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Sammendrag 
Studiens tema og område 
Dette er en studie om hvordan kunnskapsdeling kan undersøkes gjennom et utvidet og 

modifisert enabler- perspektiv – fremmere for kunnskapsdeling – i Aleris. Formålet med 

oppgaven er å undersøke hvordan et enabler-perspektiv kan bidra som et rammeverk for 

kunnskapsdeling. Her brukes Ipe (2003) sin modell for kunnskapsdeling som et utgangspunkt 

for å undersøke problemstillingen. 

 

Den intellektuelle ressursen kunnskap anses som den største produksjonsfaktoren i det 

postindustrielle samfunnet og preger organisasjoner sin investering i kunnskapsutvikling. 

Forskningsfeltet om kunnskap har utviklet seg i takt med endringene i industrien, og 

kunnskapsdeling blir trukket frem som en av de viktigste faktorene for organisasjoners 

utvikling og konkurransefortrinn i samfunnet. Derfor er det også viktig å undersøke fremmere 

for kunnskapsdeling i organisasjoner. Videre har forskningen sett på hvordan ulike modeller 

kan benyttes som verktøy for å undersøke hvordan kunnskapsdeling foregår i organisasjoner. 

Modeller kan i denne konteksten brukes som brobyggere mellom teori og praksis.  

 

I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en undersøkelse om hvordan kunnskapsdeling 

foregår i helseforetaket Aleris gjennom et enabler-perspektiv. Videre undersøkes det hvordan 

dette enabler-perspektivet kan bidra til videre modellutvikling for kunnskapsdeling. Modeller 

er et verktøy for å forstå og knytte sammen teorier og praksis for å forstå et fenomen. 

Problemstilling og forskningsspørsmål lyder som følgende: 

 

Hvordan foregår kunnskapsdeling i helseforetaket Aleris? 

 

Hvilket potensial har et enabler-perspektiv med henblikk på fremtidig modellutvikling? 

 

Metode 
Oppgaven er en empirisk kvalitativ studie. Studiens empiriske grunnlag er samlet inn 

gjennom kvalitative semistrukturerte intervjuer. Datamaterialet består av fem intervjuer 

hvorav fire er avdelingsledere og den femte informanten er deres leder. Intervjuet av lederen 

ble gjennomført før de fire andre intervjuene for å gi en bedre forståelse av konteksten i dette 
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studiet. Intervjuene med de fire avdelingslederne er grunnlaget for empirien og analysen i 

denne masteroppgaven. I studien brukes fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming for å 

belyse problemstillingen og forskningsspørsmålet for å få frem informantenes subjektive 

forståelse av fenomenet kunnskapsdeling i Aleris.  

   

Hovedfunn og konklusjoner 
I denne undersøkelsen er det tatt utgangspunkt i Ipe (2003) sitt enabler-perspektiv for 

kunnskapsdeling i organisasjoner. Ved å anvende enabler-perspektiv ønsker jeg å forsøke å 

inkorporere flere enablere for kunnskapsdeling. Jeg har valgt å bruke det faglitteraturen på 

området ser på som fem kritiske forhold til kunnskapsdeling, henholdsvis; muligheter for å 

dele, kunnskapsdeling og IKT, motivasjon for å dele, makt og kunnskapsdeling, samt 

kunnskapsdeling og tid (Connelly, Zweig, Webster & Trougakos, 2012; Hackbarth & Grover, 

1999; Hendriks, 1999; Hislop, Bosua, & Helms, 2018; Ipe, 2003; Kalling & Styhre, 2003; 

Kevill & Analoui, 2018; Lilleoere & Hansen, 2010; Nesheim, & Olsen, 2011).  

 

Funnene i masteroppgaven viser seg å stemme med antakelsen om at enablere spiller en 

viktig rolle for kunnskapsdeling. Ved å anvende enabler-perspektiv i Aleris får man en god 

oversikt over hvordan kunnskapsdeling foregår. Det kommer frem av funnene at det er mye 

kunnskapsdeling i organisasjonen. Gjennom muligheter for å dele kommer det frem at det er 

både uformelle og formelle plattformer for kunnskapsdeling. Organisasjonens 

kunnskapsdatabase (IKT) fungerer ikke optimalt for kunnskapsdeling da prosessen med å 

dele kunnskap gjennom den ses på som ineffektiv av avdelingslederne. Funnene viser 

imidlertid en motivasjon for å dele blant avdelingslederne i organisasjonen og de ser på det å 

tilby kunnskap mellom hverandre som en positiv handling uten en forventning om å få noe 

tilbake. Videre kommer det frem at kunnskap ikke blir holdt igjen på grunn av maktforhold i 

organisasjonen, men heller på bakgrunn av manglende forståelse om hvor kunnskapen 

behøves. Flere av avdelingslederne investerer mye tid i kunnskapsdeling med et langsiktig 

mål om å utvikle seg, samt heve kvaliteten på de viktigste arbeidsoppgavene.  

 

Som Ipe (2003) påpeker kan man også i denne avhandlingen se at det skapes et godt miljø for 

kunnskapsdeling om enablerne er tilstede i organisasjonen. For å kunne undersøke 

kunnskapsdeling må man ta hensyn til at kunnskap er situasjons- og kontekstavhengig 

(Kalling & Styhre, 2003). Ved å benytte et enabler-perspektiv hvor man forsøker å forstå de 
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ulike enablerne ut fra informantenes subjektive livsverdener kan man skape en heterogen 

kunnskapsdelingsmodell. På den måten kan man få et bidrag til en kunnskapsdelingsmodell 

som ønsker å undersøke svar og retningslinjer på hva, hvorfor og hvordan kunnskapsdeling 

foregår i den konteksten den blir anvendt i.  

 

På samme måte som kunnskap og teorier utvikler seg må også modeller utvikles og testes i 

organisasjoner. Ved oppfølgningsstudier kan man anvende og teste enabler-perspektivet i 

flere ulike organisasjoner og kontekster. Her kan man legge til og videreutvikle nye og mer 

komplekse enablere.  
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1 Introduksjon 
	
	
1.1 Presentasjon av oppgavens tema og aktualitet 
	
I begynnelsen av 90-tallet ble forskning og anvendelse av kunnskapsledelse og 

kunnskapsdeling i praksis et tema. Ifølge Hislop, Bosua & Helms (2018) var det først mot 

slutten av 90-tallet og starten av tusenårsskiftet hvor man så en signifikant økning i forskning 

og akademiske artikler innen dette feltet (Hislop et al. 2018). I det postindustrielle samfunnet 

påpeker Kalling & Styhre (2003) og Hislop et al. (2018) at det ikke lenger er det industrielle 

som er hovedfaktoren for god velstand, men heller servicetjenester gjennom kunnskap. 

Kalling & Styhre (2003) argumenterer for  at selv om det er ulike retninger innenfor 

kunnskapsledelse- og kunnskapsdelingslitteraturen, så er det en enighet om at det ikke er 

land, maskiner og teknologi som alene er den største drivkraften for produksjon lengere. Den 

intellektuelle ressursen kunnskap kan anses som den største produksjonsfaktoren i samfunnet. 

Teknologi er også en meget viktig ressurs for utvikling og drivkraft for blant annet 

organisasjoner, men teknologien er ikke lenger den ledende faktoren for utvikling og 

industriell vekst (Kalling & Styhre, 2003).  

 

Kunnskapsledelse er en bred ledelseskategori som omfatter et stort utvalg av aktiviteter og 

prosesser for å utnytte og utvide firmaets intellektuelle ressurser og kapabiliteter (Kalling & 

Styhre, 2003). Kunnskapsledelse blir sett på som et nyttig verktøy for organisasjoner om de 

klarer å anvende perspektiver, modeller og konsepter på en riktig, samt effektiv måte i 

organisasjonen. Ifølge Kalling & Styhre (2003) vil en organisasjon som klarer å 

implementere denne typen praksis inn i organisasjonen ha større muligheter til å hevde seg, 

og å få et konkurransefortrinn i samfunnet. Videre påpeker Kalling & Styhre (2003) at 

kunnskapsledelse kan skille seg ut fra rent strategiske ledelsesmetoder ved at metoden er 

ment å være heterogen og tilpasningsdyktig til mange unike situasjoner.  
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1.1.1 Hva er Kunnskapsdeling? 
 

Den viktigste praksisen i kunnskapsledelse er kunnskapsdeling. Ifølge Kalling og Styhre 

(2003) er kunnskapsdeling så viktig fordi den besitter alle muligheter og utfordringer 

forbundet med å håndtere immaterielle usynlige eiendeler i en organisasjon. Kunnskapsdeling 

handler om å dele, samt gjøre kunnskapen sin tilgjengelig for andre i organisasjonen. 

Begrepet omhandler prosessen hvor deling av kunnskap skjer mellom individer (Ipe, 2003). 

Kalling & Styhre (2003) definerer kunnskapsdeling som: 
 

Knowledge sharing, i.e. the idea that knowledge, not matter how intangible or fuzzy, is 
capable of being disseminated, transferred, diffused, shared, and distributed within and 
between organizations, communities of practice and departments (Kalling & Styhre, 2003, s. 
57).  
 

Ipe (2003) argumenterer for at organisasjoners evne til å utnytte kunnskapen den besitter er 

avhengig av de ansattes evner til dele den. Å utnytte kunnskap er kun mulig om de som er en 

del av organisasjonen kan bygge videre på kunnskapen som tilegnes og deles. Som Wang & 

Noe (2010) påpeker, så er kunnskapsdeling en praksis der en ansatt deler nødvendig 

kunnskap med andre, ved for eksempel å samarbeide, finne opp nye ideer, løse problemer 

eller implementere nye prosedyrer i organisasjonen. Denne komplekse prosessen påvirkes av 

ulike faktorer. Kunnskap i organisasjoner er dynamisk av natur og avhenger ifølge Ipe (2003) 

av sosiale forhold for å kunne deles. Det å ha engasjerte ansatte som er positive til initiativene 

organisasjonen implementerer og kunnskapsdeling henger sammen. Det er ikke bare det at 

deling av kunnskap forbindes med disse på en positiv måte, men også en direkte motsatt 

effekt ved at ansatte velger å holde kunnskap for seg selv om det er et negativt forhold 

mellom de menneskelige, sosiale og kulturelle faktorene i organisasjonen. Kunnskapsdeling 

er av interesse og i et naturlig samspill med personlig motivasjon for å dele (Kalling & 

Styhre, 2003).  
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1.1.2 Hvorfor er kunnskapsdeling aktuelt? 
 

Wang & Noe (2010) går omtrent 31 milliarder dollar tapt i de 500 største selskapene i verden 

hvert eneste år på grunn av manglende kunnskapsdeling. Dette poengterer viktigheten av å 

tilrettelegge for kunnskapsdeling både på individuelt og organisatorisk nivå. 

Kunnskapsdeling kan blant annet ses på som en viktig praksis for å holde relevant kunnskap i 

organisasjonen (Ipe, 2003). I nyere tid har det kommet en del forskning har sett på ulike 

faktorer som kan være med å påvirke ulike aspekter ved kunnskapsdelingen, samt bidrag til 

utvikling av modeller og andre type verktøy for å forstå hvordan kunnskapsdeling foregår i 

organisasjoner. Ipe (2003) har forsøkt å lage en modell for å undersøke forløperne til 

kunnskapsdeling. Modellen tar grovt sett utgangspunkt i tre enablere for kunnskapsdeling. En 

enabler betyr en fremmer for kunnskapsdeling og ved å ha en enabler til stede i en 

organisasjon argumenterer Ipe (2003) for at kunnskapsdeling enklere kan skje. Videre i denne 

oppgaven vil jeg benytte begrepet enabler når jeg diskuterer kunnskapsdeling.  

 

Ipe (2003) ser på enablerne motivasjon og muligheter for å dele for å undersøke hvordan 

kunnskapsdeling foregår i organisasjoner. Hun argumenterer for at enablerne i modellen er 

viktige for å skape en kultur for kunnskapsdeling, noe som også forskningen hennes 

underbygger. Arbeidet med å videreutvikle og tilpasse modeller for kunnskapsdeling bør 

være en kontinuerlig prosess. Modeller er verktøy for å forstå og knytte sammen teorier og 

praksis for å forstå et fenomen (Ipe, 2003). Ser en på den omfattende litteraturen som har 

utviklet seg for å forstå kunnskapsdelingsprosesser er det flere aspekter som ikke er inkludert 

i Ipes (2003) modell. Hensikten med denne oppgaven er å bruke Ipe (2003) sin modell som et 

utgangspunkt og se om den kan videreutvikles slik at den inkorporer flere elementer som 

fremheves som sentrale i litteraturen om kunnskapsdeling. Figuren under viser grovt hvordan 

man kan fremstille enablere for kunnskapsdeling.  
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1.2  Oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål 
	
Det overordnede med denne masteroppgaven er å undersøke kunnskapsdeling gjennom et 

modifisert og utvidet enabler-perspektiv. Jeg har sett på hva som er gjort av forskning 

gjennom å lese artikler og faglitteratur om kunnskapsdeling. Jeg har valgt å modifisere og 

utvide Ipes (2003) modell gjennom å inkorporere flere elementer som fremheves som 

sentrale i litteraturen om kunnskapsdeling.  Jeg har derfor valgt å bruke det litteraturen ser på 

som fem kritiske forhold; muligheter for å dele, kunnskapsdeling gjennom IKT, motivasjon 

for å dele, kunnskapsdeling og makt og kunnskapsdeling og tid. Kritiske forhold vil si at 

disse må være tilstede for at kunnskapsdeling skal kunne skje på en god og effektiv måte 

(Ipe, 2003). Ved å benytte meg av en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming vil jeg 

gjennom dette enabler-perspektivet undersøke hvordan kunnskapsdeling foregår i en 

organisasjon. I denne masteroppgaven har jeg testet denne modellen i helseforetaket Aleris 

med utgangspunkt i følgende problemstilling 

 

Hvordan foregår kunnskapsdeling i helseforetaket Aleris ?  

 

Jeg har med utgangspunkt i det foregående formulert følgende forskningsspørsmål for å 

undersøke i hvilken grad et modifisert og utvidet enabler-perspektiv kan bidra til å få frem 

viktige rammefaktorer for kunnskapsdeling: 

 

Hvilket potensial har et enabler-perspektiv med henblikk på fremtidig modellutvikling? 
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1.3  Oppgavens struktur 
	
Oppgaven er delt inn i seks kapitler. Kapittel 1 gjør rede for oppgavens problemområde og 

tidligere relevant  forskning. I kapittel 2 vil det bli redegjort for teorien som er anvendt i 

oppgaven. Jeg vil først gi en kort presentasjon av relevant teori for kunnskapsdeling i 

organisasjoner, og deretter i hvert delkapittel gjøre rede for fem enablere for 

kunnskapsdeling.  

 

Det vil videre i kapittel 3 gjøres rede for oppgavens metodiske grunnlag hvor det er anvendt 

en fenomenologisk og hermeuetisk tilnærming for å få en forståelse av hvordan kunnskap 

deles fra informantenes perspektiv. Her vil jeg gjøre rede for hvordan jeg har benyttet 

kvalitativ metode og semistrukturert intervju i innsamlingen av empirien. Analysen vil legges 

frem i kapittel 4, hvor empirien om hver av enablerne vil legges frem i hvert sitt delkapittel. I 

kapittel 5 vil jeg diskutere funnene fra analysen og drøfte problemstillingen i lys av de fem 

enablerne; muligheter for å dele, kunnskapsdeling gjennom IKT, motivasjon, makt og tid. 

Deretter vil jeg argumentere for hvordan undersøkelsens funn kan være et bidrag til 

videreutviklingen av en modell for kunnskapsdeling. Avslutningsvis vil jeg i kapittel 6 

sammenfatte oppgavens sentrale funn for så å referere til områder for videre studier.  
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2 Teoretisk rammeverk  
	
	
Formålet med den kommende delen er å presentere det teoretiske rammeverk for oppgaven. 

Teorien har vært bakgrunn for utformingen av problemstillingen og forskningsspørsmålet. 

Teorigrunnlaget i denne undersøkelsen preges av at jeg ikke har funnet en helhetlig teori som 

dekker problemområdet mitt. På bakgrunn av dette har jeg funnet fem kritiske forhold til 

kunnskapsdeling i faglitteraturen som jeg ønsker å undersøke for å danne et rammeverk for 

denne undersøkelsen.  

 

For å gi en oversikt over teorien har jeg valgt å dele den inn i tre deler. Innledningsvis vil jeg 

kort gjøre rede for at oppgaven ser på individuell kunnskap. Videre gjøre rede for fem 

enablerne da hver og en av de er fremmere for kunnskapsdeling. Gjennom litteratur ønsker 

jeg her å belyse hvordan enablerne kan ha betydning for hvordan kunnskapsdeling foregår. 

Kunnskapsdeling er betinget av kontekst og jeg vil derfor i den siste delen kort presentere 

kunnskapsdeling i forskjellige organisasjonskontekster. 

 

2.1 Individuell kunnskap 
 

Kunnskap finnes på flere nivåer i en organisasjon og man kan ifølge Wang & Noe (2010) 

undersøke kunnskap på individuelle, gruppe og organisatoriske nivåer. I denne oppgaven tar 

jeg utgangspunkt i den individuelle kunnskapen i organisasjoner. Wang & Noe (2010) 

definerer individuell kunnskap som: that part of an organizations knowledge which resides in 

the brains and bodily skills of the individual (Wang & Noe, 2010, s. 115).  

 

Det betyr at kunnskap innebærer all kunnskap som individer i en organisasjon besitter, og 

som kan brukes uavhengig av hvilke utfordringer eller arbeidsoppgaver som individet skal 

utføre (Wang & Noe, 2010). Selv om individuell kunnskap kun utgjør et nivå hvor kunnskap 

befinner seg i organisasjonen, så er deling av individuell kunnskap helt avgjørende for 

nyskapning, utvikling og formidling av kunnskap for alle nivåer i en organisasjon (Wang & 

Noe, 2010).  
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2.2 Enablere for kunnskapsdeling 
 
For å kunne analysere hvordan kunnskapsdeling forekommer i en organisasjon er det viktig å 

undersøke forløperne til kunnskapsdeling (Ipe, 2003). Dette er komplekst og kan påvirkes av 

mange faktorer, men likevel så viser forskning at det er sammenhenger mellom ulike 

enablere sin påvirkning av kunnskapsdeling. I dette kapittelet vil det bli gjort rede for fem 

ulike enablere, Muligheter for å dele, kunnskapsdeling gjennom IKT, motivasjon for å dele, 

kunnskapsdeling og makt og kunnskapsdeling og tid.  

 

	

2.2.1 Muligheter for å dele 
	
Kunnskapsdeling har ifølge Lilleoere & Hansen (2010) en sterk sosial dimensjon. Derfor er 

det viktig å undersøke hvilke tilrettelagte alternativer det er for å dele kunnskap i en 

organisasjon. Mulighetene for å dele kan være mange og komplekse, og forskning på området 

tar utgangspunkt i to kategorier. Ifølge Ipe (2003) kan kunnskapsdeling i en organisasjon 

deles inn i formelle og uformelle muligheter.  

 

En formell mulighet er for eksempel møter arrangert av en leder, trenings- og 

utviklingsprogrammer, teknologibaserte systemer som organisasjonen benytter seg av. Disse 

kan sees på som formelle interaksjoner mellom ansatte i en organisasjon (Ipe, 2003). 

Uformelle delingsplattformer er ifølge Lilleoere & Hansen (2010) en av de viktigste 

enablerne for kunnskapsdeling. En uformell delingsplattform kan være interaksjoner som 

lunsj- og kaffepauser eller sosiale settinger hvor ansatte kan ha uformelle samtaler. Uformelle 

plattformer kan også være større praksisfelleskaper eller faglige nettverk som nødvendigvis 

ikke er ledet av organisasjonen (Nesheim & Olsen, 2011).  

