & Brinkmann (2015) og Thagaard (2013) må det ligge et større grunnlag av 

ulike teorier og tidligere forskning til grunn for at man kan foreta en analytisk generalisering, 

også kjent som at studien har overførbarhet. Tolkningene i kombinasjon med funnene i en 

spesifikk studie kan allikevel ha relevans i større sammenheng og i ulike kontekster. På tross 

av at dette er en liten studie av et mindre team, mener jeg likevel at funnene om hvordan 

teamet samarbeider og deler kunnskap kan overføres til de aller fleste team som jobber 

tverrfaglig med komplekse arbeidsoppgaver. Ikke minst er viktigheten av å opparbeide en 

tillitsfull samarbeidsform et viktig aspekt for å skape psykologisk trygghet på arbeidsplassen 

like aktuelt uansett hvilken organisasjon det gjelder. Måten teamet jeg har studert har foretatt 

en grundig oppbygning av klare rollefordelinger og ansvarsområder på, kan kobles opp mot 

Noe et al. (2014) som trekker frem flere studier som har vist hvor verdifullt det er med et 

motiverende læringsmiljø som igjen vil ha en positiv indirekte innvirkning på uformell læring 

gjennom innflytelse på medarbeidernes engasjement i forhold til formelle læringsformer. 

Med et trygt arbeidsmiljø i bunn tilrettelegger teamet samtidig for at det å ønske å dele egen 
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kunnskap for å bidra til fellesskapets måloppnåelse og utvikling øker i betydelig grad enn hva 

det gjør i mer lukkede miljøer hvor medarbeiderne ikke føler tilhørighet eller at den 

kunnskapen og erfaringen man sitter på anses som verdifull. I tillegg skaper også trygge 

arbeidsforhold en større kultur for å tørre å ta sjanser og feile, og med det stå sterkere i å 

overkomme eventuelle kunnskapsgrenser som måtte oppstå mellom medlemmene i teamet.  

 

Begrensninger ved oppgaven og innspill til videre forskning 

I delkapittel 3.5 i metodedelen gjør jeg meg opp noen tanker om studiens kvalitet og 

eventuelle begrensninger ved oppgaven. Ved studiens slutt ønsker jeg å belyse noen 

hovedtrekk her. En av de mest fremtredende begrensningene er den korte tiden jeg har hatt til 

rådighet i kombinasjon med oppgavens omfang. Jeg var tilstede på kjedekontoret i tilsammen 

seks dager, hvor jeg gjorde observasjoner gjennom tre fulle arbeidsdager i starten av 

oppholdet. Dette gav meg et godt innblikk i teamet og personene jeg skulle følge, og fungerte 

som et nyttig springbrett før jeg skulle gjøre intervjuene. Hadde jeg derimot hatt mer tid, 

kunne jeg fulgt informantene mine over en lengre periode og kommet enda tettere på både 

dem og alle prosjektene de jobbet med. Slik kunne jeg også ha fått en bredere forståelse av 

hvordan kunnskapsdelingen skjer i et tverrfaglig team, og hvilke forhold som enten fremmer 

eller hemmer for denne prosessen. 

 

Ved nye studier og videre forskning på tema for å forstå denne samarbeidsformen og 

kunnskapsdeling, hadde det vært interessant å følge akkurat dette teamet over en lengre 

periode. Slik kunne man ha kartlagt hvordan den videre tilpasningsprosessen etter 

omorganiseringen gikk, om de ble mer og mer tilfreds med den eller om det skjedde 

uforutsette endringer i teamets positive innstilling underveis. Det hadde også vært interessant 

å gå mer i dybden på nødvendigheten av psykologisk trygghet og tillit i et team, i forbindelse 

med at enkelte delte at de savnet større grad av autonomi og at teamet også ble mer stødige 

og trygge i å håndtere de mer relasjonelle aspektene og utfordringene knyttet til det å 

samarbeide såpass tett. I forbindelse med at Vinmonopolets administrerende direktør gikk av 

med umiddelbar virkning midt i skriveperioden min, hadde dette vært et spennende tema å 

følge konsekvensene av i forhold til samtlige av de overnevnte temaene. Jeg har kun fulgt 

teamet når de har vært samlet, men da det fortsatt er endringer i organisasjonen kunne det 

vært interessant å velge ut enkeltpersoner i teamet og følge dem i deres arbeid fremover. Min 

oppfordring til andre som finner denne tematikken spennende er derfor å gå mer i dybden i 

praksisen deres over et lengre tidsspenn.  
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Vedlegg 
 

1) Intervjuguide 

2) Samtykkeerklæringsskjema 

3) Godkjenning fra NSD – Norsk samfunnsvitenskapelig Datatjeneste 
 

 

 

Vedlegg 1: Intervjuguide 

Introduksjon  

• Tema og formål: Jeg er interessert i hvordan kunnskapsdeling foregår i avdelingen 

deres etter innføringen av ny ledelsesstrategi og sammenslåing av ulike avdelinger. 

Det vil si hvordan kunnskapsdelingen foregår, og hvordan samarbeidet og 

kunnskapsdelingen dere imellom foregår. 	

• Jeg	vil	samle	inn	data	til	oppgaven	ved	å	være	tilstede	på	kjedekontoret	i	en	uke	

hvor	jeg	ønsker	å	observere	hvordan	dere	arbeider	og	gjennomføre	personlige	

intervjuer.		

• Intervjuene er delt inn i seks hovedområder: 1. bakgrunn, 2. ledelsesstrategi, 3. 

sammenslåing, 4. kunnskapsdeling, 5. samarbeid, 6. avslutning.	

• Tidsbruk: ca. 45-60 min. Går det? Har du et møte eller liknende rett etterpå som gjør 

at møtet må avsluttes litt før? 	

• Informere om personvern (alt behandles konfidensielt) og frivillig deltagelse 	

• Underskrift på samtykkeerklæringsskjemaet og spørre om dataene kan lagres inntil 

prosjektet avsluttes og sensur er vedtatt. 	

• Jeg ønsker å ta opp intervjuet så jeg kan være sikker på at siteringen blir korrekt og 

for å kunne ha en mest mulig naturlig dialog under intervjuet. Er dette i orden for 

deg? Sitatene vil anonymiseres. 	
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Bakgrunn 	

1. Hvilken utdanning har du?  

2. Hva er din nåværende stilling?  

3. Hvor lenge har du jobbet i Vinmonopolet?  

4. Hva er dine ansvarsområder i avdelingen?  

 

Ny ledelsesstrategi 

5. Hvordan opplever du kjent med Vinmonopolets nye strategi for første gang? Hvilke 

tanker gjorde du deg da? 

6. Hvordan opplever du at prosessen rundt Vinmonopolets nye strategi har vært? 

7. Hvor lenge siden er det endringene ble iverksatt? 

8. I hvilken grad merker du store forskjeller fra tiden rett etterpå og hvordan ting 

fungerer nå? 

 

Sammenslåing av avdelinger 

9. I hvilken avdeling jobbet du i før sammenslåingen av forskjellige avdelinger fant 

sted? Hvor lenge hadde du arbeidet der? 

10. Hvordan var overgangen fra å jobbe i en avdeling hvor alle hadde den samme faglige 

bakgrunnen til å begynne i en hvor dere har forskjellige? 

11. Er det noen tydelige forskjeller på hvordan dere jobber som en samlet gruppe idag i 

forhold til den du kom fra? 

12. Er det noe du syns er bedre slik det er idag? 

13. Er det noe du tenker på som mindre bra? 

 

Kunnskapseling innad i avdelingen 

14. Hva legger du i begrepet kunnskapsdeling? 

a) Hva mener du er viktigst for at kunnskapsdeling skal kunne skje? 
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b) Har du endret syn på dette over tid (ny strategi og sammenslåing)? (evt. hva 

skyldes det?) 

 

15. På hvilke arenaer foregår kunnskapsdelingen hos dere? 

a) Kun på planlagte møter eller i mer uformelle sammenhenger også?  

b) Hva mener du er den beste arenaen for kunnskapsdeling for avdelingen? 