 

Ifølge (Kevill & Analoui, 2018) støtter generell forskning rundt kunnskapsdeling at 

viktigheten av organisasjonens ledelse og interesse i å ville formalisere mulighetene for 

kunnskapsdeling er meget viktig. Kevill & Analoui (2018) argumenterer også for at hver 

enkelt leder i en organisasjon er sentrale for tilrettelegging av kunnskapsdeling. De påpeker 

at ledere som har fokus på viktigheten av å dele og utnytte kunnskapen i organisasjonen også 

bidrar for å skape uformelle og formelle plattformer hvor dette kan foregå. Disse er også 
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gjerne klar over at deres rolle er en viktig faktor for at disse plattformene skal kunne ha 

potensiale til å fungere på best mulig måte. Nesheim & Olsen (2011) argumenterer også for 

at formelle delingsplattformer kan være effektive til kunnskapsdeling mellom individer og 

ulike enheter i organisasjoner. Formelle plattformer kan bidra til at metoder og erfaringer blir 

tatt i bruk i flere deler av organisasjonen. Ved at ledelsen legger opp til disse plattformene 

kan de også selv være med å påvirke hvordan kunnskapen skal lettere deles mellom de 

ansatte som besitter viktig kunnskap. Dette er ifølge Nesheim & Olsen (2011) ikke en enkel 

oppgave, hvor det kreves at ledelsen er flinke til å stimulere for erfaringsutveksling og faglige 

diskusjoner.  

 

Videre påpeker Kevill & Analoui (2018) at nyere forskning viser at det er positive 

sammenhenger mellom læring, utvikling og kunnskapsdeling ved ledere som legger til rette 

for at de ansatte deltar i samarbeidslæring som kommer fra begrepet participation. Begrepet 

participation betyr at kunnskapsutvikling skjer i interaksjon med andre (Mørch, 2013). 

Ved å tilrettelegge for delingsplattformer hvor ansatte i organisasjoner kan dele kunnskap 

mens de jobber sammen med ulike utfordringer eller samarbeider for å finne nye løsninger 

kan gi positive utfall på både individuelt og organisatorisk nivå (Kevill & Analoui, 2018). 

 

 

2.2.2 Kunnskapsdeling og IKT 
	
Knowledge repository er et databasert system for lagring og organisering av kodifisert 

kunnskap, i forskjellige formater, med formål om å gjøre kunnskap lett tilgjengelig for andre 

ansatte i organisasjonen (Hislop et al. 2018). Jeg vil videre i oppgaven benytte meg av 

begrepet kunnskapsdatabase istedenfor knowledge repository. Hackbarth & Grover (1999) 

argumenter for at ulike data, informasjon, teknologier, mennesker, prosesser og strukturer i 

en organisasjon er alle viktige deler av en kunnskapsbase. Samlet sett er dette noe 

organisasjoner er helt avhengig av for å kunne utvikle seg. Jo mer en organisasjon vet, jo 

større muligheter har den for å være suksessfull. I dagens samfunn hvor så mye av 

arbeidsprosesser gjøre via eller ved hjelp av IKT-baserte hjelpemidler er kunnskapsdatabaser 

viktige (Hackbarth & Grover, 1999). Dette blir også poengtert gjennom følgende sitat fra 

Kochan, Orlikowski & Gershenfeld (2002): 
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It has been argued “technology’s most valuable role in knowledge management is extending 
the reach and enhancing the speed of knowledge transfer.” Information technology is indeed 
very useful in capturing, storing, and distributing structured and codified knowledge, 
therefore enabling other individuals in the organization to have access to it (Kochan et al. 
2002, s. 16).  
 

Det kanskje mest brukte IKT-verktøyet som kan ses på som en kunnskapsdatabase i 

organisatorisk sammenheng, er ifølge Hendriks (1999) intranettet. Et intranett er IKT 

teknologi som på mange måter har samme funksjoner som et vanlig internett, men som er 

lukket og kun tilgjengelig internt i organisasjoner. Det er ingen fasit på hvordan et intranett er 

bygd opp annet enn at man er avhengig av å ha et digital kommunikasjonsverktøy som PC, 

mobil, nettbrett eller lignende. Her har ansatte muligheter til å lagre alt av dokumenter, 

systemer eller hva de selv måtte ønske. Dette har i moderne tid ført til at organisasjoners 

kunnskapsdatabaser kan ses på som en delingsplattform for kunnskap (Hislop et al. 2018).  

 

Et viktig potensial kunnskapsdatabase har er at det kan gi ansatte i organisasjonen muligheten 

til å få en forståelse for hva slags kunnskap som er tilgjengelig, hvem som har den, hvor den 

er, hvordan den kan anvendes (Hackbarth & Glover, 1999). Dette kan videre være med på å 

bli en del av organisasjoners planleggeling og tilrettelegging for kunnskapsdeling. Likevel er 

det en del kriterier som det må legges til rette for at dette skal være mulig. For eksempel 

påpeker Hendriks (1999) at ansatte i organisasjonen må være villige til å kodifisere 

kunnskapen sin. Å kodifisere kunnskap betyr å gjøre kunnskapen sin forståelig for andre 

(Hislop et al. 2018). Dette argumenter også Hislop et al. (2018) for at er avgjørende, samtidig 

som de også argumenter for at databasen eller programmet må være enkelt å søke seg frem i. 

Om ansatte i organisasjonen ikke føler at dette er enkelt eller effektiv nok, vil de heller ikke 

anvende det (Hislop et al, 2018). Om hele organisasjonen anvender det kan 

kunnskapsdatabaser over tid være effektive for «re-using» av kunnskap (Hislop et al, 2018). 

Som det poengteres i sitatet under har kunnskapsdatabaser utviklet seg i nyere tid og blitt mer 

dynamiske med tanke på kunnskapsdeling:  

 

Knowledge repositories have evolved from static archives of published documents; they are 
now dynamic online communities that facilitate search and navigation of relevant 
information within agile learning platforms. Along with being a vehicle for just-in-time 
learning, knowledge repositories also enable post-training support and assessment 
(Trainingindustry,  2013, s. 1).  
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2.2.3  Motivasjon for å dele  
 

Motivasjon er på generell basis et bredt og kompleks begrep, men som innenfor kunnskaps- 

og kunnskapsdelingslitteraturen har vært og forblir en viktig faktor. Forskning innenfor 

kunnskapsdeling og motivasjon viser at motivasjon for å dele kunnskap i organisasjoner 

gjerne deles fordi de ansatte ser på kunnskapsdeling som en offentlig interesse, og fordi de 

har en form for moralsk plikt til å være med å utvikle organisasjonen de arbeider i, eller 

faggruppen de tilhører (Kevill & Analoui, 2018). Motivasjon i denne oppgaven vil være rettet 

mot gjensidighetsbegrepet som jeg vil gå dypere inn på i neste delkapittel. 

 

	
Gjensidighetsmotivasjon  

 
En interessant poeng i forskning og analyser av kunnskapsdeling er ifølge Kalling & Styhre 

(2003) at deling av kunnskap som oftest forbindes med noe som skal være positivt for alle 

parter. Kalling & Styhre (2003) argumenterer for at det blir å undervurdere de mange 

faktorene som kan påvirke kunnskapsdeling. For eksempel er det forskjell på å få tilgang på 

relevant kunnskap og det å dele sin egen kunnskap med andre. Å gi og ta kunnskap er ifølge 

Kalling & Styhre (2003) ikke det samme. I denne delen av teorien vil jeg gjøre rede for 

begrepet reciprocity/gjensidighet.  Jeg vil videre benytte meg av gjensidighetsmotivasjon i 

undersøkelsen av informantenes motivasjon for å dele kunnskap med hverandre. Den kan 

beskrives som følgende: 

 
Reciprocity, or the mutual give-and-take of knowledge can facilitate knowledge sharing if 
individuals see that the value-add to them depends on the extent to which they share their 
own knowledge with others  (Hendriks, 1999; Weiss, 1999 definert i Ipe, 2003, s. 346). 
 

 

Begrepet gjensidighet i kunnskapsdeling handler om en gjensidig motivasjon for «å gi og ta» 

kunnskap mellom ansatte i en organisasjon. Hvis de ansatte føler at det å dele kunnskap gir 

fordeler, vil de også være mer forberedt på å aktivt dele kunnskap med sine kolleger.(Ipe, 

2003) definerer handling for gjensidighet innenfor kunnskapsdeling som de individene som 

deler kunnskap uten å gå inn i en forhandling med andre individer om hvorvidt forventer å få 

noe tilbake og om man skal dele kunnskap eller ikke. Disse individene deler sin kunnskap 

uten å forvente og vite når og hvor man vil få nytte av å dele kunnskapen sin. Gjensidighet 
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som en motivatorfaktor for kunnskapsdeling innebærer at enkeltindivider må kunne forutse at 

deling av kunnskap vil vise seg å være verdt det i det lengere løp (Ipe, 2003, s. 346). Det 

betyr videre at de som deler kunnskap heller ikke vet hvilke utfall kunnskapsdelingen vil 

kunne utgjøre i det lengere løp, men at de som er involvert i kunnskapsdelingen vil tjene på 

det som utvikles eller skapes gjennom deres bidrag (Ipe, 2003).  

 

Et negativt aspekt forbundet med begrepet gjensidighet er exploitation, som kan oversettes til 

utnyttelse. Dette kan for eksempel forekomme i organisasjoner hvor ansatte kan føle at det 

legges opp til kunnskapsdeling, men hvor de føler at kunnskapsdeling vil føre til svært få 

fordeler i retur for den som deler. Det betyr også at selv om det ikke er tilfelle av dette i 

organisasjonen, så vil «angsten» for at dette skal skje være en slags motsetning til hva det vil 

si å være motivert av gjensidighet og videre hemmende for kunnskapsdeling (Ipe, 2003).  

 
Videre er det ifølge Ipe (2003) sammenhenger i forholdet mellom gjensidighet og 

kunnskapsdeling som viser at for de som deltar og deler sin kunnskap med andre i en 

organisasjonen opplever at andre i organisasjonen, både vertikalt og horisontalt, er mer åpne 

for å dele kunnskap tilbake. Dette har gjerne sammenhenger med uformell kunnskapsdeling i 

organisasjoner.  Ipe (2003) påpeker at denne enableren for deling av kunnskap, også har 

sammenhenger med kunnskapsdeling som praksisfelleskap. Gjensidighetsmotivasjon har en 

tendens til å øke i organisasjoner hvor det tilrettelegges for uformelle delingsplattformer 

(Hau, Kim, Lee & Kim, 2013). Videre er det også nyttig å ta hensyn til at individer også kan 

ha utfordringer med å dele kunnskap ved at de frykter at kunnskapen de besitter mangler 

verdi eller at de har en frykt for at de skal mislede mottakerne. Dette kan forekomme selv om 

de er positive og ser på kunnskapseling som viktig for personlig og organisatorisk utvikling 

(Kevill & Analoui, 2018). Ifølge Hau et al. (2013) fører gjensidighetsmotivasjon til at de 

ansattes intensjon for å dele kunnskap øker: 
 

Knowledge sharing is also facilitated by a strong sense of reciprocity. Several studies have 

revealed that reciprocal knowledge exchange relationships increase employees’ knowledge 

sharing intentions (Hau et al. 2013, s. 359). 
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2.2.4 Kunnskapsdeling og makt 
	
I og med at kunnskap blir sett på som en av de viktigste ressursene i organisasjoner i dag, så 

medfører dette også at kunnskap kan gi ansatte en form for makt. At medarbeidere og ansatte 

kan stole på hverandre er en viktig faktor å ta hensyn til om man ønsker at deling av 

kunnskap skal skje effektivt i en organisasjon (Hislop et al. 2018). Jeg vil i denne delen gjøre 

rede for kunnskapsdeling og makt. Videre vil jeg gå dypere inn begrepet knowledge hoarding 

som jeg benytter i denne oppgaven for å undersøke problemstillingen.  

 

Ifølge Hislop et al. (2018) så undervurderer mye av litteraturen innenfor kunnskapsdeling 

konflikter og maktforhold. Dette er faktorer som kan ha sammenhenger med forskjellige 

personligheter, dårlig oppførsel, ulike interesser, prioriteringer og mål. Et viktig aspekt å ta 

hensyn til er ifølge Hislop et al. (2018) tillit til hverandre. Hislop et al. (2018) definerer tillit i 

denne sammenhengen som følgende: 

 

The belief people have about the likely behaviour of others, and the assumption that they will 
honour their obligations (not acting opportunistically). A trusting relationship is based on an 
expectation of reciprocity or mutual benefit (Hislop et al. 2018, s. 185).  
 

For eksempel er forholdet mellom de ansatte i en organisasjon en av de viktigste faktorene 

for kunnskapsdeling. Jo mindre tillit en ansatt har til en annen ansatt, jo mindre er de villige 

til å dele med hverandre (Hislop et al. 2018). Ifølge Hislop et al. (2018) viser også tidligere 

forskning at de ansattes vilje til å dele sin kunnskap med andre kolleger, også kan påvirkes av 

hvilken tillit de har til blant annet ledelsen og organisasjonen på generelt grunnlag. Dette 

viser også at tillit i denne sammenhengen er et komplekst fenomen som påvirkes av større og 

mindre faktorer. Hislop et al. (2018) argumenterer for at de ansattes forhold til blant annet 

sine ledere påvirker de ansattes villighet til å dele kunnskap med sine kolleger også. 

Maktbegrepet  er et bredt begrepet innenfor litteraturen, og jeg har i denne oppgaven vil jeg 

ta utgangspunkt i begrepet Knowledge hoarding i analysedelen og diskusjonen om 

kunnskapsdeling og makt. Dette er for å forsøke og kunne se kunnskap som makt fra ikke 

bare en negativ vinkling, men også som noe som kan bli holdt igjen uten at det trenger å være 

en bevisst handling på grunn av maktposisjonen kunnskapen kan gi, noe jeg gå dypere innpå i 

neste delkapittel.  
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Knowledge hoarding 

	
Begrepet knowledge hoarding er ifølge Hislop et al. (2018) en viktig forløper til 

kunnskapsdeling. Knowledge hoarding blir sett på som ansatte i en organisasjon som benytter 

seg av andres kunnskap eller generell kunnskap som på en eller annen måte er lagret i 

organisasjonen, men som aldri bidrar til å utvikle den. Begrepet kan ses i sammenheng med 

maktbegrepet, fordi enkelte kan se på kunnskapen sin som noe verdifullt og at vedkommende 

mister makt dersom den deles. Hislop et al. (2018) argumenter for at når ansatte får 

muligheten til å bidra til å dele kunnskap vil de ta en evaluering av positive og negative sider 

vel å dele og deretter enten bidra med kunnskapsdeling. Videre er et viktig aspekt ved 

begrepet at kunnskap også kan bli holdt tilbake fordi det ikke har blitt etterspurt eller at 

ansatte i organisasjonen mangler en forståelse om hvor kunnskapen behøves (Connelly, 

Zweig, Webster & Trougakos, 2011). Knowledge hoarding er vanligere å gjenkjenne i 

profesjoner hvor ekspertise og kunnskap har en sentral rolle i hvordan de ansatte verdsettes i 

en organisasjon (Styhre, 2011).  

	
	
2.2.5 Kunnskapsdeling og tid 
	
Tid er et begrep som kan ses i mange ulike kontekster og deretter vanskelig å definere. I 

denne oppgaven vil jeg benytte meg av Perlow (1999) sitt begrepet time famine for å 

undersøke oppgavens problemstilling. Time famine er ifølge Perlow (1999) et sosiologisk 

perspektiv på tid. Hun benytter seg av begrepene krisementalitet og accommodating for å 

gjøre rede for fenomenet tid. Krisementalitet handler utfordringer som kommer der og da og 

som ikke er planlagt. Accommodating omhandler det å sette av tid til noe, som en investering 

i tid (Perlow, 1999).  

 

Tid handler om hvordan ulike individuelle aktører i organisasjoner velger å planlegge og 

investere tid, for å kunne legge til rette for kunnskapsdeling. Videre tar man også hensyn til  

at organisasjonen som helhet legger til rette for at man når de organisatoriske målene. I 

dagens samfunn er kunnskap og menneskelige ressurser er en av de mest verdifulle faktorene  

hvor det i mange organisasjoner er mye tverrfaglig arbeid. I denne sammenhengen er det 

ifølge Perlow (1999) et vanlig fenomen innenfor forskningen å se på hvordan ansatte i 

organisasjoner kan føle at de har for mye å gjøre og for liten tid å gjøre det på.   
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Innenfor litteratur om kunnskapsdeling er det å legge til rette for formelle og uformelle 

plattformer for kunnskapsdeling forbundet med positive utfall for organisasjonen. Likevel så 

er det mange eksempler på hvor tidsaspektet kan bli undervurdert og man verken får 

kunnskapsdeling eller bedre tid. For eksempel påpeker Enehaug, Svare, Klethagen, 

Anderson-Glenna & Terjesen (2015) at organisasjoner vurderer det som en risiko hvis de 

satser på at uformell læring og kunnskapsdeling skal være nok til å gi virksomheten det som 

trengs for å være en adekvat utviklingsorganisasjon. Utfordringen kan være at det ikke legges 

til rette for nok tid til kunnskapsdeling. Der arbeidstempoet er svært høyt, kan tiden også̊ bli 

en begrensning for uformelle samtaler og kan skape barrierer som gjør samtalene mindre 

verdifulle og effektive. Samtidig er man avhengig av at de individuelle aktørene i 

organisasjonen også klarer å definere hvordan arbeidstiden brukes og legge til rette for seg 

selv, som et mål for å bedre kvaliteten på kunnskapsdelingen (Perlow, 1999).  

 

Perlow (1999) påpeker at i tidligere forskning er det mye fokus på det å jobbe intensivt, lenge 

og dedikert som viktige faktorer for å lykkes i komplekse arbeidshverdager. Videre 

argumenterer Perlow (1999) for at dette kan være påstander som fremkommer uten å ha 

undersøkt om tiden de har brukt er optimal i forhold til effektivitet. Mange 

kunnskapsintensive organisasjoner selger tjenester som først og fremst omhandler kvalitet til 

sine kunder og brukere, hvor det ofte ender med at man jobber etter tidsfrister for å få et 

produkt ferdig. Derfor er det interessant å undersøke hvordan organisasjoner legger til rette 

for at den tiden man har på å få ferdig produktet, brukes på en optimal måte. I forhold til 

effektivitet handler det mer om at man har benyttet de menneskelige ressursene på en optimal 

måte i prosessen (Perlow, 1999).  

 

Perlow (1999) er opptatt av hvordan individuelle aktører bruker tiden sin effektivt, men 

samtidig som det skal være den mest effektive måten for organisasjonen som helhet. For 

eksempel kan en organisasjon ha ansatte som jobber hurtig og på sin individuelle måte, som 

kan gjøre det vanskeligere å samarbeide med andre. Dermed kan det ta lengere tid for 

organisasjonen å overføre kunnskap til andre ledd i organisasjonen. Perlow (1999) påpeker at 

i arbeidshverdager hvor arbeidsoppgavene krever både individuelle og interagerende 

aktiviteter, kan synkroniseringen av disse være med på å legge rette for mer effektivitet. 

Dette kan igjen være med på å påvirke kunnskapsdeling i en organisasjon, og belyser at man 

må se på en organisasjons bruk av tid i en større sosial og tidsmessig kontekst. Som tidligere 
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nevnt i begynnelsen av kapittelet vil jeg ta i bruk Perlows (1999) begreper krisementalitet og 

accommodating for å belyse denne delen av teorien.  

 

Krisementalitet er et av aspektene Perlow (1999) mener kan være en avgjørende faktor for 

mindre effektiv bruk av tid. Dette betyr at en organisasjon ofte handler etter utfordringer som 

kommer der og da og som ikke er planlagt. Denne typen arbeidsoppgaver tar ofte tid og fokus 

fra de normale arbeidsoppgavene og gjør at de ansatte verken får planlagt eller satt av tid til 

det de selv mener er viktigst. Ifølge Perlow (1999) henger dette fenomenet ofte sammen med 

hvordan ledelsen planlegger sin tid og begrunner hvorfor begrepet tid i denne konteksten er 

komplekst.  Utfallet blir gjerne at de ansatte blir tvunget inn i en krisementalitet ved at 

oppgavene de selv har planlagt også etter hvert overgår diverse tidsfrister og skaper en form 

for kaos. Dette vil ifølge Perlow (1999) gjøre at de ansatte i organisasjonen jobber mer 

reaktivt fremfor proaktivt, som igjen kunne påvirke både kvalitet og tilrettelegging for 

kunnskapsdeling.  

 

Videre bruker Perlow (1999) begrepet accommodating. Direkte oversatt betyr dette å være 

imøtekommende, men i denne settingen ser jeg det mer som å sette av tid. Det Perlow (1999) 

mener er interessant med dette begrepet er gjerne hvordan ansatte i en organisasjon setter av 

tid til å dele kunnskapen sin med andre. Dette kan lett bli en utfordring for organisasjoner 

fordi om en ansatt bruker mye tid på å dele kunnskapen sin, kan det gjøre at den ikke får gjort 

sine egne arbeidsoppgaver. Ser man det fra en annen side, så kan dette være med på å heve 

kunnskap og kvalitet hos de andre, som igjen gagner organisasjonen. Om dette skal fungere 

optimalt, så setter det ifølge Perlow (1999) krav til at ledelsen forstår prosessen, og legger til 

rette for at de ansatte med verdifull kunnskap, får tid og mulighet til å videreføre denne.  
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2.3 Kunnskapsdeling i ulike organisasjonskontekster 
	
Formålet med å analysere kunnskap og deling av den, bør være preget av konteksten den er i 

Kalling & Styhre (2003). Kalling & Styhre (2003) påpeker at en viktig faktor for å forstå 

kunnskapsdeling er å argumentere for at kunnskap er situasjonsbetinget og kontekstavhengig. 

På samme måte kan kunnskapsbegrepets kompleksitet også trekke linjer til hvordan man 

analyserer en organisasjon. En organisasjon driftes på grunnlag av hva slags kunnskap de 

som er en del av den besitter. På samme måte som kunnskap er forskjellig, er også 

organisasjoner ulike. For eksempel argumenterer Burns (2007) for at en større organisasjon 

ikke er en forstørret versjon av en mindre organisasjon og omvendt. Burns (2007) mener at 

forskning fokuserer på store organisasjoner og at mekanismene som analysers her, ikke 

nødvendigvis kan trekke direkte linjer med forskning og tiltak som testes ut i mindre 

organisasjoner. Dette betyr at man for eksempel ikke kan se hvordan deling av kunnskap 

forekommer i ulike organisasjoner og bedrifter, uten å ta hensyn til nettopp konteksten 

(Kevill & Analoui, 2018). Dette er en hypotese Kevill & Analoui (2018) støtter, men de 

argumenterer for at enablerne de har funnet i sine undersøkelser ofte viser at det er de samme 

grunnleggende utfordringer som finnes blant de ulike organisasjonene uavhengig av 

størrelsen.  

 

 

2.4 Oppsummering  
 

I dette kapitelet har jeg redegjort for grunnlaget som analysen vil bygge på. Med 

gjennomgangen av kunnskapsdeling og de ulike enablerne, ønsker jeg å vise at 

masteroppgaven bygger på en prosessuell og dynamisk forståelse av begrepene. Jeg vil kort 

oppsummere de ulike enablerne før jeg videre vil gjøre rede for metoden i denne oppgaven. 

Muligheter for å dele handler om hvilke muligheter aktørene i en organisasjon har for å dele 

kunnskap med hverandre. Mulighetene er i oppgaven delt inn i uformelle og formelle 

delingsplattformer. Formelle delingsplattformer er direkte styrt av organisasjonen, mens de 

uformelle ofte forekommer mer tilfeldig, men disse kan også tilrettelegges for. 

Kunnskapsdeling og IKT ser på organisasjonens muligheter for å dele kunnskap gjennom en 

kunnskapsdatabase som organiseres av organisasjonen. Denne har som formål å lagre og 

gjøre kunnskap tilgjengelig for alle i organisasjonen.  
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Motivasjon for å dele er i denne oppgaven vurdert ut fra gjensidighetsmotivasjon. Dette betyr 

at man ser på det å dele kunnskap som noe positivt for seg selv og organisasjonen, uten at 

man forventer å få noe konkret tilbake. Kunnskapsdeling og makt handler i  oppgaven om 

hvordan kunnskap kan sees som noe som gir, ulike aktører i en organisasjon, makt. Videre 

gjøres det rede for  begrepet knowledge hoarding som ser på hvordan kunnskap kan holdes 

igjen på grunn av maktforholdet, eller av andre ulike årsaker. Kunnskapsdeling og tid tar 

utgangspunkt i begrepet time famine som betyr at man undersøker effektiv bruk av tid og 

hvordan dette henger sammen med kunnskapsdeling. Gjennom begrepene krisementalitet og 

accommodating vil jeg undersøke dette fenomenet.   
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3 Metode 
 
I metodekapittelet vil jeg gjøre rede for metodene som er brukt i oppgaven. Formålet med 

kapittelet er å gjøre det mulig for leseren å vurdere kvaliteten på studiet, gjennom å gjøre 

grunnlaget for analysen og resultatene så nøyaktig og tydelig som mulig. Kapittelet vil gjøre 

rede for og begrunne de metodiske valgene, og reflektere over studiets validitet og 

begrensninger.  

 

Formålet med denne undersøkelsen er å kunne besvare problemstillingen hvordan 

kunnskapsdeling foregår i Aleris. Jeg ønsker å analysere og diskutere funnene ut i fra 

informantenes perspektiv og hvordan de opplever de ulike enablerne og ikke hva jeg ser og 

tror. Videre ønsker jeg å se på hvordan enabler-perspektivet som benyttes i denne i 

masteroppgaven, kan være et bidrag til fremtidig modellutvikling for kunnskapsdeling.  

	

3.1 Vitenskapsteori 
	
I det post-moderne samfunnet er det en grunnleggende uenighet om hva som egentlig er sant 

og hva som er virkelig. Ut fra dette er det viktig å forsøke og forstå hvordan man kan samle 

informasjon om et fenomen eller en virkelighet på riktig vis (Jacobsen, 2005). I 

vitenskapsteorien er det flere tilnærminger til hvordan en forsker kan forstå virkelighet og 

sannhet i konteksten man forsker i. For å kunne være rustet for dette skal jeg som forsker 

diskutere virkelighet, sannhet og kunnskap gjennom ontologi, epistemologi og metode for å 

kunne sette et vitenskapsteoretisk standpunkt for denne undersøkelsen.   

 

I dette forskningsprosjektet undersøker jeg hvordan kunnskapsdeling foregår i Aleris.  Jeg er 

kort fortalt opptatt av å forstå informantenes subjektive oppfattelsene av hvilke muligheter de 

har for å dele, og hvorfor de deler. Jeg har derfor benyttet meg av fenomenologisk og 

hermeneutisk vitenskapsteorisk tilnærming.  
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3.1.1 Fenomenologi 
 
I fenomenologien er man opptatt av å analysere meningsinnholdet i dataene man samler inn. 

Som forsker er man fortolkende og ønsker å forstå den dypere meningen bak informantenes 

tanker (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010). Dette påpeker også Kvale (1997) som 

mener at fenomenologien handler om å forstå de sosiale fenomenene ut i fra informantenes 

egne perspektiver. Forskeren vil ønske å beskrive fenomenet som den oppleves av 

informantene, ut fra den antakelsen om at virkeligheten er den som mennesket oppfatter.    

Derav kommer et av nøkkelbegrepene innenfor fenomenologen, livsverden. En livsverden er 

alltid en felles verden vi befinner oss i, men som har en kulturell, historisk og sosial kontekst 

i seg som danner særlige meningshorisonter for de ulike aktører som er med i den. Det betyr 

at livsverdenen befinner seg innenfor en horisont, forankret i tid og rom hvor fenomenet har 

en særlig betydning for den som opplever og erfarer den (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

 

Den subjektive opplevelsen av fenomenet i seg selv blir viktig å belyse i analysen. Det betyr 

at forståelsen av tematikken innenfor kunnskapsdelingen og enabler-perspektivet jeg 

analyserer ut i fra, vil variere fra informant til informant. Det at de har en form for felles 

livsverden innad i organisasjonen, men subjektivt forskjellig forståelse for kunnskapsdeling, 

gjør at jeg kan analysere og diskutere deres erfaringer opp mot hverandre (Justesen & Mik-

Meyer, 2010). 

 

 
3.1.2 Hermeneutikk 
	
Hermeneutikken er som fenomenologien opptatt av fortolkning. Som filosofi blir den 

imidlertid ikke blir sett på som en fortolkende metode, men som en måte å eksistere på. 

Johannesen, Tufte & Christoffersen (2010) påpeker at hermeneutikken som 

forskningsmetode i nyere tid handler om forståelsen av informantenes livsverden, og hvordan 

fenomenet kun kan forståes i konteksten det er.  

 

Det hermeneutiske paradigmet etter en helhetlig forståelse av menneskenes livsverden, og 
meningsfulle fenomener er kun forståelige i den sammenhengen eller konteksten de 
forekommer i. Det er sammenhengen som gir dem en bestemt mening og fremskaffer de 
nøklene man må ha for å forstå ulike fenomener (Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2010, 
s. 398).  
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Videre påpeker Johannesen, Tufte & Christoffersen (2010) at kvalitativ forskning er den 

hermeneutiske sirkelen en fortolkningsprosess hvor fortolkning oppstår i en slags bevegelse 

mellom det vi skal fortolke, den konteksten det fortolkes i, og i vår egen forforståelse. Ifølge 

Gadamer (1989) betyr begrepet forforståelse at mennesket alltid vil ha en tidligere forståelse 

forut sin nåværende forståelse og at man vil ha fordommer som er en bagasje man har med 

seg når man er i en forståelsesprosess av en livsverden. Dette vil være grunnleggende for meg 

som forsker og min forståelse av informantenes fortellinger rundt fenomenene som 

undersøkes i forskningen. Ifølge Gadamer (1989) vil forskeren alltid ha en forutinntatt 

mening om noe, siden jeg ikke ville kunne ha forstått, tolket eller fortolket noe uten å ha en 

forforståelse om det.  

	

	

3.2 Kvalitativ metode 
	
Innenfor samfunnsvitenskapelig forskning er det to hovedtilnærminger til hvordan data skal 

innsamles og analyseres. Det er kvalitativ og kvantitativ metode. Kvalitativ metode er ifølge 

Kvale & Brinkmann (2012) viktig for å kunne utvikle en bedre forståelse for individer og hva 

de føler, motiveres av, hvilke holdninger de har og andre kognitive prosesser. Kvantitativ 

metode benyttes oftere i tilfeller hvor man ønsker å måle utbredelse og antall av noe og 

anvendes ofte i større prosjekter med et større antall informanter (Johannessen, Tufte & 

Christoffersen, 2010). Den kvalitative metoden er opptatt av å få rike beskrivelser av et 

fenomen, og fange opp individets perspektiv. Dette kan knyttes opp mot fenomenologiens 

fokus på menneskelige erfaringer og videre til hermeneutikken som er opptatt av 

fortolkninger av fenomenet (Højberg, 2004; Rendtorff, 2004) Ut fra min vitenskapsteoretiske 

tilnærming, ble kvalitativ metode et naturlig valg for datainnsamlingen, da den er velegnet i 

undersøkelser hvor formålet er å fortolke og beskrive et fenomen i sin rette kontekst.  

	

Ved gjennomføringen av en kvalitativ undersøkelse er koherens og konsistens kriterier man 

må ta hensyn til for å sikre kvaliteten av forskningsprosjektet (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

Det betyr at man må vurdere om det er en logisk sammenheng i undersøkelsens enkelte deler 

og om begreper, teorier, metoder brukes på en ensartet og konsistent måte gjennom hele 

prosjektet (Justesen & Mik-Meyer, 2010).  
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3.2.1 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet 
	
Validitet er et spørsmål om man undersøker det man har til hensikt å undersøke. Dette er 

grunnleggende for meg som forsker. Innenfor den kvantitative metoden blir validitet ofte 

definert ved spørsmålet: Måler du det du tror du måler? (Howitt, 2010). Det finnes imidlertid 

et bredere syn på validitet i kvalitativ forskning, hvor validitet defineres som hvor godt og 

relevant dataene representerer det fenomenet som undersøkes (Johannessen, Tufte & 

Christoffersen, 2010). I kvalitativ forskningsmetode handler det mer om grader av validitet, 

og bruker en både-og tankegang fremfor enten-eller (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 

2010). For meg blir det et spørsmål om min undersøkelse av faktorer som påvirker 

kunnskapsdeling gjennom et enabler-perspektiv, reflekteres i dataene som jeg har samlet inn 

og samtidig faktisk gjenspeiler fenomenene som er av interesse for denne masteroppgaven 

(Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010).   

 

Reliabilitet handler ifølge Kvale & Brinkmann (2012) om konsistens i forskningsfunnene. 

Ifølge Johannesen, Tufte & Christoffersen (2010) handler det om pålitelighet og påpeker at 

reliabilitet er «nøyaktigheten av undersøkelsens data, hvilke data som brukes, den måten det 

samles inn på, og hvordan de bearbeides» Johannesen, Tufte & Christoffersen (2010, s. 40). I 

denne masteroppgaven er målet å fange informantenes opplevelse av fenomenet 

kunnskapsdeling og faktorer som påvirker det. På samme måte som definisjonen av begrepet 

validitet ofte blir brukt mer direkte i kvantitativ forskning, mener Howitt (2010) at det kan 

være mindre effektivt å snakke om reliabilitet og generaliserbarhet i den kvalitative 

forskningen hvor dataene er mer situasjonsbetinget. 

 

I denne masteroppgaven har jeg selv som forsker vært et instrument i datainnsamlingen da 

jeg er en del av samtalen og konteksten innsamlingen har foregått i. Som Johannesen, Tufte 

& Christoffersen (2010) påpeker er vi alle forskjellige, og ingen har samme 

erfaringsbakgrunn som meg. Dette betyr at andre forskere kan få frem og tolke dataene på en 

annen måte enn det jeg har gjort. Dermed kan det å snakke om generell reliabilitet i 

forbindelse med om dataene kan reproduseres av andre forskere være mindre hensiktsmessig. 

Likevel har jeg ved å forklare konteksten og studiets fremdrift og tankene bak det, gjort et 

ærlig forsøk på å øke påliteligheten av forskningen. Jeg har også bevisst forsøkt å stille åpne 

spørsmålene i intervjuene, samt gjort intervjuguiden så lite ledende som mulig. Dette for å 
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minske sjansene for at jeg skulle påvirke svarene til informantenes mine, noe som igjen 

kunne føre til skjevheter i oppgavens analyse og konklusjoner (Howitt, 2010).  

	

Innenfor kvalitativ forskningsmetode og fenomenologien, vil det være lite givende å operere 

etter den generelle beskrivelsen av generaliserbarhet. Generaliserbarhet betyr at man 

generaliserer på grunnlag av funn i en representativ stikkprøve. I denne masteroppgaven er 

jeg opptatt av å beskrive det unike og konkrete, slik som fenomenologien er opptatt av 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Kvale (1997) støtter denne tankegangen og påpeker at man i 

kvalitativ forskning heller kan redefinere begrepet generaliserbarhet til analytisk 

generaliserbarhet. Dette betyr ifølge Kvale (1997, s. 228) «en veloverveid bedømmelse av i 

hvilken grad resultatene av datainnsamlingen kan være veiledende for hva som kan skje i en 

annen lignende situasjon». Jeg har under produksjonen av teorien vært opptatt av å lage et 

enabler-rammeverk som kan være anvendbart i så mange ulike organisasjoner og kontekster. 

Ved å undersøke forskjeller på utfordringer i forhold til kunnskapsdeling i mindre og større 

organisasjoner, har blant Kevill & Analoui (2018) kommet frem til at det stort sett er de 

samme forutsetningene.  

 

	

3.2.2 Etiske overveielser 
	
Det har helt fra starten av masteroppgaven vært viktig for meg å følge forskningsetiske 

retningslinjer. Ifølge Johannessen, Tufte & Christoffersen (2010) handler forskningsetikk om 

regler, prinsipper og retningslinjer for å kunne vurdere om en handling er rett eller gal. 

Forskningen i oppgaven omhandler forhold mellom mennesker, og det har hele tiden vært 

viktig for meg som forsker å vurdere etiske problemstillinger før intervjuene. Ut fra dette er 

det for eksempel ikke spurt om sensitiv informasjon fra informantene. Under rekrutteringen 

er det er heller ikke opplyst noe om hvilke andre informanter som skal delta i studiet. 

Informantene vil bli henvist til med h*n i teksten for å ivareta anonymiteten.   
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3.2.3 Metodiske begrensinger 
 

I presentasjonen av funnene i analysen har jeg bevisst valgt å ikke informere om hvilke av 

informantene som har uttalt seg om hva. Dette med tanke på å opprettholde anonymiteten til 

informantene. Selv om det ikke blir spurt etter sensitive data eller forhold som skal være av 

en slik karakter at det kan få konsekvenser, har jeg likevel valgt å holde utsagnende anonyme.  

 

	

Personvern og GDPR 

	
All datainnsamling er håndtert i henhold til GDPR (personvernforordningen) under 

myndighet av EU) og NSD (norsk senter for forskningsdata) sine retningslinjer for 

personvern.  

 

Prosjektet ble søkt inn i NSD med utfyllende informasjon, intervjuguide og samtykkeskjema 

til informantene. ifølge Johannessen, Tufte & Christoffersen (2010) er en av de 

forskningsetiske retningslinjene informantens selvbestemmelse og autonomi. Derav var 

informantene innforstått med at de på hvilket som helst tidspunkt helt frem til 

masteroppgavens innlevering, kan trekke seg. Dette ble også gjort rede for under starten av 

intervjuene. Alle informantene har skrevet under på samtykkeskjema hvor det ble gitt konkret 

informasjon om forskningen, hvordan dataene vil bli behandlet etter GDPR sitt regelverk og 

slettet ved oppgavens slutt. Informantene vil heller ikke oppgis ved navn, men omtalt 

anonymt som informant. Noe som er korrekt ifølge Johannessen, Tufte & Christoffersen 

(2010). De argumenter for at det er  forskerens plikt å respektere informantens privatliv og 

personopplysninger. I starten av intervjuene forteller informantene litt om seg selv og hvem 

de er, men dette ble opplyst om at vil bli holdt konfidensielt. Det ble heller ikke spurt om 

spørsmål som kan knytte svarene direkte til en av informantene.  
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3.3 Forskningsdesign 
	

Videre i dette metodekapittelet vil jeg gjøre rede for valg av intervjuform, utarbeidelse av 

intervjuguide, utvalg, gjennomføring av datainnsamling og transkribering. Først vil jeg gi en 

redegjørelse for bakgrunnen av valgene. I denne masteroppgaven er problemstillingen 

hvordan foregår kunnskapsdeling i Aleris?  For å kunne undersøke dette har jeg designet et 

forskningsprosjekt som samsvarer med det at jeg ønsker å komme inn i informantenes. 

livsverden. Jeg ønsker ikke å legge føringer i spørsmålene, men få frem meningene og 

forståelsen informantene har.  Å fokusere på informantenes livsverden av fenomenet er 

sentralt for å forstå enablers og betingelsene for kunnskapsdeling og videre sentralt for 

videreutvikling av Ipe (2003) sin modell. Dette beskrives mer utfyllende i 3.4.1  

 

I denne undersøkelsen er det to aktørgrupper. Hvor det er avdelingsledere som har blitt brukt 

for å samle empirien som er benyttet i oppgaven. Ideen var først å intervjue både 

avdelingsledere og deres ledere i Aleris, men det viste seg å gjøre oppgaven for stor og lite 

gjennomførbar. Valget falt derfor på å først intervjue en av lederne til avdelingslederne, og 

deretter avdelingslederne som et grunnlag for å gi meg en bredere forståelse av konteksten 

avdelingslederne befinner seg i. Dette viste seg å være nyttig i arbeidet med utvelgelse av 

informantene og forståelsen av empirien fordi jeg blant annet fikk en forståelse av hva slags 

ansvar de har, og at dette ansvaret var relativt likt blant alle avdelingsledere.  

 

Videre valgte jeg bevisst under rekrutteringen av informantene å ikke gi de informasjon 

angående hvem de andre informantene var. Formålet var  at jeg skulle få ærlige og subjektive 

svar fra hver enkelt informant. Ved at de ikke har kunnet diskutere innholdet i intervjuene 

med hverandre før og under intervjuene fant sted, var hensikten å få frem mest mulig 

subjektive svar. Dette valget var også for å følge de etiske retningslinjene. I og med at 

informantene jobber sammen, så er det muligheter for at de åpent forteller hverandre at de er 

med på prosjektet i ettertid.  
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3.4 Kvalitativt intervju 
	
Valg av metode for innsamling av data i oppgaven er kvalitative intervjuer. Denne fleksible 

metoden som har potensialet til å gi gode, fyldige og detaljerte beskrivelser passer godt med 

det jeg ønsker å utforske i denne oppgaven (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010) 

Ifølge Kvale & Brinkmann (2012) er det kvalitative forskningsintervjuet et verktøy for å 

forsøke å forstå intervjupersonenes side. Forskeren ønsker å få frem betydningen av 

informantens erfaringer og avdekke deres opplevelse av et fenomen. Dette er ikke en enkel 

og ukomplisert oppgave, men som krever innsikt, forståelse og ferdigheter for å kunne 

gjennomføres på en god og riktig måte (Kvale & Brinkmann (2012). 