 

16. Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid innad i avdelingen din? 

a) Bruker dere noen form for kommunikasjonskanaler når dere samarbeider? 

b) Hvis fler, hvilket syns du er best med tanke på kunnskapsdeling? 

 

17. Flere i avdelingen har ulik faglig bakgrunn. I hvilken grad opplever du at dette har 

effekt på kommunikasjonen deres? (hvis ja, kan du utdype?) 

a) Hvordan opplever du kommunikasjonen i gruppa? 

b) Er det aspekter ved kommunikasjonen deres du opplever at kan bli bedre? 

 

18. Hvis du leser eller jobber med rapporter/ dokumenter andre i avdelingen har skrevet 

og du ikke forstår innholdet på grunn av for eksempel fagspråk eller begreper, hva 

gjør du da? 

a) Har du oppdaget hva som eventuelt må til for at du enklere forstår slike 

dokumenter? 

b) Hvordan kan de andre gjøre det lettere for deg for at du skal forstå innholdet? 

 
 
Samarbeid i avdelingen  

19. Hva legger du i begrepet team? 

a) Hva mener du er viktigst i et teamarbeid/ samarbeid i en spesifikk gruppe? 

b) Har du endret syn på dette over tid? (evt. hva skyldes det/ etter 

omorganiseringen?) 

 

20. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom dere i avdelingen? 

a) I hvilken grad spør du om tilbakemelding på arbeidet du gjør fra de andre? 

b) Opplever du at du kan si ifra dersom du er uenig i noe av det kollegaene dine mener 

eller gjør? 
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21. Hvordan opplever du det er å stille spørsmål innad i avdelingen din? 

  a) Hvordan er tilbakemeldingene / svarene du får av de andre? (Konstruktive og 

nyttige eller korte og ikke hjelpsomme?) 

  b) I hvilken grad opplever du at gruppen som enhet hjelper hverandre til å bli 

sterkere faglig sett og ha en stigende utviklingskurve? 

 

 

22. Hvordan opplever du at det er å arbeide i avdelingen med den fagbakgrunn du har?  

a) I hvilken grad har du endret syn på det over tid? 

b) Liker du best å jobbe tverrfaglig (ulike fagbakgrunner) eller med folk som har 

samme fagbakgrunn som deg selv? 

 
23. I hvor stor grad opplever du at alle i gruppen har like mye de skulle sagt, eller om det 

er det enkelte som har «siste ordet» i saken?  

 

24. Hvor tenker du at det er rom for forbedring? 

 

Avslutning 

Vi nærmer oss nå avslutningen på intervjuet, og derfor ville jeg kort stille tre 

avslutningsspørsmål: 

a) Med bakgrunn i det vi har snakket om i dag, hva mener du kjennetegner de situasjonene 

der dere lykkes spesielt godt med samarbeid og kunnskapsdeling? 

b) Hva kjennetegner de situasjonene der samarbeidet og kunnskapsdelingen er mer 

utfordrende? 

c) Har du spørsmål eller noe du vil legge til avslutningsvis?  

Tusen takk for at du tok deg tid til å bli intervjuet!  

 

 



 95 

Vedlegg 2: Samtykkeerklæringsskjema 

 

Forespørsel om deltakelse i en studie om kunnskapsdeling 

 

Bakgrunn og formål  

Dette arbeidet gjøres i forbindelse med at jeg tar en spesialisering i læring, teknologi og 

arbeid på mastergraden min i pedagogikk ved UiO. Formålet med studien er å undersøke 

hvordan kunnskapsdelingen foregår innad i en avdeling etter at Vinmonopolet har gjort 

endringer i organisering. Oppgaven vil søke å se på hvordan dette kan ha påvirket samarbeid 

og kunnskapsdeling.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien?  

I studien vil jeg innhente data ved hjelp av observasjon og intervju, i tillegg til å analysere 

ulike dokumenter. Konkret ønsker jeg å observere enkelte møter på arbeidsplassen og 

intervjue deltakere i avdelingen jeg skal studere. Det vil ikke bli samlet inn personlige 

opplysninger fra andre enn det som fremkommer i intervjuer eller observasjonene. 