 

 

3.4.1 Semistrukturert intervju 
	
Et intervju er en samtale med en viss struktur og hensikt og går dypere enn den dagligdagse 

interaksjonen mellom mennesker (Kvale & Brinkmann (2012). Jeg har i oppgaven valgt å se 

på semistrukturert intervju som den beste måten å få gode data på. I denne intervjuformen er 

tilnærmingen varsomt lytte-og-spørre-orientert (Kvale & Brinkmann, 2012). Ved å anvende 

et semistrukturert intervju vil det være gode muligheter for å hente inn beskrivelser fra 

informantens livsverden for å kunne tolke betydningen. Johannesen, Tufte & Christoffersen 

(2010) påpeker at et semistrukturert intervju har gode forutsetninger for å kunne gi forskeren 

en god balanse mellom fleksibilitet og standardisering. 

 

Ifølge (Kvale & Brinkmann, 2012) er en intervjuguide et hjelpemiddel for å angi struktur i 

form av ulike emner og deres rekkefølge i intervjuet. I denne masteroppgaven valgte jeg å 

anvende en semistrukturert intervjuguide hvor teamene var definert på forhånd, samt en del 

hovedspørsmål. Justesen & Mik-Meyer (2010) påpeker at en semistrukturert intervjuguide er 

en veileder for forskeren gjennom hele intervjuet, men hvor det også er lagt til rette for at 

man kan vike fra guiden hvis informantene kommer med interessante refleksjoner man 

ønsker å få vite mer om. Grunnlaget for at jeg valgte å benytte meg av en semistrukturert 

guide, var fordi jeg ville ha muligheten til å gå dypere inn på det informantene selv valgte å 

reflektere rundt. Og med et fenomenologiske utgangspunkt ønsket jeg å forstå temaet for 

masteroppgaven gjennom hverdagen til informantene, og deres perspektiv. Som Kvale (2007) 
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argumenterer for, så vil et godt gjennomført intervju i dette formatet, resultere i spontane, 

men også innholdsrike og spesifikke svar. 

 

3.4.2 Utarbeidelse av intervjuguide  
	

Intervjuguiden har blitt delt inn på samme måte som kapittel 2, i fem overordnede deler. 

Muligheter for å dele, kunnskapsdeling og IKT, motivasjon for å dele, makt og tid i forhold 

til kunnskapsdeling. Jeg var opptatt av å lage åpne og relativt konkrete spørsmål, hvor jeg la 

opp til at informantene kunne reflektere ut i fra deres perspektiv.  Spørsmålene var utformet 

etter innholdet presentert i kapittel 2, som var grunnleggende for at jeg kunne innhente den 

informasjonen som masteroppgaven hadde som formål å undersøke (Johannesen, Tufte & 

Christoffersen, 2010).  

 

	
3.4.3 Utvalg 
	
Kvalitativ forskningsmetode handler om å få frem subjektive opplevelser og erfaringer fra et 

begrenset antall informanter. Jeg var i starten av prosjektet opptatt av størrelsen på utvalget, 

som ble påvirket av ressurser, problemstilling og behandlingsmetoden av dataene jeg skulle 

samle inn (Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2010). Sammen med veilederen min kom vi 

frem til at 4-5 informanter ville være realistisk og gjennomførbart. Johannesen, Tufte & 

Christoffersen (2010) påpeker at i mindre kvalitative forskninger er det optimalt med et 

utvalg på mellom 8-10 stykker, men at i blant annet studentprosjekter vil det være naturlig å 

ha et lavere antall på grunn av økonomi, tid og gjennomførbarhet. Jeg har gjennom mitt 

mastergradsstudiet også tilbragt 5 uker i organisasjonen hvor informantene arbeider, noe som 

også ifølge Czarniawska (2007) ga meg en fordel i prosessen rundt utvalget. Selv om hun 

også påpeker at jeg som forsker og objektiv, aldri kan forstå kulturen bedre enn aktørene, så 

kan en form for shadowing gjøre at man kan se å forstå ting som aktørene ikke kan, samt gi 

meg en bedre forståelse av organisasjonen dette studiet undersøker i. Dette var med på å 

danne et grunnlag for at jeg fikk erfare, og ble fortalt av ledelsen i organisasjonen at 

informantene i dette forskningsprosjekt tilhører en ledergruppe med samme type 

ansvarsoppgaver, så jeg på hele ledergruppen som aktuelle for prosjektet, men valgte å 

plukke ut 4-5 etter tilgjengelighet. Etter at jeg hadde avtalt med informantene over telefon og 
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mail, angående tid og sted for intervjuene, ble de etter NSD sine kriterier, tilsendt et 

informasjonsskriv om prosjektet. Det var ingen krav om forberedelser fra min side.  

 
	
3.4.4 Gjennomføring av intervjuene 
	
I forkant var jeg nøye på planleggingen av hvordan jeg ønsket å gjennomføre intervjuene 

(Justesen og Mik-Meyer, 2010). Jeg valgte å benytte meg av lydopptaker for å ta opp 

intervjuet. Dette var for å frigjøre meg fra alt annet, så jeg utelukkende kunne fokusere på 

selve samtalen. Det sikret også at jeg satt med all informasjonen etter intervjuet. Jeg var 

tydelig på at alle eventuelle sensitive data ville bli konfidensielt, og slettet ved prosjektets 

slutt. Alle intervjuene ble holdt i fysisk nærvær i lokaler informantene selv var med på velge. 

Som (Johannesen, Tufte & Christoffersen (2010) påpeker er det ofte viktig for informantene 

å bli intervjuet i kjente omgivelser, men også lukket og nøytralt nok slik at man unngår 

unødvendige forstyrrelser. Ettersom jeg var veldig opptatt av å ivareta informantene var dette 

noe jeg også gjorde mitt ytterste for å tilrettelegge for. Jeg hadde lite erfaring med intervjuer 

før prosjektet, men synes at det ut i fra erfaring og forhold at de ble gjennomført på en god og 

profesjonell måte. Intervjuene varte i cirka 1 time hver. 

 

	
3.4.5 Bearbeidelse av data 
	
Transkribering 

	
Før jeg startet med selve intervjuprosessen var jeg bestemt på å transkribere intervjuene da 

det i følge Johannesen, Tufte & Christoffersen (2010) ville gi meg et bedre overblikk på 

dataene jeg samlet inn. Etter intervjuene var gjennomført startet jeg med selve 

transkriberingen, som sammen med lydopptaket er grunnlaget for den påfølgende analysen 

(Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2010).  

 

Å overføre muntlig datainnsamling til et korrekt skriftspråk er vanskelig ettersom 

skriftspråket ikke får fanget opp mangfoldigheten i det muntlige. Likevel var det veldig 

behjelpelig å få det i skriftlig form da jeg startet med analyseringen. Kvale (1997) påpeker at 

det er ingen fasit på hvordan man transkriberer, men at man heller stiller seg spørsmålet om 

hva som er nyttig for hvert enkelt prosjekt. I og med at jeg var opptatt av å få informantenes 
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mening, forståelse og opplevelsen av flere fenomener, forsøkte jeg å transkribere så ordrett 

som mulig. Dette for å ikke gå glipp av noen data, samt sikre validiteten i prosjektet.  

	
	
	
Koding 

 

Ifølge Johannesen, Tufte & Christoffersen (2010) er koding en god måte å sortere dataene fra 

transkriberingen på.  I min analyse var empirien relativt greit sortert etter hvordan enablerne 

var delt opp og intervjuguiden var strukturert.  I og med at mange av oppfølgingsspørsmålene 

ikke er definert i guiden ble en viss mengde data samlet opp etter hvordan de ulike 

informantene valgte å reflektere over de ulike fenomenene i oppgaven. For å kunne få frem 

de beste og mest konkrete delene av dataene startet jeg med å lese gjennom hele 

datamaterialet og notere stikkord som jeg opplevde som viktige. Ifølge Kvale & Brinkmann 

(2012) kunne jeg meningsfortette data for å fjerne mest mulig irrelevant informasjon og korte 

ned noen av informantenes uttalelser i kortere setninger. Dette var effektive bidrag til å få en 

god oversikt over empirien som er anvendt i oppgaven.  
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4 Funn og analyse 
	
Analysekapittelet vil hovedsakelig bli delt inn i fem delkapitler som vil ta for seg hver av de 

fem enablerne. Jeg vil presentere empirien i lys av teorien, og gjennom dette enabler-

perspektivet vil undersøke og forsøke å forstå hvordan kunnskapsdeling foregår i Aleris. På 

samme måte som kapittel 2 er delt inn, vil dette kapittelet deles inn i muligheter for å dele, 

kunnskapsdeling gjennom IKT, motivasjon for å dele, kunnskapsdeling og makt og 

kunnskapsdeling og tid.  

 

 
4.1 Muligheter for å dele 

	
Mulighetene for å dele kunnskap er en viktig faktor for kunnskapsdeling. Som poengtert i 

kapittel 2 er dette en enabler som er viktig for at organisasjoner skal kunne utvikle og hevde 

seg i samfunnet. Litteraturen på området er opptatt av samspillet mellom uformelle og 

formelle plattformer. I første del av analysen har jeg forsøkt å kartlegge de ulike 

avdelingsledernes forståelse av fenomenet muligheten for å dele og hvordan de selv benytter 

seg av de ulike plattformene for kunnskapsdeling i arbeidshverdagen. Det kommer frem av 

funnene at informantene selv mener at kunnskapsdeling i Aleris foregår gjennom  

ledersamlinger, intranett, «egne systemer», direkte kontakt, sosiale medier, fagseminarer, 

uformelle møter som pauser og tilfeldige møter på hovedkontoret. 

 

Alle informantene trengte litt tid på å tenke over spørsmålet rundt enableren muligheter for å 

dele og ga inntrykk av at det var utfordrerne å tenke seg frem til noe konkret i en hektisk og 

kompleks hverdag. Likevel var det relativt gjennomgående at alle informantene hadde samme 

førsteinntrykk av at en månedlig ledersamling var det de så på som den mest naturlige 

arenaen for kunnskapsdeling. Videre var også mitt inntrykk gjennom intervjuene at alle 

informantene var enige i at disse ledersamlingene var et konkret tiltak fra ledelsen som ble 

potensielt sett på som et viktig forum for utveksling av kunnskap, informasjon og ulike 

føringer fra ledelsen i organisasjonen. Dette var også et forum hvor avdelingslederne fikk 

være med å kartlegge hva temaene og innholdet skulle være. Videre var det mange 

interessante innvendinger på fordeler og ulemper en ledersamling som en 

kunnskapsdelingsplattform kunne by på. Ledersamlingene gjennomføres cirka en gang i 



	30	

måneden omtrentlig, så to av informantene sa at det kan være vanskelig å diskutere daglige 

utfordringer som eksempelvis hadde vært tre uker i forveien og som ikke lenger var like 

aktuelle. Som vist fra sitatene under så var informantene i første omgang ganske klare på hva 

de så på som den mest naturlige arenaen for kunnskapsdeling.  

 
Det eneste systemet jeg tenker at vi har er ledersamlingene. Hvert fall det som er styrt av 
ledelsen.   
 

Vi har jo da disse ledersamlingene en gang i måneden. Det er på en måte en arena der det er 
veldig høyt under taket da, da man kan snakke om egentlig det man vil av, problemområder 
eller hva man er opptatt av. Hva som er de store temaene rundt på avdelingene om dagen.    
 
 

Etter at informantene hadde nevnt ledersamlingen og samtidig fått reflektert litt over 

spørsmålet kom samtlige med mange interessante svar på hvordan de deler kunnskap med 

hverandre. Ettersom intervjuet var semistrukturert forsøkte jeg å få de til å reflektere litt rundt 

andre måter de delte kunnskap med hverandre på. En av informantene snakket om at h*n 

hadde et slags eget system hvor h*n brukte intranettet aktivt for å se hvordan de andre 

avdelingslederne la opp driften. h*n ofte tok direkte kontakt med de andre avdelingslederne 

for å diskutere det h*n fant interessant å bruke på sin egen avdeling. Det å ta direkte kontakt 

med hverandre, gjerne via telefon eller mail var noe alle informantene ville foretrekke etter at 

de fikk reflektert litt. Telefonsamtaler var best når det gjaldt å innhente eller dele kunnskap, 

for å frem mer nyanser. Mail var greit for mer konkrete spørsmål og opplysninger, men i 

forhold til kunnskapsdeling var telefon mest effektivt. Det at de har muligheten for å ringe 

hverandre direkte har også i flere tilfeller sørget for at de drar til hverandres avdelinger for å 

hjelpe hverandre og dele kunnskap. Selv om det ikke var «hverdagslig» for alle informantene 

å gjøre dette, så var det en mulighet som flere hadde benyttet seg av. På denne måten sørget 

de også for å skape seg en bedre forståelse av hverandres avdelinger og hverandres kunnskap.  

 

Vi kan når som helst ringe til de andre avdelingslederne, og de tar alltid telefonen. Det er 
veldig ålreit. 
 

Disse litt uformelle kunnskapsdelingsplattformene kom mer og mer frem underveis i 

intervjuene. Det at dagene var såpass dynamiske for mange av informantene gjorde at de selv 

påpekte at det kunne være litt utfordrende å definere når de delte kunnskap og ikke, men at 

dette også var et tema de til stadighet var innom i diskusjoner seg i mellom også. For 
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eksempel nevnte en av informantene at h*n brukte et sosialt medie-verktøy på sin avdeling 

for å få en mer strukturert og effektiv måte å dele kunnskap på. Dette hadde fungert godt i 

praksis på denne avdelingene og dette var videre tatt med inn som et forslag til de andre  

avdelingslederne. Et interessant fenomen i mange av ideene og tankene til informantene rundt 

kunnskapsdelingsplattformer var at de konkrete og formelle forslagene de kom med, hadde 

kommet frem i de uformelle samtalene. For eksempel var det stor enighet blant alle 

informantene at når de var innom hovedkontoret og møtte på andre ledere og avdelingsledere, 

kom de ofte i samtaler om interessante og kunnskapsrike temaer. Det at man ikke 

nødvendigvis hadde planlagt hva man skulle snakke om, men drøftet gjerne problemstillinger 

her og nå, var effektivt i hverdagen deres hvor komplekse utfordringer kunne oppstå. Dette 

funnet passet også godt med hvordan flere av informantene fortalte om at de gjerne kunne 

tenkt seg flere slike uformelle møter, eksempelvis hvor de hadde fått mye hjelp i forhold til 

kunnskapsdeling i en helt uformell lunsj eller lignende.  

 

Det skjer mye uformell kunnskapsdeling på kontoret, her har man ofte tilgang på «alle». Man 
kunne for eksempel hatt en felles frokost før jobb her og der.  
 

(…) når jeg først blir spurt, så er det først her ute (kontoret) ved kaffemaskinen når noen ser 
meg, så får jeg noen spørsmål om hvordan har dere gjort det? 
 

Videre fortalte også informantene om at ledelsen i organisasjonen la opp til at 

avdelingslederne kunne få dra på fagseminarer i både innland og utland. Det var underveis i  

intervjuene litt ulikt hvordan informantene tok dette opp som et sted for kunnskapsdeling, 

men mer som en plattform for faglig påfyll i form av foredrag og så videre. Likevel kom det 

frem etter hvert som informantene fikk reflektert litt rundt oppleggene på disse 

fagseminarene, at det lå til rette for å kunne være en ypperlig delingsplattform. For eksempel 

kunne temaene rundt disse seminarene være veldig aktuelle for daglige utfordringer hos flere 

av avdelingene, samtidig som det også kom frem at informantene gjerne ønsket å få input fra 

andre avdelingsledere på tanker de dannet seg om kunnskapen de fikk på disse samlingene. 

Dette var mest effektivt om man diskuterte eventuelle tanker og utfordringer med andre som 

også hadde deltatt på samme seminar, for da hadde man samme bakgrunn for å diskutere 

kunnskapen. Det ble også sett på som den nåværende største utfordringen for denne 

delingsplattformen, ettersom det gjerne bare var en mindre gruppe som dro samtidig.  
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(…) da har du en felles plattform å gå ut i fra, alle har mottatt kunnskap, også er det noe med 
å diskutere rundt hva de andre tenker om den. Hva man synes er bra og hva man tenker at 
ikke er så bra osv. Så hvis ledelsen tilrettelegger for at jo, vi skal reise dit og, vil dere være 
med der, så er jo det samme som med sosiale settinger, med julebord og fagseminarer, den 
deltagelsen der, hvor viktig det egentlig er. 
 
 

4.1.1 Oppsummering muligheter for å dele 
 

I denne delen har jeg forsøkt å få informantenes subjektive forståelse av mulighetene de har 

for å dele kunnskap i organisasjonen. Derav kom det frem at plattformer for kunnskapsdeling 

var noe alle informantene så på som veldig viktig for personlig og organisatorisk utvikling. 

Informantene var relativt entydige på hvilke delingsplattformer som var lagt opp av 

organisasjonen. Her kom det frem at ledersamlinger og fagseminarer var formelle 

delingsplattformer. Videre var det flere uformelle plattformer som ble nevnt. Det å tilfeldig 

møte på andre avdelingsledere på hovedkontoret kunne bringe frem spennende og aktuelle 

diskusjoner. For eksempel kom det frem at informantene delte kunnskap gjennom direkte 

kontakt, «egne systemer», sosiale medier, pauser og uformelle møter på hovedkontoret. Det 

kommer også frem at flere av disse uformelle og formelle delingsplattformene ofte 

interagerer med hverandre.  

 

 

 

 

 

. 
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4.2 Kunnskapsdeling og IKT 
 

Som redegjort for i kapittel 2,  så har IKT -systemer fått en sentral rolle for kunnskapsdeling. 

I og med at alt kan lagres i digitale skyer gjør det kunnskap mer tilgengelig en noen gang. En 

av utfordringene for lagring og deling av kunnskap på denne måten er at det krever en felles 

forståelse og innsats hos de ansatte for at den skal fungere på en positiv og effektiv måte.  

Målet mitt med denne delen av analysen er å få frem informantenes forståelse av 

organisasjonens kunnskapsdatabase og hvordan de anvender den. 

 

I intervjuene av avdelingslederne virket det å være en ganske stor forskjell i både forståelse, 

bruk og vurdering av nytteverdi for organisasjonens kunnskapsdatabase. Dette i seg selv var 

interessant fordi slike kunnskapsdatabaser kan være veldig produktive for organisasjoner om 

de ses på som gode og effektive nok. Felles for informantene var at alle var innom en av de 

ulike funksjonene som databasen hadde relativt ofte. Avviksfunksjonen ble nevnt av samtlige 

informanter og var noe jeg fikk inntrykk av at organisasjonens ledelse ønsket at 

avdelingslederne skal bruke daglig, noe de også gjorde. I forhold til resten av funksjonene 

nevnte en av informantene at h*n så på mulighetene for å gå inn å anvende kunnskap eller 

informasjon, eller legge til ny kunnskap. Informanten fortalte at da h*n ble ansatt var h*n 

villig til å kodifisere noe av kunnskapen sin, som informanten mente organisasjonen kunne 

dra nytte av. Etter litt frem og tilbake kom informanten frem at til dette var en tyngre prosess 

i praksis og som ikke alltid ble helt gjennomført.  

 

Da kontakter jeg (…) og informerer om at den rutinen bør endres hvis jeg oppdager noe feil. 
Eller at det er noe jeg anser som veldig viktig som burde inn der. Blant annet  når jeg startet 
her så savnet jeg et opplæringsskjema konkret for ledere. Og da kom jeg med innspill, nå 
skjedde ikke dette i praksis, men da kom jeg med innspill siden jeg har jobbet med tidligere. 
Jeg sa jeg hadde gjort det, og hvis jeg hadde tid, så var h*n åpen for å implementere det i det 
systemet, så det er relativt dynamisk egentlig, men da går det ikke mellom ledere, da går det 
gjennom Centuri (intranett) og ut igjen. Det er en mulighet, jeg vet ikke om andre vet å bruke 
det i praksis. 
 