Spørsmålene vil omhandle kunnskapsdeling innad i den aktuelle avdelingen, og empirien vil 

registreres i form av notater på Mac og notatbok, i tillegg til lydopptak på iPad og 

mobiltelefonen.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil behandles konfidensielt. Min veileder, Bjørn Erik Mørk og jeg, 

er de eneste som vil ha tilgang til opplysningene. Ingen av informantene som deltar vil kjenne 

seg igjen i den ferdigstilte publikasjonen av masteroppgaven.  
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Prosjektet skal etter planen avsluttes 3.juni 2018. Personligopplysningene vil oppbevares på 

min personlige, passordbeskyttede Mac fram til sensuren publiseres. Når mitt arbeid med 

masteroppgaven gjennomført vil all data bli slettet umiddelbart.  

 

Frivillig deltakelse  

Det er frivillig å delta i studien, og du kan som informant trekke samtykket ditt når som helst, 

uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli 

anonymisert.  

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Oda Weider-Krog 

(oda.buaas@gmail.com) eller veileder Bjørn Erik Mørk (bjorn.e.mork@bi.no).  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS.  

 

Samtykke til deltakelse i studien  
Jeg har mottatt informasjon om studien om kunnskapsdeling og er villig til å delta  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av informant, dato)  

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

(Signert av forsker, dato)  

 

Kontaktopplysninger: 
Student: Oda Weider-Krog                                                  Veileder: Bjørn Erik Mørk  

Email: oda.buaas@gmail.com                                             Email: bjorn.e.mork@bi.no 

 



 97 

Vedlegg 3: Godkjenning fra NSD – Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste 

 

Meldeskjema	for	behandling	av	personopplysninger	 

 

NSD sin vurdering  

Prosjekttittel  

Masteroppgave i pedagogikk  

Referansenummer  

632219  

Registrert  

19.02.2019 av Oda Weider-Krog - odabbu@student.uv.uio.no  

Behandlingsansvarlig institusjon  

Universitetet i Oslo / Det utdanningsvitenskapelige fakultet / Institutt for pedagogikk  

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat)  

Karen Jensen, karen.jensen@iped.uio.no, tlf: 22855357  

Type prosjekt  

Studentprosjekt, masterstudium  

Kontaktinformasjon, student  

Oda Weider-Krog, oda.buaaa@gmail.com, tlf: 41617822  

Prosjektperiode  

01.01.2019 - 01.11.2019  
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Status  

27.02.2019 - Vurdert  

Vurdering (1)  

27.02.2019 - Vurdert  

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i 
samsvar med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som 
er dokumentert i meldeskjemaet med vedlegg den 27.02.2019 samt i 
meldingsdialogen mellom innmelder og NSD. Behandlingen kan starte.  

MELD ENDRINGER 
Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være nødvendig å 
melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. På våre nettsider informerer vi 
om hvilke endringer som må meldes. Vent på svar før endringer gjennomføres.  

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET 
Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 
01.11.2019.  

LOVLIG GRUNNLAG 
Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av 
personopplysninger. Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i 
samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og 
utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke 
tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, 
jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.  

PERSONVERNPRINSIPPER 
NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge 
prinsippene i personvernforordningen om:  

- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får 
tilfredsstillende informasjon om og samtykker til behandlingen 
- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 
uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål 
- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, 
relevante og nødvendige for formålet med prosjektet 
- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 
nødvendig for å oppfylle formålet  

DE REGISTRERTES RETTIGHETER 
Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: 
åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 
17), begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20).  
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NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta 
oppfyller lovens krav til form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13.  

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har 
behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned.  

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 
NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om 
riktighet (art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).  

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer 
og/eller rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon.  

 

OPPFØLGING AV PROSJEKTET  

NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av 
personopplysningene er avsluttet.  

Lykke til med prosjektet!  

Kontaktperson hos NSD: Karin Lillevold Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)  

 

 