I kunnskapsdatabasen har avdelingslederne tilgang til en lederhåndbok som jeg i intervjuene 

fikk en del forskjellige refleksjoner rundt. Stort sett var informantene enige om at den var litt 

uoversiktlig og lite effektiv. En av informantene fortalte at selv om det var en 

innholdsfortegnelse som var relativt enkel å forstå seg på, var det mer usikkert om hva som 
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var aktuelt for avdelingene som informantene jobbet innenfor. Dette gjorde at den ikke ble så 

effektivt å brukt hverdagen. Det ble også nevnt at kunnskapen i mange tilfeller var veldig 

generell, og at informantene ikke så på den som overførbar til sine daglige utfordringer og 

ulike situasjoner. De ville heller foretrekke å ta direkte kontakt med hverandre. I forhold til 

effektivitet og anvendbarhet kom det tydelig fram hos informantene at det var mer effektivt å 

spørre etter kunnskap når man var direkte i kontakt med andre avdelingsledere, enn det å 

hente ut kunnskap gjennom organisasjonens kunnskapsdatabase.   

 

 Intervjuguiden jeg bruker har jeg fra (…) som (…) lagde i sin tid, Og da spurte jeg heller 
direkte. Da hørte jeg bare at (…)  hadde en god intervjuguide, så da lånte jeg den og 
finpusset litt ut i fra hva som er viktig for meg. Tok ut de punktene som var gode og la inn 
mitt eget. 
 

Ja du har lederhåndboka der (…) Altså lederskap er ikke noe som for meg man kan 
skriftliggjøre i svart hvitt. Dette her er sånn du skal lede. Det fungerer ikke, men det kan 
fungere for en, men ikke for ti andre. 
 

Videre ble jeg fortalt at hver avdeling har sine egne mapper og systemer, hvor også 

avdelingslederne står ganske fritt til å organisere hvordan dette skal legges opp. Det var etter 

føringer fra ledelsen blitt litt strengere på hvor fritt dette kunne gjøres, men i all hovedsak et 

ganske åpent mappesystem. Inntrykket mitt var at informantene så på dette som mer standard 

oppsett for ulike deler av driften av avdelingene sine, men likevel hadde en av informantene 

blitt inspirert av noe av kunnskapen h*n fant der fra en av de andre avdelingene og videre 

brukt det selv. Informantene ga inntrykk ulik kunnskap om funksjonene i organisasjonens 

kunnskapsdatabase. Denne kunnskapsdatabasen ble derfor mindre effektiv som en plattform 

for kunnskapsdeling.   

 

4.2.1 Oppsummering kunnskapsdeling og IKT 
 

Det kommer frem av intervjuene at informantene hadde forskjellige inntrykk og forståelse av 

organisasjonens kunnskapsdatabase. Videre forteller informantene at alle anvender denne 

kunnskapsdatabasen til daglig, men i forskjellig grad. Flere funksjoner som for eksempel et 

avvikssystem er en del av de operative arbeidsoppgavene. Det kommer frem at det å dele 

kunnskap via kunnskapsdatabasen er mulig, men ikke like effektivt som informantene kunne 

forvente. Det er tilfeller hvor informantene har vært villige til å kodifisere kunnskap som kan 
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anvendes på tvers av avdelingene, men i eksemplene kom det frem at kunnskapen heller 

innhentes ved direkte kontakt ved hjelp av andre teknologiske hjelpemidler. Det helhetlige 

inntrykket var ikke at organisasjonens kunnskapsdatabase var ment å være en 

delingsplattform. Jeg fant det likevel interessant at mye av kunnskapen som var der, 

eksempelvis i en digital lederhåndbok, ofte ikke ble benyttet, men at man heller innhentet 

kunnskap direkte fra andre avdelingsledere.  

 

 
4.3 Motivasjon for å dele 
	
Hvis de ansatte føler at det å dele kunnskap gir fordeler vil de også være mer motivert på å 

aktivt dele kunnskap med sine kolleger (Kalling & Styhre, 2003).  I denne delen av analysen 

vil jeg se på gjensidighets-motivasjonen hos informantene for å dele kunnskap i hverdagen. 

Jeg er opptatt av å se på om informantene ser på det å dele kunnskap uoppfordret med andre 

som en naturlig handling de tror de vil dra nytte av, eller som noe med lav nytteverdi.  Ifølge 

Kalling & Styhre (2003) omhandler gjensidig motivasjon det «å gi og ta» kunnskap mellom 

ansatte i en organisasjon. Hvis de ansatte føler at det å dele kunnskap gir fordeler vil de også 

være mer interessert i å aktivt dele kunnskap med sine kolleger. 

	
I intervjuene forsøkte jeg å få informantene til å reflektere over eksempler på hvor de har 

tenkt på å dele kunnskap med de andre avdelingslederne uten at de nødvendigvis ville fått 

noe tilbake for det der og da. Samtidig var jeg interessert i å prøve å få frem eksempler på 

situasjoner hvor de har sett for seg at kunnskap kunne blitt dratt nytte av og delt på tvers av 

avdelingene, men hvor dette ikke har blitt gjort. 

 

Det overordene inntrykket jeg har fått av informantene er at de generelt er drevet av 

motivasjon knyttet til å gjøre hverdagen best mulig for brukerne av tjenestene de tilbyr. De 

snakker generelt varmt om de andre avdelingsledernes egenskaper og kvalifikasjoner. De var 

også åpne på at de har litt forskjellig tilknytning og bekjentskap til hverandre. Samtlige 

informanter forteller om mange endringer og utskiftninger i nyere tid, noe som også påvirker 

hvordan de ulike avdelingene drifter. 
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En av informantene viste til eksempler hvor de valgte å oppsøke andre avdelingsledere for å 

dele kunnskap som en «investering» ikke bare for seg selv, men for hele organisasjonen som 

helhet. Det at tjenestene til organisasjonen er basert på gjøre hverdagen til andre mennesker 

bedre reflekterte også mange av eksemplene informantene kom med. Følgende utsagn passer 

godt med inntrykket mitt av informantene.  

	
Det er vel kanskje noe av det jeg er veldig opptatt av generelt. Ikke som en belønning, men 
som en del av det å til det beste for fellesskapet på en måte, og jeg er den av det fellesskapet. 
Det er vi alle sammen. Så hvis jeg gjør en forskjell for noe nå, så vil det bli en "what goes 
around, comes back around" på en måte.  
 

(…) ja den synes jeg er viktig å ha med seg, at vi jobber med mennesker, og ja vi, jeg vet at vi 
gjør en forskjell for dem, men de gjør også en forskjell for oss. ikke sant, det går begge veier, 
Vi blir til i møte med hverandre. 
 

En av skildringene jeg også la merke til underveis i intervjuene var at det var ganske stor 

forskjell i form av hvor «alene» avdelingslederne kunne føle seg, noe som også påvirket 

behovet de hadde for å motta kunnskap på. Overordnet var informantene ganske samstemte 

på hvordan de delte kunnskap med hverandre. Jeg fikk videre inntrykk av at de som kunne 

føle seg litt alene og med mye press i hverdagen, også følte at de andre avdelingslederne 

hadde vært der for å bistå med kunnskap der det trengtes. Ettersom det hadde vært mange 

organisatoriske endringer i nyere tid, hadde flere av informantene behov for kunnskapen til 

de som hadde opplevd samme type utfordringer. Selv om det ble påpekt av noen av 

informantene at tilretteleggingen for dette kunne vært mer optimalisert, så kom det frem at 

informantene hadde fått mye hjelp gjennom kunnskapsdeling rundt utfordringene. Dette var 

noe informantene påpekte at var med å skape en god kultur og motivasjon for å dele 

kunnskap.  

 

(…) Da var det andre avdelingsledere som forklarte hvordan de håndtert det, og hvordan de 
hadde opplevde hele situasjonen, De kom veldig aktivt med råd for å hjelpe meg rundt det. 
Det betydde veldig mye for meg. 
 

I forhold til faglitteraturen så var det flere eksempler hvor informantene kom med eksempler 

på hvorfor de så på kunnskapsdeling som et viktig initiativ for å heve kvaliteten på 

organisasjonen. For eksempel påpekte alle informantene at de nærmeste lederne i 

organisasjonen alltid var tilgjengelig både på telefon og på hovedkontoret. Noe som jeg også 



	 37	

fikk inntrykk av at kunne være med å bidra til at enkelte av informantene også la inn en 

ekstra innsats om de så behov hos andre avdelingsledere.  

 

Jeg fikk også inntrykk av at informantene hadde mange tanker rundt kunnskap de hadde som 

de andre avdelingslederne generelt kunne dra nytte av. Noe de også var motivert for å bidra 

med, men hvor det ofte kunne oppstå utfordringer i og med at de fysisk ikke ser hverandre så 

ofte. For noen var det enklere å bistå andre med kunnskap på grunn av at kunnskapen enklere 

kunne kodifiseres og deles gjennom kommunikasjon og teknologiske plattformer. Andre 

hadde mye kunnskap som var vanskeligere å dele uten at man fysisk møtte hverandre, slik 

som i utsagnet over. Motivasjon for å dele kunnskap henger mye sammen med tilrettelegging 

for ulike praksisfellskap og gjerne gjennom uformelle delingsplattformer, noe som også 

informantene gi uttrykk for. For eksempel syntes jeg det var interessant å høre om hvordan en 

av informantene så på det som viktig å dele sin lederkunnskap med sine ansatte, med ønske 

om å øke kvaliteten på avdelingen når informanten som leder selv ikke kunne være til stede. 

Dette var noe enkelte av informantene forsøkte å få bringe videre til andre avdelingsledere. 

Det ble likevel påpekt at selv om motivasjonen for å hjelpe andre med denne typen kunnskap 

var der, kunne det være utfordrende i en allerede travel hverdag. Slik som vist i utsagnet 

under var informantene opptatt av å kunne stille opp for hverandre når de forstod at det 

trengtes, og at dette var noe de så på som viktig for organisasjonen som helhet.  

 

Og det tenker jeg også litt om i forhold til det at hvis jeg bidrar med kunnskap, om noe jeg er 
trygg på. (…) det hender jeg sitter og vurderer at jeg har så mye å gjøre, skal jeg dra helt til 
en annen avdeling nå for å hjelpe, bruke en hel dag på å hjelpe de med noe, når jeg selv er 
overloaded. Okei jeg kan jo kanskje ta en måned jeg har litt mer tid da, men samtidig så er 
det jo noe med at de trenger jo hjelp nå. Kan jeg gjøre noe for å bidra akkurat nå, så gjør jeg 
gjerne det (...). Det er litt den holdningen jeg føler de andre har også da. At vi hjelper 
hverandre når vi kan. jeg føler at de tar alltid røret og bidrar da. Det er ikke for travelt til å 
på en måte, svare og hjelpe til. 
 

I forhold til dette sitatet fra en av informantene fulgte de også opp med at de synes at mye av 

onboardingsprosessen, det vil si oppstartsperioden, bar preg av at de ikke fikk muligheten til 

å bidra med nok kunnskap til nye avdelingsledere. Det var noe de savnet selv i sin periode 

som ny i stillingen. 

 
Blant annet så, når jeg startet her så savnet jeg et opplæringsskjema konkret for ledere og litt 
opplegg rundt det. 
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Informantene trakk for eksempel inn ledersamlingene som et godt eksempel på hvor enkelte 

avdelingsledere kunne hatt behov for mer kunnskap, men hvor det ikke var tilrettelagt nok for 

at de skulle kunne gjøre dette på en måte de følte var gjennomførbar. Det at avdelingslederne 

jobber på avdelinger med stor geografisk spredning, var alle informantene enig i at påvirket 

mulighetene for å overføre mye av den viktige kunnskaper seg i mellom. Som informanten 

under påpeker så var h*n veldig motivert for å kunne bidra med sine erfaringer og 

kunnskaper, men ble ofte stoppet av at h*n ikke følte at det var tilrettelagt nok rent 

organisatorisk for det.  

 

Jeg har for lite kontakt med resten av avdelingslederne,  og det er negativt, for jeg tror at 
mange andre hadde hatt mye nytte av å diskutere hvordan jeg løser ting hos meg.  
 
 

Utsagnet sier noe om potensialet som ligger i ledersamlingene, i forhold til hvordan de er lagt 

opp. Der alle var positive til det, så de også utfordringer ved at det kunne være vanskelig å få 

satt ord på alle utfordringer der og da, som igjen gjorde at utfordringene kunne hope seg opp 

litt. Dette igjen poengterte også alle informantene at hang mye sammen med at de ikke fikk 

møtt hverandre nok i disse uformelle settingene.  

 

De beste samtalene kommer gjerne i pausene, for da tør folk å åpne seg litt mer også.  
 

 I samtalene med andre avdelingsledere kjenner du gjerne deg selv igjen i forhold til 
utfordringer og vil gjerne komme med råd og tips, som igjen også kan hjelpe deg tilbake 
også, fordi du minner deg selv på hvordan du har løst ulike utfordringer, men dette skjer 
gjerne litt for tilfeldig rundt omkring.. Og kanskje flere hadde trengt å høre hva som kommer 
frem i disse uformelle samtalene.  
 
 

4.3.1 Oppsummering motivasjon for å dele 
 

Informantene ga i denne delen av intervjuet et overordnet inntrykk av å være drevet av 

gjensidighetsmotivasjon. Det ble trukket frem eksempler på hvor avdelingsledere hadde reist 

til andre avdelinger for å bidra med relevant kunnskap. Det kommer også frem at det har vært  

en del utskiftninger i organisasjonen. Dette blir trukket frem som en faktor for hvorfor 

informantene synes det er viktig å dele kunnskap, fordi de fleste kjenner seg igjen i at de 
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ønsket mer opplæring da de var nye. Det at enkelte kunne føle seg litt alene hang sammen 

med mye ansvar og det at de ulike avdelingene er på forskjellige geografiske steder. Det kom 

videre frem eksempler på hvor disse hadde følt støtte fra andre avdelingsledere ved at de 

kunne tilby kunnskap uoppfordret. Det også frem at det å dele kunnskap blir sett på som en 

investering for hele organisasjonen. Informantene var ikke ute etter belønninger for 

kunnskapsdelingen, men så på det som et bidrag som ville gi noe tilbake til deres egen 

avdeling på sikt.  

 

 

4.4 Kunnskapsdeling og makt 
	
I denne delen av analysen er jeg interessert i å undersøke hvordan de ulike avdelingslederne 

forholder seg til kunnskapen sin og hvordan de eventuelt velger å holde hele eller deler av 

den for seg selv. I intervjuene var jeg opptatt av å ikke ha et for negativt fokus på 

maktbegrepet, men heller få frem hva slags utfordringer, personlig eller organisatorisk nivå, 

som kunne påvirke kunnskapsdeling.   

 

I intervjuene var et av inntrykkene mine at informantene så litt forskjellig på hva det faktisk 

betyr å se på kunnskapen sin som verdifull og ikke, og hva slags fordeler det eventuelt kunne 

gi dem personlig. Det jeg fant interessant var at mange av svarene hang sammen med tilliten 

de hadde til hverandre og blant annet hvordan ledelsen la opp til kunnskapsdeling. Samtlige 

Informanter ga også utrykk for at de ikke hadde rangeringer av hverandres avdelinger. De 

viktigste egenskapene de så hos hverandre var ikke knyttet til hvor god økonomi de ulike 

avdelingene hadde, men ut fra innsats og tilgjengelighet. Der de fikk tilgang og hjelp var de 

også mer tilbøyelig for å legge inn ekstra innsats for å dele kunnskap tilbake. 

 

jeg tror i den organisasjonen her så tror jeg det er veldig gjennomgående i forhold til det vi 
jobber med og da. At man bryr seg om andre mennesker, så jeg tror alt som kan gjøre ting 
lettere for andre bare er positivt. 
 

(…) det handler om å gjøre jobben sin, det er det som rangerer høyt for meg. Det har ikke 
noe  så om du drifter med 1 milliard i overskudd, men om du har et godt driv i arbeideidet 
ditt, så er det mer enn bra nok, så jeg har ingen sånn rangering. men jeg vet jo hvem jo hvem 
jeg henvender meg til og ikke om det er utfordringer. Og det er jo fordi jeg vet at 
vedkommende svarer på telefonen på det tidspunktet. Og det tidspunktet er gjerne ugunstig, 
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men så vet jeg også at man ringer ikke hverandre for morroskyld. Alle er jo forskjellige og 
noen tåler mer arbeidsbelastning enn andre, men det er greit. Og der kommer jo litt den der 
med å gi og ta igjen. 
 

Det at det ikke fantes noen konkurranser internt var også det jeg fikk inntrykk av. Det at flere 

av informantene fortalte om ulike utfordringer de hadde hatt, og hvor viktig det var for dem 

at brukerne av tjeneste deres var førsteprioritet, hang sammen med dette inntrykket.   

 

Nei, jeg føler ikke at det at det er det i det hele tatt egentlig. Det har jeg aldri tenkt over at 
det er egentlig. Det er jo selvfølgelig varierende kvalitet på noen avdelinger, og noen 
avdelinger har større utfordringer enn andre, men jeg føler ikke at det er noe sånn status på 
det ene eller det andre. Ikke noe sånn konkurranse følelse på noe av det.  
 

Det at informantene ikke så på hverandre som konkurrenter tolket jeg utelukkende som 

positivt i forhold til at de ønsket å dele kunnskap med hverandre og å gjøre hverandre gode. 

Det at de også var såpass lite opptatt av sin egen status var også interessant. Som 

informantene selv påpekte, er  det ganske unikt i denne organisasjonen. Inntrykket mitt er at 

disse avdelingslederne har så ulike faglige bakgrunner og erfaringer, at de ikke er redde for å 

makt og status. De ser på kunnskapsdeling som en mulighet til å lære mer, og utvikle 

områder man selv ser på som viktige. Likevel så ga alle informantene inntrykk av at det 

kunne være vanskelig å overføre kunnskapen til de andre og motsatt, ettersom det ikke alltid 

var like tilrettelagt for det. Dette vil jeg gå mer inn på i neste delkapittel.  

 

Jeg har vært opptatt av å få en helhetlig forståelse av informantenes forhold til ledelsen. Dette 

var et spørsmål jeg på forhånd så på som litt utfordrerne å stille, i og med at det kunne være 

vanskelig å være ærlig. Her ga informantene et inntrykk av å være veldig åpne og reflekterte 

over hva slags syn de hadde på ledelsen og sine nærmeste ledere. Grunnen til det kan også 

være at samtlige var veldig positive til hvor lett tilgjengelig og forståelsesfull ledelsen var på 

mange punkter, noe de også reflekterte godt rundt. Det at ingen spørsmål til ledelsen ble 

betraktet som dumme, eller at informantene opplevde at man «plaget» lederen sin med ulike 

utfordringer, tolket jeg som positivt. På samme måte som informantene påpekte at de hadde 

stor respekt og ydmykhet for hverandre, følte de også at de hadde dette til sine nærmeste 

ledere. Det var også interessant da en av informantene påpekte at de så på lederne i 

organisasjonen som så interesserte i egne fagområder, at det jobben kunne forståes som en 
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slags hobby for noen av dem. Under følger et sitat jeg ser på som beskrivende for alle 

informantene.  

 

jeg synes det er veldig bra. (…) de er alltid tilgjengelig. Det er veldig sånn at de viser veldig 
mye tillit og at lederne lytter alltid hvis det er noen problemstillinger.. I  jobben vi har da, så, 
som er såpass krevende på mange måter, så er det helt avgjørende å for eksempel ha en sjef 
som funker på den måten da. Eller en sjef man er fornøyd med, så det er helt avgjørende for 
trivsel.  
	

	
4.4.1 Knowledge hoarding 
	
	
Under intervjuene fikk jeg aldri inntrykk av at noen følte at de at holdt igjen kunnskap av 

personlig gevinst eller makt. Utfordringen som informantene reflekterte rundt hang ofte 

sammen med kunnskapen om behovene i de andre avdelingene. Slik som en av informantene 

påpekte, så er det veldig  mange spennende fagbakgrunner i organisasjonen. De fleste har en 

bakgrunn innenfor helse, men også flere med faglige bakgrunner i mer organisatorisk retning. 

Informantene påpekte også at denne delen av organisasjonen er drevet på en måte som gjør at 

man løser utfordringer fortløpende og løser oppgaver etter hvordan etterspørselen er. Dette 

mente flere av informantene var med på å gjøre at mange nye og unge fort kunne få mye 

ansvar i en hektisk hverdag. Videre påpekte de at det ikke var noe annet spesielt opplegg enn 

ledersamlingene i forhold til opplæring av avdelingsledere, som igjen ble en påvirkende og 

hemmende faktor for kunnskapsdeling mellom avdelingslederne. Informantene var alle enig 

om at de besitter kunnskap som de andre avdelingslederne kunne dra nytte av, men som de 

ikke nødvendigvis har fått delt effektivt nok.  

 

Oftere ha tiltak som ledersamlinger, jeg tror kanskje litt det er der det ligger (…) da hadde 
jeg måtte brukt en time på å forberede meg på å gå gjennom prosessen, mens jeg føler at jeg 
bare flytter meg ut av den, så fort jeg har hodet litt over vann på et vis. (…) jeg tenker at det 
er kjempeviktig å dele disse erfaringene. Men når jeg først blir spurt, så er det først her ute 
(kontoret) ved kaffemaskinen når noen ser meg, så får jeg noen spørsmål om hvordan har 
dere gjort det?, Det handler jo om struktur og ikke sant,(…) jeg trenger nok litt mer ord på å 
sammenfatte det da, men jeg får delt mest når jeg reiser rundt til de andre.  
 

Som også denne informanten påpekte, så sitter de med et inntrykk av at kunnskapen de 

besitter blir litt «fanget» ved at tilretteleggingen for å dele ikke er gode nok. 
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For eksempel så ga en av informantene inntrykk av at h*n veldig gjerne ville dele kunnskap 

med andre så lenge h*n ikke følte at belastningen ble for stor. For eksempel så var det å delta 

på fagseminarer og andre faglige opplegg som kunne være med på kvalitetsheving av 

organisasjonen, noe som ble sett på som viktig. Informantene fortalte i intervjuene at 

organisasjonen var aktiv på å støtte eventuelle reiser på interessante seminarer både innlands 

og utlands, noe som jeg tolket som veldig positivt. Her var det ifølge denne informanten 

mulig for alle avdelingsledere å bli med, men likevel ulikt engasjement rundt deltagelse, noe 

som også kunne påvirke kunnskapsdelingen i ettertid.  

 

Vi står jo fritt til å melde oss på ulike fagseminarer, for eksempel på (…) det koster jo en 
formue, og det er det bare å melde seg på. 
 

Dette var arenaer hvor det var veldig gode muligheter for å tilegne seg kunnskap som var 

aktuelt for alle avdelingslederne. Utfordringen ved at ikke alle valgte å delta på disse 

seminarene, som en av informantene påpekte, gjorde at det kunne være utfordrene å dele 

denne kunnskapen videre på en effektiv måte.  

 

Det blir vanskelig for meg å tenke hvordan kan du bruke det konkret inn i din avdeling, for 
jeg sitter jo med en tanke om at det der fatter veldig om akkurat den, og det hadde passet 
godt der ikke sant, også sitter jeg noterer og tenker hvordan jeg kan bruke dette her, men hvis 
jeg da i tillegg skulle hatt fokus på hvordan andre kan bruke det, så blir det vanskelig.  Om 
man kunne fått til at alle deltar, da har du en felles plattform å gå ut i fra, alle har mottatt 
kunnskap, også er det noe med å diskutere rundt hva de andre tenker om den. Hva man synes 
er bra og hva man tenker at ikke er så bra.  
 

Som informanten påpeker på slutten, så kan denne typen deltagelse være viktig for at 

kunnskap skal kunne deles og utvikles, i motsetning til å bli holdt igjen. Selv om h*n påpeker 

at man gjerne ønsker å dele kunnskap, så føles det utfordrerne å skulle bruke mye tid på å 

tilegne seg ny kunnskap, for så å legge ned mer innsats for å dele kunnskapen videre når man 

ikke har nok forståelse av hvor i organisasjonen kunnskapen behøves.  

 

Det er ikke nok med de fire timene i måneden, Innimellom har det blitt avlyst også. Og der og 
da kan jeg jo tenke at det er greit for da får jeg tid til å gjøre noe annet, men samtidig så ser 
jeg hvor betydningsfullt det er da i ettertid.  
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4.4.2 Oppsummering kunnskapsdeling og makt 
 

I denne delen var jeg opptatt av å se hvordan informantene så på kunnskap som makt og om 

det fantes tilfeller hvor kunnskap kunne holdes igjen av ulike årsaker knyttet til dette. 

Informantene ga inntrykk for at det ikke finnes noen rangeringer mellom de ulike 

avdelingene. Status var heller ikke noe informantene var opptatt av, derav fikk jeg heller ikke 

inntrykk av at de så på kunnskapen sin som noe som ga de makt i organisasjonen. Fokuset lå 

heller på å utnytte mulighetene for å utvikle seg, og for å kunne gjøre det var man avhengig 

av å dele kunnskapen sin med andre. Informantene var mer opptatt av tilgjengelighet hos 

hverandre, hvor de ønsket å kunne ha muligheten til å ha kontakt med hverandre ved behov. 

Forholdet mellom avdelingsledere og deres ledere var slik jeg tolket det kun positivt. 

 

Videre var det å holde igjen kunnskap, knyttet til bekjentskap til hvor kunnskapen trengtes. 

Jeg fikk ikke inntrykk av at kunnskap ville holdes igjen på bakgrunn av maktforhold.  Dette 

hang sammen med lite direkte kommunikasjon og mindre tilknytning og forståelse av behov 

hos andre avdelingslederne.  

	
	
 
4.5 Kunnskapsdeling og tid 
	
I denne delen av analysen vil jeg se på hvordan informantene planlegger, samt bruker tiden 

sin som en faktor som påvirker kunnskapsdeling. Jeg var i denne delen av intervjuet ute etter 

å få refleksjoner og ærlige meninger om hvordan informantene selv følte at de utnyttet tiden 

sin, og videre hvordan de følte at organisasjonen la til rette for å kunne investere tid i deling 

av kunnskap.  

	
Alle informantene reagerte ganske likt på spørsmålet om de er selvbevisste på hvordan de 

legger opp tiden sin, og om de tenker at det å investere tiden sin mer effektivt kan være med 

på å øke kvaliteten på kunnskapsdelingen og organisasjonen som helhet. Informantene var 

ærlige på at dette var et av områdene de selv så for seg å ha størst forbedringspotensial, både 

individuelt, men også organisatorisk. Som informantene illustrerer, så var både deres og mitt 

førsteinntrykk slik de utrykker seg i avsnittene under.  
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Det skal mye til for at forbedringsprosesser blir prioritert da, for det er så mye operativt hele 
tiden som må løses.  
 

Jeg har jo nesten bare hatt på meg «driftshatten» hele tiden. For det har skjedd så mye på 
drift. (…). Jeg tenker at det jeg har brukt mest tid på er administrasjon, og det å planlegge 
dagen er ganske umulig. jeg kan ha en plan for dagen. Komme på jobb også skjer det noe. 
Du får meldinger på et tilsyn og da må du bruke de to tre neste dagene på det, og da får du 
ikke tid til å forberede den statusrapporten (...) i og at det med at så mye har ligget på meg, 
så har det vært vanskelig. 
 

Informantene fortalte om at de mange ansvarsområdene gjorde at man måtte bruke mye tid på 

såkalt «brannslukking» i mange tilfeller. Innenfor helsesektoren som organisasjonen tilhører, 

så fortalte informantene om mange utfordringer i form av regelverk, tilsyn og lignende som 

gjør at det kan være utfordrerne å planlegge for mye av tiden sin. Videre var det litt ulike 

tolkninger av hvor mye tid de hadde på generell basis i hverdagen. En av informantene 

forklarte at h*n var opptatt av og alltid ha en slags tilstedeværelse i forhold til avdelingen sin. 

Det å være tilgjengelig til alle døgnets tider var alle informantene enig om at de var,  men det 

å hele tiden skulle ha fokus på jobb, både under arbeidstider og på fritiden kunne oppleves 

som utmattende i det lange løp.  

 

Nei jeg har hele døgnet jeg, og det kan jeg disponere akkurat som jeg vil. Det er jo det som er 
fordelen. Altså, jeg jobber jo sikkert mye mer enn det jeg burde gjøre ifølge min samboer, 
men altså, jeg er glad i det jeg driver med, jeg synes det er morsomt, jeg er opptatt av å 
kunne komme på mandagen å ha kontroll.   
 

Som informanten forteller, så investerte h*n mye tid i få kontroll på det h*n så på som den 

viktigste faktoren for at avdelingen skulle gå rundt.  H*n fortalte at dette kunne gå utover 

kunnskapsdeling og fagutvikling på generell basis. Alle informantene var veldig takknemlige 

for friheten lederne deres ga dem i forhold til å gjøre det de selv følte at var best for sin 

avdeling. Likevel dukket det opp mange uforutsette utfordringer, som kunne skape mye 

usikkerhet og forstyrende interaksjoner fra flere hold, som påvirket tiden de kunne anvende 

på kunnskapsutvikling.  
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Hvis jeg ser at det er noe jeg må kunne, så setter jeg meg inn i det, Og det gjør jeg med en 
gang. jeg leser alltid bruksanvisningen. Og jeg har jo brukt mye tid. Første året tror jeg at 
jeg i snitt jobbet 12 timer i døgnet. Og da bestemte jeg meg for at det gjør jeg frem til påsken 
201*, også er det slutt på det. (…) da planla jeg at neste uke, da kan jeg jobbe lenge et par 
dager. eller at jeg reiser hjem å sitte litt der, så jeg planlegger, at jeg også får et liv hjemme 
også. så jeg har jo en plan på hva jeg må sette meg inn i.  
 

Etter at informantene fikk reflektert litt rundt hvordan de følte at tid påvirket 

kunnskapsdeling, kom det frem mye interessant. Selv om ikke informantene ordrett sa det 

samme, så tolket jeg det som at alle var enige i at mye av utfordringene går på at de besitter 

mye kunnskap på enkelte områder, men at de må bruke unødvendig mye tid på å sette seg inn 

i det de ikke kan. Det kunne på mange måter få en slags snøballeffekt hvor man alltid føler at 

man er på etterskudd. For eksempel sa flere av informantene at de til tider måtte droppe 

ledersamlinger på bekostning av andre administrative møter som dukket opp. Om de hadde 

tid til å dra på ledersamlinger, var det ofte at man måtte dra før fordi det var noen oppgaver 

man bare «måtte» få gjort ferdig. Dette påvirket både fokus og kvaliteten på hva de hadde å 

komme med av kunnskap i for eksempel denne ledersamlingen. Som en av informantene 

fortalte, så følte h*n i starten at det var positivt at man kun møtes formelt en gang i måneden, 

for da hadde h*n mer tid til å få gjøre andre ting. Det som informanten selv påpekte som 

veldig interessant, var at h*n også var med i en annen ledergruppe i organisasjonen. Denne 

gruppen møttes en gang i uken, og etter hvert så følte denne informanten at mange av 

arbeidsoppgavene ble mye mer proaktive enn de hadde vært tidligere, nettopp fordi man 

brukte mer tid på å diskutere og dele nødvendig kunnskap med hverandre.  

 

Hovedproblematikken til alle avdelingslederne, at masse folk med faglig interesse (…) har 
masse oppgaver som de halvveis kan. Og dermed bruker masse tid på det. En og en er vi  jo 
bedre på forskjellig ting, men man har ikke nok kunnskap om å sette seg 100 prosent inn i alt. 
Og får ikke detaljopplæring på det heller, og da tar mange av oppgavene som gjøres ferdig 
før den «viktigste» delen av jobben veldig mye ekstra tid, det å prate med en (…) eller en 
ansatt. Og det kan også gjøre at man har hodet litt på andre steder når man først sitter med 
det viktigste.  
 
 
Jeg var veldig fan av at ledersamlingen bare var 1 gang i måneden, men etter hvert som jeg 
også var med i en ledersamling 1 gang i uken i en annen del av organisasjonen, så har jeg 
forstått hvor viktig det er og møtes ofte. For da får man den hjelpen man trenger fortløpende, 
istedenfor at møtene blir preget av at man har behov for å  få noen utblåsninger fra siste 
mnd. 
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I intervjuene prøvde jeg å få informantene til å reflektere rundt kunnskap de selv hadde 

anvendt på sin avdeling, som til dags dato kunne ses på som en god investering, og hvor 

denne kunnskapen eventuelt kunne vært delt videre. Her kom det frem noen veldig 

interessante poenger, som også viste seg til en viss grad, å ha blitt delt videre til enkelte av de 

andre avdelingslederne. Det som på mange måter var inngangen til disse funnene var etter at  

en av informantene sa følgende: 

 

Jeg strukturer uken min dårlig, men slipper unna med det fordi jeg har investert mye tid i å 
videreføre kunnskapen min til mine ansatte.  
 

Denne informanten fortalte at h*n hadde satt av mye tid til å videreføre det h*n så på som 

viktig kunnskap for organisasjonen som helhet videre til sine ansatte på avdelingen. 

Informanten var tydelig på at dette var en av de største utfordringene h*n mente å kunne 

gjenkjenne hos andre avdelinger. Det å tørre og bruke tid på å videreføre kunnskap, samt det 

å gi andre ansvar hadde sørget for mange positive utfall for avdelingen. Videre fortalte 

informanten at dette frigjorde mer tid til for eksempel å bidra med kunnskap til andre deler av 

organisasjonen. Disse lederkunnskapene sørget også for at flere i organisasjonen ble mer 

tverrfaglige, som over tid også gjorde flere kapable til å ha flere ansvarsområder. Dette kom 

også etter hvert frem hos en av de andre informantene. At gjennom diskusjoner med blant 

annet avdelingsledere som var flinke på dette, selv hadde innført denne typen lederskap i 

avdelingen. På denne måten så tolket jeg det som at ved å investere tid på kunnskapsdeling 

mellom avdelingsledere horisontalt, så kunne dette også ha positive sammenhenger med 

hvordan avdelingslederne delte kunnskap innad i sin egen avdeling og omvendt.  

 
Jeg brukte kjempemasse tid på å lære bort rapportskriving, journalskriving, slikt som gjerne 
ledere gjør selv. Jeg går heller ikke inn og retter på feilene deres, men heller legger igjen 
kommentarer på «hva mener du her» og så videre. Dette gjør jeg for at de ansatte skal få god 
trening, og dette skaper en kultur for at man utfordrer hverandre og lærer av hverandre. 
Dette har jo også gjort at mange har blitt flinkere enn meg på flere områder. Dette brukte jeg 
som sagt mye tid på, og nå i dag så bruker jeg jo de til å lære opp de nye igjen. Som frigjør 
mer tid for meg da.  
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En ting jeg også har merket er at siden jeg har brukt så mye tid på å lære opp de ansatte til å 
kunne gjøre flere tverrfaglige oppgaver, også gjør at de plutselig har mulighet til å bidra på 
enda flere områder også. Da kan jeg for eksempel ringe å be mine ansatte begynne på 
arbeidsoppgaver jeg vanligvis må gjøre, og eventuelt gi slipp andre ting. Dette gjør at jeg 
kan fokusere mer på det som faktisk er det viktigste.  
 
 

4.5.1 Oppsummering kunnskapsdeling og tid 
 

I analysen om tid og kunnskapsdeling ønsket jeg å se på hvordan informantene planlegger og 

bruker tiden sin. Hvordan dette påvirker kunnskapsdeling for informantene. Informantene 

påpeker selv at dette er et området de ser for seg å ha størst forbedringspotensial. Videre 

kommer det frem at mange av ansvarsområdene til avdelingsledere i Aleris er operative 

arbeidsoppgaver. Dette føler informantene at ofte blir en prioritet i hverdagen og at de 

operative oppgavene skaper til tider uforutsette utfordringer. Dette går utover plattformene 

for kunnskapsdeling ved at deltagelsen blir sjeldnere eller kortet ned på. Det kommer også 

frem at flere av informantene investerer mye tid i kunnskapsdeling internt på avdelingene, 

noe som på sikt har gjort de mer tilgjengelig for å dele kunnskap med andre avdelingsledere. 

En investering de selv ser på som veldig god og effektiv.  
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5 Diskusjon 
	

Jeg har i dette masterprosjektet undersøkt hvordan kunnskapsdeling foregår i Aleris ved å 

intervjue avdelingsledere i organisasjonen. Forskningsspørsmålet mitt fokuserer på hvilket 

potensial et modifisert og utvidet enabler-perspektiv kan ha for en videre modellutvikling 

innen kunnskapsdeling. Etter å ha analysert datamaterialet vil jeg i den kommende 

diskusjonen utbrodere og løfte frem funnene. Jeg har undersøkt og diskutert hvilke 

muligheter avdelingslederne har for å dele kunnskap, motivasjonen for å dele kunnskap, 

kunnskapsdeling gjennom IKT , makt og tid i forhold til kunnskapsdeling. I delkapittelet 5.2 

vil jeg  i lys av den første delen av diskusjonen løftet frem hvordan dette modifiserte og 

utvidede enabler-perspektivet kan være viktige for videre modellutvikling på fagområdet om 

kunnskapsdeling. Til slutt vil jeg gi en kort oppsummering av hver av delkapitlene i 

diskusjonen.  

 

 

5.1 Kunnskapsdeling i Aleris 
	

	
5.1.1 Muligheter for å dele 
	
Det kommer frem av analysen at muligheter for å dele kunnskap er en viktig enabler for 

kunnskapsdeling. Ipe (2003) påpeker at både uformelle og formelle plattformer er sentrale for 

at kunnskapsdeling skal kunne forekomme i organisasjoner. Det ble blant annet nevnt 

ledersamlinger, fagseminarer, kaffepauser og tilfeldige møter på kontoret som steder hvor de 

delte kunnskap. I Aleris finner man både formelle og uformelle plattformer som informantene 

benytter seg av. Som både Kevill & Analoui (2018) og Ipe (2003) argumenterer for, så er de 

formelle plattformene styrt av organisasjonen selv. Viktigheten av at ledere i organisasjoner 

er gode tilretteleggere for utveksling av erfaringer og faglige diskusjoner er sentrale faktorer 

for at formelle delingsplattformer skal være gode og effektive (Nesheim & Olsen, 2011) I 

analysen kommer det frem at ledersamlingen og fagseminarene var formelle tiltak som var 

effektive for kunnskapsdeling i Aleris. Avdelingslederne i Aleris fikk selv være med å 

påvirke innholdet i de formelle plattformene og de hadde inntrykk av at lederen tok hensyn til 
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deres ønsker. Det kommer frem av funnene at de formelle plattformene la grunnlaget for 

mulighetene avdelingslederne i Aleris har for å dele kunnskap.  

De uformelle plattformene har i nyere forskning vist seg å være veldig viktige for 

kunnskapsdeling (Kevill & Analoui, 2018; Ipe, 2003). Funnene i analysen trekker frem de 

uformelle plattformene for kunnskapsdeling, som tilfeldige møter på kontoret, som viktige 

for avdelingslederne. Gode meningsutvekslinger og kunnskapsdeling deles ofte effektivt i 

disse tilfeldige møtene (Lilleoere & Hansen, 2010). Faglitteraturen påpeker også at et 

samspill mellom uformelle og formelle plattformer fremmer kunnskapsdeling (Kevill & 

Analoui, 2018; Ipe, 2003). Dette kom tydelig frem i eksemplene hvor informantene opplevde 

kunnskapsdeling i pauser og møter både mellom og etter disse formelle samlingene.  

 

 

5.1.2 Kunnskapsdeling og IKT 
	
Det kommer videre frem av analysen at intranettet i Aleris ble brukt som et verktøy for 

kunnskapsdeling. Organisasjoners kunnskapsdatabase er en viktig bidragsyter for at ansatte 

skal forstå hva slags kunnskap organisasjonen besitter og hvem som har den (Hackbarth & 

Grover, 1999). Det kommer frem av funnene at flere funksjoner ved intranettet blir benyttet 

av avdelingslederne i Aleris på daglig basis, men at det i de fleste tilfeller var i forbindelse 

med administrative formål. Som man kan se av analysen har informantene både hentet ut og 

lagt inn kunnskap på intranettet som andre avdelingsledere har benyttet seg av. Dette kan 

man se i lys av at kunnskapsdatabaser kan være veldig produktive for organisasjoner om de 

anses som gode og effektive nok (Hislop et al. 2018). På den andre siden kommer det frem av 

funnene i analysen at avdelingslederne synes det var mer effektiv å hente kunnskap direkte 

fra andre avdelingsledere, enn å benytte seg av intranettet. Dette kan ses i sammenheng med 

Hislop et al. (2018) som presiserer at om de ansatte i organisasjonen ikke føler at intranettet 

er enkelt eller effektiv nok, så vil de heller ikke anvende det. Ifølge Hendriks (1999) og 

Hislop et al. (2018) er et av kravene for at kunnskapen kan deles er at den må kodifiseres. Det 

kommer imidlertid frem at en av informantene ønsket å kodifisere og dele kunnskapen sin, 

men at dette var en tyngre prosess i praksis og ikke ble gjennomført.  
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5.1.3 Motivasjon for å dele 
	
Funnene i denne avhandlingen har vist seg å stemme overens med den grunnleggende 

antakelsen om at gjensidighetsmotivasjon spiller en viktig rolle for kunnskapsdeling.  

Kort fortalt defineres gjensidighetsmotivasjon som å «gi og ta» og se positivt på det å dele 

kunnskapen sin uoppfordret. Som man kan se i analysen kommer det frem at informantene i 

Aleris gjennomgående var drevet av gjensidighetsmotivasjon. Informantene kom med 

eksempler på hvor de har tilbudt kunnskap uoppfordret som et mål for å hjelpe hverandre. 

En utfordring ved gjensidighetsmotivasjon er at hvis ansatte deler kunnskap uoppfordret, men 

samtidig opplever at andre utnytter dette og aldri bidrar med noe tilbake, vil dette hindre 

videre motivasjon (Ipe, 2003). Det kommer frem av funnene at dette ikke var tilfelle i Aleris, 

fordi informantene påpekte at andre avdelingsledere aktiv delte kunnskap om de hadde behov 

for det.  

  

Kunnskapsdeling i Aleris blir av informantene oppfattet som et positivt bidrag til personlig 

og organisatorisk utvikling, noe som i lys av Ipe (2003) henger godt sammen med at de som 

er aktivt involvert i kunnskapsdeling vil ha fordeler av det som utvikles eller skapes gjennom 

deres bidrag over tid.  

 

Det kommer også frem av analysen at informantene noen ganger opplevde å dele mindre 

kunnskap enn ønskelig på grunn av lite «face to face» kommunikasjon. Det kommer 

imidlertid tydelig frem at informantene har delt kunnskap etter å ha vært i tilfeldig kontakt 

med en annen avdelingsleder i uformelle settinger. Dette kan henge sammen med inntrykket 

av at gjensidighetsmotivasjon er tilstede, men at den påvirkes av at interaksjonene mellom 

avdelingslederne er for få. Dette kan ses i sammenheng med Ipe (2003) som argumenterer for 

at gjensidighetsmotivasjon vil kunne få større effekt om det finnes uformelle 

delingsplattformer i organisasjonen. 
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5.1.4 Kunnskapsdeling og makt 
	
I dette delkapittelet vil jeg diskutere sammenhengene mellom kunnskapsdeling og makt. 

Tidligere forskning argumenterer for ansatte ser på sin egen kunnskap som noe verdifullt som 

gir makt og derfor ikke ønsker å dele den med andre i organisasjonen. Dette kalles knowledge 

hoarding (Connelly et al. 2011; Hislop et al. 2018). Som det kommer frem av analysen hadde 

informantene stor respekt og tillitt avdelingslederne i organisasjonen. Kunnskap deles når det 

er behov og fokuset er på å tilegne seg nye kunnskap for å heve kvaliteten i organisasjonen. 

Dette er faktorer som begrunner hvorfor det forekommer lite knowledge hoarding i Aleris. 

Videre fremkommer det av analysen at informantene generelt har respekt for både 

organisasjonen og lederne sine, noe som blir trukket frem som gjensidig både horisontalt og 

vertikalt innad i organisasjonen. Disse funnene kan ses i lys av Hislop et al. (2018) som 

argumenterer for at tillitt til ledelsen og generelt i organisasjonen er en avgjørende faktor som 

påvirker om ansatte holder på kunnskap bevisst. Jo mindre tillit ansatte har til hverandre, jo 

mindre er de også villige til å dele.  

 

Det kommer også frem at det er en del utskiftninger blant avdelingslederne i Aleris. Dette 

påvirker bekjentskapene og tilknytningen de har til hverandre. Sett i sammenheng med dette, 

og at avdelingslederne ikke kommuniserer på daglig basis, fører det til en lavere grad av 

kunnskapsdeling. Dette kan ses i lys av at Knowledge hoarding også kan forekomme i 

tilfeller hvor ansatte ikke vet hvilken kunnskap som ønskes hvor i organisasjonen (Connolly 

et al. 2011). Det at kunnskap holdes igjen betyr ikke nødvendigvis at handlingen er basert på 

en personlig gevinst, men skyldes at man ikke har oversikten over hvor i organisasjonen 

kunnskapen behøves (Connolly et al. 2011). Det at avdelingslederne har forskjellige 

fagbakgrunner er kanskje også noe av grunnen til at kunnskapsdelingen ikke blir like påvirket 

av makt som Styhre (2011) argumenterer for at ulike profesjoner kan ha utfordringer med. 

Det er derfor viktig for Aleris å fortsette å legge til rette for at kunnskapsdeling er positivt, 

slik at bevisst knowledge hoarding ikke vil bli en utfordring i fremtiden, spesielt nå som 

profesjonaliseringen av helsesektoren er under stadig utvikling (Styhre, 2011). 
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5.1.5 Kunnskapsdeling og tid 
	
Funnene i analysen har vist seg å stemme overens med den grunnleggende antakelsen om at 

tid spiller en viktig rolle for kunnskapsdeling i Aleris. Faglitteraturen tar utgangspunkt i at tid 

er noe som kan planlegges og struktureres slik at man kan få mer tid på sikt (Perlow, 1999). 

Dette kan bidra til at ansatte i organisasjoner kan arbeide mer proaktivt. En normal utfordring 

er at ansatte går inn i det som Perlow (1999) betegner som krisementalitet. Dette betyr at en 

organisasjon ofte handler etter utfordringer som kommer der og da og som ikke er planlagt. 

Arbeidsoppgaver som normalt er overkommelige blir stressende å utfordrerne på grunn av 

liten planlegging av tid (Perlow, 1999). Av funnene i analysen kommer det frem at 

avdelingsledere i Aleris bruker mye tid på administrative oppgaver som anses en viktig 

prioritering. Flere av disse oppgavene kommer ofte litt tilfeldig og ubeleilig, og påvirker ofte 

avdelingsledernes opprinnelig dagsplan. Et resultat av dette er at disse arbeidsoppgavene går 

utover deltagelsen og tilstedeværelsen i de uformelle og formelle møtene informantene har 

med andre avdelingsledere. Dette kan ses i av lys Perlow (1999) som argumenterer for at 

ansatte kan bli tvunget inn i krisementalitet ved at «hasteoppgaver» må prioriteres foran 

oppgavene de har på dagsplanen. Etter hvert vil oppgavene passere satte tidsfrister og skaper 

en form for kaos for avdelingslederne. Ifølge Perlow (1999) vil et resultat av dette gjøre at de 

ansatte i organisasjonen jobber mer reaktivt fremfor proaktivt, som igjen påvirker både 

kvalitet og tilrettelegging for kunnskapsdelingen i Aleris. Som Enehaug et al. (2015) påpeker, 

så viser forskning at der arbeidstempoet blir svært høyt, kan tiden også̊ bli en begrensning for 

uformelle samtaler, og andre forhold kan skape barrierer som gjør samtalene mindre 

verdifulle og effektive. 

 

Det kommer frem av funnene at flere av informantene har satt av tid til kunnskapsdeling med 

et bevisst mål om å heve den faglige kvaliteten på avdelingene. Perlow (1999) argumenterer 

for at det å sette av tid til kunnskapsdeling er viktig for organisatorisk utvikling. Hun påpeker 

videre at det å sette av tid til kunnskapsdeling over en lengere periode kan være med på både 

å heve kvaliteten og nivået på kunnskapen i organisasjonen (Perlow, 1999). Det kommer 

frem av funnene at det å dele kunnskap med andre på avdelingen frigjør mer tid for 

avdelingslederne til å fokusere på andre oppgaver. Det å bruke tid på kunnskapsdeling kan 

være utfordrende fordi organisasjonen kan se på det som at ansatte deler kunnskap på 

bekostning av operative arbeidsoppgaver. I analysen kommer det frem at det å sette av tid til 
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deling av kunnskap på sikt har gjort arbeidsoppgavene mer proaktive for enkelte av 

avdelingslederne.  

 

 

5.1.6 Oppsummering kunnskapsdeling i Aleris 
 

I dette delkapittelet har jeg drøftet funnene i Aleris i lys av teorien om enabler-perspektivet. 

Antagelsen om at de fem enablerne ville være sentrale for kunnskapsdeling stemmer, og det 

kommer frem av diskusjonen at både de uformelle og formelle plattformene i organisasjonen 

gir muligheter for å dele kunnskap. Det blir også trukket frem at det foregår et samspill 

mellom disse og at de formelle plattformene kan legge til rette for deling på de uformelle 

plattformene. Kunnskapsdatabasen i organisasjonen benyttes ikke i like stor grad som en 

delingsplattform. Dette med bakgrunn av ulik forståelse av hvilke funksjoner denne tilbyr og 

at den blir sett på som mindre effektiv enn andre muligheter. Videre virker avdelingslederne i 

Aleris virker å motiveres gjennom gjensidighetsmotivasjon ved at de tilbyr kunnskap 

uoppfordret, men også mottar kunnskap når de etterspør den.  

 

Kunnskap i Aleris holdes i veldig liten grad tilbake på bakgrunn av personlig vinst og 

maktforhold. Den største faktoren for at kunnskap ikke deles påvirkes av forståelsen for hvor 

kunnskap behøves. Det å sette av tid til kunnskapsdeling på sikt kan gjøre arbeidsoppgaver 

mer proaktive for avdelingsledere i Aleris. Mange uforutsette operative arbeidsoppgaver kan 

gå utover struktureringen og planleggingen av tiden til avdelingslederne. Der tiden 

struktureres godt frigjøres det mer tid til kunnskapsdeling, og det dannes dermed et større 

grunnlag for bedre kvalitet på kunnskapen som deles i organisasjonen.  
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Figur 2. Lupanava (2017).   
 

Figur 2 er ment som en illustrasjon for å vise dynamikken mellom enablere for 

kunnskapsdeling. I diskusjonen kommer det frem hvordan de fem enablerne fungerer 

enkeltstående, men samtidig også er i et samspill med hverandre. Ved å ha disse enablerne 

tilstede vil de fremme et miljø for kunnskapsdeling mellom individer i en organisasjon (Ipe, 

2003).  

 

	
5.2 Hvilket potensial har et enabler-perspektiv med 

henblikk på fremtidig modellutvikling?  
	
 

I denne delen vil jeg løfte forskningen videre ved å undersøke hvilket potensial et enabler-

perspektiv har med henblikk på videre utvikling av Ipe (2003) sin modell. Jeg vil se på 

antagelsene om at enablere spiller en viktig rolle for kunnskapsdeling og hvordan de 

eventuelt kan bidra til fremtidig modellutvikling. Hensikten med denne oppgaven har vært å 

forsøke å videreutvikle Ipes (2003) modell ved å inkorporere flere elementer som fremheves i 
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litteraturen på området. Dette har vist seg å fungere godt for undersøke hvordan 

kunnskapsdeling foregår i Aleris gjennom fem ulike enablere. Fenomenologisk og 

hermeneutisk tilnærming har bidratt til å gi et godt innblikk i hvordan enabler-perspektivet 

har vist seg å være viktig for å belyse den komplekse dynamikken som eksisterer mellom 

avdelingsledere i en organisasjon som Aleris.  

 

Ipe (2003) argumenterer for at kunnskapsdeling blir påvirket av mange faktorer, og at 

forskning må ta hensyn til disse om det skal kunne brukes som et verktøy for å undersøke hva 

som hemmer og fremmer kunnskapsdeling. I foregående kapitler har jeg analysert og 

diskutert kunnskapsdeling gjennom muligheter- og motivasjon for å dele, kunnskapsdeling og 

IKT, kunnskapsdeling og makt, samt kunnskapsdeling og tid. Disse enablerne har vært med 

på å gi en tydelig forståelse av hvordan kunnskapsdelingen foregår i Aleris. Ved å ha med 

enablerne nevnt overfor har jeg tatt hensyn til fem kritiske forhold i faglitteraturen om 

kunnskapsdeling. 

 

Videre argumenter Ipe (2003) for at ikke alle enablerne har samme mengde innflytelse på 

kunnskapsdeling i alle organisatoriske settinger. Dette må også tas hensyn til om enabler-

perspektivet i denne masteroppgaven skal anvendes som en modell i andre organisasjoner. 

Selv om Kevill & Analoui (2018) påpeker at de samme grunnleggende faktorene for at 

kunnskapsdeling skal kunne skje ofte dukker opp i ulike organisasjoner, så er den relative 

betydningen at hver og en av disse enablerne er påvirket av organisasjonens visjoner, formål 

og verdier. Fraværet av en eller flere av disse faktorene i en organisasjon utelukker ikke all 

deling av kunnskap. En viss mengde kunnskap deles mellom enkeltpersoner hele tiden, under 

alle omstendigheter i organisasjoner (Ipe, 2003). Funnene i undersøkelsen viser imidlertid at 

de fem enablerne er forbundet med hverandre, og hvis hver av disse faktorene er gunstige for 

kunnskapsdeling vil de sammen skape et ideelt miljøet for kunnskapsdeling mellom 

enkeltpersoner i organisasjonen.  

 

Videre har oppgaven også fremhevet hvor verdifullt det har vært å studere fenomenet 

kunnskapsdeling gjennom informantenes subjektive livsverden. Her kommer det frem hvor 

viktig det er å undersøke fenomenet gjennom empiriske studier, for det er da man som 

forsker kan forstå hva som stimulerer informantene og hvordan de opplever enablerne. Det 

kan for eksempel være en bevissthet på hvilke muligheter de har for å dele kunnskap. Dette 

setter også visse krav til forskeren og intervjueren dersom man skal anvende en slik modell. 
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Det at forskeren bruker seg selv som et instrument i det semistrukturerte intervjuet stiller krav 

om at man er godt forberedt og har en god forståelse for fagområdet. Dette er ikke en enkel 

og ukomplisert oppgave, men en som krever innsikt, forståelse og ferdigheter for å kunne 

gjennomføres på en god og riktig måte (Kvale & Brinkmann, 2012; Gadamer, 1989; 

Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2010).  

 

Kalling & Styhre (2003) argumenter for at kunnskap er kontekstavhengig og 

situasjonsbetinget. Dette er et av aspektene som må tas hensyn til i videre modellutvikling av 

et enabler-perspektiv. I foregående kapittel viser enabler-perspektivet seg å fungere godt i 

Aleris ved at de fem enablerne stemte overens med den grunnleggende antakelsen om at de 

spiller en viktig rolle for kunnskapsdeling. Som poengtert i avsnittet over er funnene basert 

på informantenes subjektive opplevelser av fenomenet. Det å undersøke forløperne til 

kunnskapsdeling vil uansett gi ulike fortolkninger og funn ut i fra konteksten modellen 

anvendes i. Jeg ser på det som positivt at det å undersøke kunnskapsdeling gjennom et 

enabler-perspektiv ikke har som formål å finne resultater med en absolutt sannhet. Enabler-

perspektivet kan heller sees på som et bidrag til en modell som ønsker å undersøke svar og 

retningslinjer på hva, hvorfor og hvordan kunnskapsdeling foregår i den konteksten den blir 

anvendt i. Det vil si at modellen har potensialet til å være heterogen og anvendelig i ulike 

organisasjoner.  

 

 

5.2.1 Oppsummert om potensialet til et enabler-perspektiv 
 

Kunnskapsdeling blir trukket frem som noe som blir påvirket av mange faktorer, og på 

bakgrunn av dette må forskning ta hensyn til disse. Enabler-perspektivet som er anvendt i 

oppgaven har gitt en tydelig og god forståelse for hvordan kunnskapsdeling foregår i Aleris. 

For å kunne utvikle modeller for kunnskapsdeling må det tas hensyn til at enablere vil ha 

forskjellig innflytelse på kunnskapsdeling ut i fra hvilken kontekst og organisasjon de 

undersøkes i. Den relative betydningen vil blant annet påvirkes av organisasjoners visjoner, 

formål og verdier. Videre kommer det frem at de fem enablerne som er anvendt i oppgaven er 

knyttet til hverandre. Hvis hver og en av disse fem enablerne er tilstede i en organisasjon vil 

de sammen kunne skape et godt miljø for kunnskapsdeling mellom individer i en 

organisasjon.  
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Å undersøke kunnskapsdeling gjennom en tolkning av informantenes livsverden kan gi en 

bedre forståelse for hva som bidrar til og hvordan kunnskapsdeling foregår i en organisasjon. 

Forskeren fungerer som et instrument i innsamling av empiri og det krever at forskeren er 

forbedret og har god fagforståelse. Dette vil bidra til at et enabler-perspektiv som en 

potensiell modell for kunnskapsdeling vil være heterogen og tilpasningsdyktig slik at den kan 

anvendes i ulike kontekster. Enabler-perspektivet har ikke som formål å finne konkrete 

resultater, men finne årsakene til hvorfor, hva og hvordan kunnskapsdeling foregår.  

 

 

 



	58	

6 Avslutning 
 

I dette kapittelet vil jeg først komme med en oppsummering av oppgavens problemstilling  

og forskningsspørsmål. Videre vil jeg gjøre noen refleksjoner rundt studien og studiens 

begrensninger. Til slutt vil jeg se gi noen refleksjoner og innspill til videre forskning. 

 

Med utgangspunkt i aktualiteten for kunnskapsdeling globalt i organisasjoner, ønsker jeg med 

enabler-perspektivet i denne masteroppgaven å gi et bidrag til feltet. Gjennom litteraturen på 

kunnskapsdeling har jeg kommet frem til fem kritiske forhold som jeg har ønsket å undersøke 

med følgende problemstilling.  

 

Hvordan foregår kunnskapsdeling i Aleris?  

 

Med denne problemstillingen ønsket jeg å undersøke hvordan enabler-perspektivet ville 

fungere som et verktøy for å undersøke kunnskapsdeling i organisasjoner. Videre valgte jeg å 

diskutere i hvilken grad et enabler perspektiv kan bidra til å få frem viktige rammefaktorer 

for kunnskapsdeling. Dette undersøkte jeg med følgende forskningsspørsmål: 

 

Hvilket potensial har et enabler-perspektiv med henblikk på videre modellutvikling?  

 

I kapittel 2 blir det teoretiske grunnlaget som masteroppgaven er bygget på presentert. Mye 

av kunnskapen som avdelingslederne i Aleris besitter er individuell kunnskap og det er derfor 

kort poengtert i teorien. Det finnes ingen helhetlige pedagogiske teorier for å kunne 

undersøke hvordan kunnskapsdeling foregår i organisasjoner. Med utgangspunkt i det 

litteraturen på området ser på som fem kritiske forhold har jeg valgt å trekke inn sentrale 

begreper for å kunne bidra til å modifisere og utvide et enabler-perspektiv. Uformelle og 

formelle plattformer for deling, kunnskapsdatabase, gjensidighetsmotivasjon, knowledge 

hoarding, krisementalitet og accommodating er noen av de viktigste begrepene som blir 

trukket frem for å skape et teoretisk rammeverk for de fem ulike enablerne for 

kunnskapsdeling. Hver og en av disse enablerne er en viktig faktor for at kunnskapsdeling 

skal kunne forekomme. Videre trekker jeg også inn at kunnskap er situasjons- og 

kontekstbetinget, men at de samme utfordringene i forhold til fenomenet ofte er til stede.  I 

kapittel 3 gjør jeg rede for metodevalgene i oppgaven. I oppgaven tar jeg et utgangspunkt i 
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fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv. Dette gjorde jeg på bakgrunn av at jeg ønsket å 

samle empiri som baserer seg på informantenes subjektive forståelser av de ulike enablerne 

som undersøkes i masteroppgaven. Videre har jeg gjort rede for hvordan jeg har gått frem 

under innsamlingen av empirien, her anvendte jeg kvalitativ metode og brukte 

semistrukturert intervju. 

 

I kapittel 4 legges analysen frem, hvor jeg på samme måte som i 2.2 har delt opp delkapitlene 

i hver sin enabler. Av funnene kommer det frem at samtlige enablere viser seg å stemme 

overens med den grunnleggende antakelsen om at de spiller en viktig rolle for 

kunnskapsdeling. Funnene viser at Aleris som organisasjon og deres avdelingsledere bidrar 

mye for at kunnskapsdeling skal kunne skje på en god og effektiv måte. Gjennom muligheter 

for å dele kommer det frem at det finnes uformelle og formelle plattformer for 

kunnskapsdeling. Videre ser det ut til at organisasjonens kunnskapsdatabase bidrar til 

kunnskapsdeling, men i en mer begrenset grad. Avdelingslederne i Aleris virker å være 

drevet av gjensidighetsmotivasjon for å dele. Det kommer heller ikke frem at kunnskap blir 

holdt igjen på bakgrunn av maktforholdene kunnskap kan gi avdelingslederne i 

organisasjonen. I forhold til kunnskapsdeling og tid blir det trukket frem hvordan planlegging 

av tid og investering i å dele kunnskap gir positive utfall for avdelingslederne organisasjonen. 

Det er også trukket frem ulike utfordringer og forbedringspotensialer som organisasjonen kan 

ta hensyn til.  

 

I diskusjonen trekker jeg frem problemstillingen og forskningsspørsmålet i hvert sitt 

delkapittel. I første del som omhandler problemstillingen løfter jeg frem funnene i analysen. 

Jeg diskuterer hvordan funnene kan ses i lys av de fem kritiske forholdene om 

kunnskapsdeling som masteroppgaven tar utgangspunkt i. I del to av diskusjonen ser jeg på 

forskningsspørsmålet og trekker frem sentrale faktorer til hvordan et utvidet og modifisert 

enabler-perspektiv kan være et bidrag til å videreutvikle modeller for kunnskapsdeling. Her 

trekker jeg inn hvordan enablerne har fungert godt i forhold til å se hvordan kunnskapsdeling 

foregår i Aleris. Videre trekker jeg frem hvordan fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv 

har bidratt til å få frem den subjektive forståelsen til informantene av de ulike enablerne. 

Hvordan dette er med på å gjøre enabler-perspektivet heterogent og tilpasningsdyktig for å 

kunne anvendes i ulike kontekster. Jeg trekker også frem Ipes (2003) argument om at ikke 

alle enablere vil ha samme innflytelse på kunnskapsdeling i ulike organisasjoner, og at disse 

vil påvirkes av organisasjoners visjoner, mål og verdier. Konklusjonen fra min undersøkelse 
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tas på bakgrunn av funnene og diskusjonen som viser at det foregår mye kunnskapsdeling i 

Aleris. Organisasjonen har allerede tatt hensyn til flere forhold når det gjelder de fem 

enablerne som anvendes som teoretisk rammeverk. Videre drøfter jeg i del to av diskusjonen 

hvordan ulike faktorer må tas hensyn til og hvilke styrker et enabler-perspektiv har i i forhold 

til å undersøke kunnskapsdeling. På bakgrunn av forskningsspørsmålet konkluderer jeg med 

at et utvidet og modifisert enabler-perspektiv bidrar på mange punkter i forhold til fremtidig 

modellutvikling.  

 

6.1 Studiens begrensninger  
 

Denne undersøkelsen er gjennomført innenfor et relativt kort tidsrom, og med et lite datasett. 

Det bør derfor tas forbehold om funn og konklusjoner. Denne masteroppgaven har tatt 

utgangspunkt i Ipes (2003) modell for kunnskapsdeling, men i denne oppgaven er deler av 

teorien også skrevet på et eklektisk grunnlag. Dette betyr at det finnes flere dynamikker og 

forbindelser i teorien som masteroppgaven ikke tilstrekkelig har belyst. 

 

Videre har jeg i denne oppgaven bevisst valgt å ikke skildre mellom kunnskap og 

informasjon. Som Ipe (2003) påpeker, blir begrepene ofte brukt om hverandre i 

kunnskapslitteraturen. Samtidig er det også flere som argumentere for at det er en viktig 

forskjell å ta hensyn til om man skal kunne forstå kompleksiteten rundt kunnskapsdeling. 

Hva er det som deles av kunnskap, og hva er det som deles av informasjon? Davenport & 

Prusak (1998) referert i Ipe (2003) definerer kunnskap som: 

 

A fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insights that 

provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information 

(Ipe, 2003, s. 340). 

 

Ipe (2003) mener at disse forskerne ser på informasjon som en dynamisk flyt av beskjeder. At 

kunnskap skapes når denne flyten av informasjon interagerer med erfaringene og 

forpliktelsene til individet som mottar den. Videre kan et enklere skille være å se på 

informasjon som beskjeder som ikke kan «endres», som for eksempel at man gir beskjed om 

at det er et møte kl. 14:00. Kunnskap er noe som ikke har en slutt og er dynamisk. Ipe (2003) 
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argumenterer for at det foreløpig ikke er enighet om hvor skillet mellom informasjon og 

kunnskap går. Dette er et forskningsfelt som det kunne være interessant å undersøke videre.  

 

6.2 Refleksjoner og innspill til videre forskning 
 

Denne masteroppgaven har belyst flere områder som kan videreutvikles ved hjelp av videre 

forskning. Arbeidet med å videreutvikle og tilpasse modeller for kunnskapsdeling burde være 

en kontinuerlig prosess. Enabler-perspektivet som er anvendt i oppgaven er med dagens 

demografiske utvikling høyaktuell i både en nasjonal og internasjonal kontekst. Ved å jobbe 

med faglitteratur på området og i utvelgelsen av enablere dukket det også opp nye 

interessante enablere underveis. Det kunne blant annet vært interessant å undersøke enableren 

motivasjon for å dele enda dypere. Motivasjonsbegrepet har mange tilnærminger. For 

eksempel kunne oppgaven tatt mer hensyn til motivasjon som anerkjennelse og belønning 

gjennom self-determination theory (Gagne, 2009). Det man opplever i arbeidet med enablere 

er at man hele tiden ser sammenhenger til andre deler av litteraturen. Hvordan det komplekse 

samspillet mellom ulike enabler og ulike aktører er med å påvirke kunnskapsdelingen. Derav 

kan videre forskning inspireres av dette utvidede og modifiserte enabler-perspektivet ved å 

legge til nye og mer komplekse enablere.   

 

Videre fant jeg også enableren organisasjonskultur som interessant å ta med som en enabler 

eller som en egen del i en modell for kunnskapsdeling. Ipe (2003) poengterer at enablere som 

motivasjon og muligheter er med på å danne organisasjonskulturen, men at 

organisasjonskultur vil i en relativt stor grad diktere hvordan kunnskap i organisasjoner blir 

verdsatt. Videre hva slags relasjoner og belønninger de ansatte vil foretrekke, og hvordan de 

uformelle og formelle plattformene kan brukes i forhold til kunnskapsdeling (Smith & 

Mckeen, 2011). Det finnes mye forskning på dette området og derav også være mulig å 

trekke inn i et enabler-perspektiv.  

 

Videre kunne det også vært interessant å få et enda bredere fokus på hvordan et enabler-

perspektiv som modell kan fungere som en brobygger mellom teori og praksis. Det at teorier 

utvikler seg hele tiden i takt med kunnskap, kan være et viktig verktøy for hele tiden å kunne 

forstå prosessene som for eksempel foregår i organisasjoner. Ved å undersøke ulike 

subjektive livsverdener hos arbeidstakerne kan man få større forståelser av praksis.  
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Til slutt vil jeg også nevne at det kunne vært interessant å teste ut enabler-perspektivet i andre 

typer organisasjoner eller i andre type kontekster. Det som kommer frem i intervjuene med 

enablerne som rammeverk og med en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming vil kunne 

få frem ny innsikt i en annen organisasjonen. På en annen side kan det også forekomme at 

man finner andre faktorer som enabler-perspektivet kunne tatt mer hensyn til, som for 

eksempel belønningsmotivasjon. Farbrot (2011) har blant annet sett på hvordan toppidretten 

har lykkes med å utvikle en modell for deling av kunnskap på tvers av idrettsgrener. Videre 

påpeker Farbrot (2011) at slike modeller bidrar til økt mangfold av innfallsvinkler og 

overføring til ulike praksiser. Dette viser det interessante og komplekse ved kunnskapsdeling, 

og hvor nyttig det er å ha et bevisst forhold til hva som påvirker kunnskapsdeling i ulike 

kontekster.  
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Vedlegg 2 
 

Vil	du	delta	i	forskningsprosjektet:	
	

Kunnskapsdeling	mellom	ledere	i	en	organisasjon	
	
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å analysere 

hvordan avdelingsledere med samme type ansvar i arbeidshverdagen kan samarbeide og lære 

ved å dele kunnskap seg i mellom og dermed heve kvaliteten i organisasjonen. I dette skrivet 

gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

	
Formål 
Studiet	er	et	mastergradsstudie.		
	
Formålet	med	prosjektet	er	å	analysere	hvordan	en	bedrifts	sine	avdelingsledere	kan	
samarbeide	og	innovere	på	en	effektiv	og	god	måte	ved	å	dele	kunnskap.	Prosjektet	vil	
ta	utgangspunkt	i	å	se	på	ulike	positive	og	negative	faktorer	som	kan	påvirke	
kunnskapsdeling.		
	
Hvem	er	ansvarlig	for	forskningsprosjektet?	
Pedagogisk	institutt	ved	Universitet	i	Oslo	er	ansvarlig	for	prosjektet.	
	
Hvorfor	får	du	spørsmål	om	å	delta?	
Jeg	finner	det	veldig	interessant	å	se	på	hvordan	ulike	ledere	med	forskjellig	bakgrunn	
løser	en	krevende	arbeidsdag	som	byr	på	mange	av	de	samme	utfordringene	for	de	
ulike	lederne	
	

- Du blir kontaktet i denne sammenhengen siden du har denne stillingen.  
	

- Det vil være et sted mellom 4-6 informanter som bidrar til prosjektet.  
	

- Jeg fikk din kontaktinfo av din leder som har gitt beskjed om at du gjerne kan tenke 
deg å delta i prosjektet 

	
Hva innebærer det for deg å delta? 
	
Metoden	for	prosjektet	vil	være	et	kvalitativt	intervju	(personlig	intervju).	
	

- Hvis du deltar i prosjektet vil vi avtale tidspunkt og møtested oss i mellom 
- Intervjuet vil vare i maksimalt. 60 minutter. 
- Spørsmålene i intervjuet vil bestå av spørsmål som omhandler kunnskapsdeling. For å 

få et innblikk i hvordan du personlig og bedriften benytter seg av kunnskapsdeling. 
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Videre vil jeg be om ulike hendelser hvor dette har enten hjulpet eller vært et savn, 
samtidig som hvilke utfordringer det å dele kunnskap kan by på.  

- Det vil ikke bli bedt om sensitive data.  
- Opplysningene vil samles inn elektronisk ved hjelp av lydopptaker og notater på 

papir. Dette er for å kunne benytte meg av innholdet til analysen av masteroppgaven.  
	
	
Det	er	frivillig	å	delta	
Det	er	frivillig	å	delta	i	prosjektet.	Hvis	du	velger	å	delta,	kan	du	når	som	helst	trekke	
samtykke	tilbake	uten	å	oppgi	noen	grunn.	Alle	opplysninger	om	deg	vil	da	bli	
anonymisert.	Det	vil	ikke	ha	noen	negative	konsekvenser	for	deg	hvis	du	ikke	vil	delta	
eller	senere	velger	å	trekke	deg.		
	
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Jeg	vil	bare	bruke	opplysningene	om	deg	til	formålene	vi	har	fortalt	om	i	dette	skrivet.	
Vi	behandler	opplysningene	konfidensielt	og	i	samsvar	med	personvernregelverket.	

• Det	vil	kun	være	meg	selv	og	min	veileder	professor	Karen	Jensen	ved	
Universitet	i	Oslo	som	får	innblikk	i	dataene.		

• Dataene	vil	bli	behandlet	varsomt	og	intervjuet	og	analysen	vil	hele	tiden	være	
beskyttet	av	passord	og	kode.	Navnet	og	kontaktopplysningene	dine	vil	jeg	
erstatte	med	en	kode	som	lagres	på	egen	navneliste	adskilt	fra	øvrige	data.		

• Andre	enn	deg	selv	vil	ikke	kunne	gjenkjenne	innholdet	i	oppgavens	publikasjon.		
	
Hva	skjer	med	opplysningene	dine	når	vi	avslutter	forskningsprosjektet?	
Prosjektet	skal	etter	planen	avsluttes	01.06.2019.	Etter	denne	datoen	vil	alle	lagrede	
personlige	opplysninger	slettes.	Dette	gjelder	både	lydopptak	og	andre	skriftlige	
notater.		
	
Dine	rettigheter	
Så	lenge	du	kan	identifiseres	i	datamaterialet,	har	du	rett	til:	

• innsyn	i	hvilke	personopplysninger	som	er	registrert	om	deg,	
• å	få	rettet	personopplysninger	om	deg,		
• få	slettet	personopplysninger	om	deg,	
• få	utlevert	en	kopi	av	dine	personopplysninger	(dataportabilitet),	og	
• å	sende	klage	til	personvernombudet	eller	Datatilsynet	om	behandlingen	av	dine	

personopplysninger.	
	
Hva	gir	oss	rett	til	å	behandle	personopplysninger	om	deg?	
Vi	behandler	opplysninger	om	deg	basert	på	ditt	samtykke.	
	
På	oppdrag	fra	Pedagogisk	institutt	ved	universitet	i	Oslo	har	NSD	–	Norsk	senter	for	
forskningsdata	AS	vurdert	at	behandlingen	av	personopplysninger	i	dette	prosjektet	er	i	
samsvar	med	personvernregelverket.		
	
Hvor	kan	jeg	finne	ut	mer?	
Hvis	du	har	spørsmål	til	studien,	eller	ønsker	å	benytte	deg	av	dine	rettigheter,	ta	
kontakt	med:	

• Pedagogisk	institutt	ved	Karen	Jensen	per	telefon	22855357	eller	mail	
karen.jensen@iped.uio.no	
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• Vårt personvernombud: behandlingsansvarlig@uio.no. 
	

• NSD	–	Norsk	senter	for	forskningsdata	AS,	på	epost	
(personverntjenester@nsd.no)	eller	telefon:	55	58	21	17.	

	
	
Med	vennlig	hilsen	
	
	
	
Prosjektansvarlig	 	
	 Student	 	
	 	 	 	
Karen	Jensen	 	 	
	 Mads	Birk	Lunner		
	
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Samtykkeerklæring		
	

Jeg	har	mottatt	og	forstått	informasjon	om	prosjektet	«Kunnskapsledelse	og	
kunnskapsdeling	mellomledere	i	en	bedrift»	og	har	fått	anledning	til	å	stille	spørsmål.	

Jeg	samtykker	til:	
	

¨ å	delta	i	et	personlig	intervju	
	
Jeg	samtykker	til	at	mine	opplysninger	behandles	frem	til	prosjektet	er	avsluttet,	ca.	
01.06.2019	
	
	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
(Signert	av	prosjektdeltaker,	dato)	
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Vedlegg 3 
Guide: Intervju (semistrukturert*) med formål om å få en forståelse av 

avdelingsledernes livsverden 
*det må tas høyde for at ikke alle oppfølgingsspørsmål er definert i guiden  

Intervjuguide for regionsleder/enhetsleder 

Oppvarming/introduksjon  

• Tenkte vi kunne starte med at du presenterer deg selv og din bakgrunn/utdannelse 

• Kan du fortelle meg litt  hva du gjør til daglig i arbeidssammenheng?   

• Hvor lenge har du jobbet som Enhetsleder/regionsleder? 

• Hvordan vil du beskrive forholdet ditt med avdelingslederne? 

Kunnskapsdeling i organisasjon fra avdelingsleders perspektiv 

• Kan du beskrive ansvaret en avdelingsleder har? 

• Kan avdelingslederne ses på som nøkkelpersoner for kvalitetsheving i organisasjonen 

o Er det sånn du tenker? à Hvorfor? 

• Kan du utdype og forklare hva slags innovasjonssystemer du har iverksatt. 

o Hvordan / Hvorfor 

• Hva forventer du av en avdelingsleder når det gjelder å finne løsninger på ulike utfordringer 

som de møter på? 

 

• Kan du gjøre rede for hvordan det blir satt av tid til faglige utvikling og diskusjoner? 

Eventuelt hvordan?  

• Hvis ja: Hva slags initiativer blir det gjort for at flere evt kan benytte seg av denne 

kunnskapen? 

 

• Kan du utdype/gi et eksempel på hvordan du eventuelt ser et utbytte av 

kunnskapsutviklingen blant avdelingsledere?    Hvordan, hvorfor ikke?  

 

• Hvilke kommunikasjonsmidler har dere tilgang til i bedriften? 

• Kan du gjøre rede for hvordan du/bedriften legger opp til at avdelingslederne får tid 

til å dele kunnskap med andre avdelingsledere generelt i hverdagen?  

 

• Er det noe jeg ikke har spurt om som du vil legge til? 
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Vedlegg 4 
Guide: Intervju (semistrukturert*)  
*det må tas høyde for at flere oppfølgingsspørsmål ikke er definert i guiden 
  
Intervjuguide for avdelingsledere 
 
Oppvarming/introduksjon: 

• Tenkte vi kunne starte med at du presenterer deg selv og din bakgrunn/utdannelse 
• Kan du fortelle meg litt  hva du gjør til daglig i arbeidssammenheng?   
• Hvor lenge har du jobbet som avdelingsleder? 

Utfordringer for kunnskapsdeling: 
• Intro: Mål med denne delen er å få en forståelse av hvilke muligheter avdelingslederne har 

til å dele kunnskap med hverandre.  
Del 1: Muligheter for å dele/IKT kunnskapsdeling 

• Hvilke muligheter har dere for å dele kunnskap? 
• Har dere noen et system hvor dere har mulighet til å dele/hente kunnskap fra? (Forum – IKT) 

o Hvordan fungerer dette systemet? Hvordan kan dere bidra til dette systemet? 
• Hender det at du har endret ditt eget opplegg etter å ha lært noe fra systemet(fora eller 

database/intranett)?  
o Hvis ja. Har du opplevd at du har endret syn på noe etter disse samlingene? 

• Hvilke kommunikasjonsmidler har dere tilgang til i organisasjonen? 
Hvilke kommunikasjonsmidler foretrekker du? Hvorfor? Er det noen du savner? Kom gjerne med 
eksempler på ulemper og fordeler 

 
Intro: Målet med denne delen er å få en forståelse av faktorer som er med på å påvirke hvor  
motivert avdelingslederne er for å dele kunnskapen sin med hverandre.  
Del 2: Motivasjon for å dele (gjensidighet).  

• Har	du	benyttet	deg	av	ulike	samlinger	for	å	dele	kunnskapen	din?	Eller	tenkt	at	du	har	
kunnskap	som	kunne	blitt	delt	der?	

o Hvordan	bidrar	du	eller	de	andre	på	disse	foraene?	Hva bringes inn av hvem og 
hvorfor? 

• Om du deler noen av dine erfaringer/kunnskaper. Føler du at du kan tjene på å gjøre dette 
på sikt? 

• Hvis	du	opplever	du	noe	arbeidssammenheng,	eller	har	lest/lært	noe	nyttig.	Bringes	du	
disse	inni	ulike	fora?	Er	fora	mest	negativt	fokus	eller	positivt.	?	

• Er	det	sånn	at	alle	er	like	aktive?	Har	noen	mer	behov	for	kunnskap		enn	andre?		
• 	

	
Intro: Målet	med	denne	delen	er	å	få	en	forståelse	av	maktforhold	rundt	kunnskap	og	hvordan	tid	
og	kunnskapsdeling	henger	sammen.		
	
 
Del 3: Makt, tillit og tid.  
 

• Føler det at det er en rangering mellom avdelingene? Kan du beskrive hvorfor/hvorfor 
ikke? 

• «Jeg vil ikke videreføre kunnskap før jeg selv vet at det er godt nok eller fått til 
ordentlig» ? Er dette noe du kan kjenne deg igjen i?   

o Beskriv gjerne hvorfor/hvorfor ikke? 
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• Er det prestisje å bygge opp en avdeling? 
• Hvordan er ditt forhold til dine ledere? Kan du beskrive? 

 
• Hvordan strukturerer du tiden din? 
• Føler du at du har nok tid til å dele kunnskap som du selv ønsker ? Begrunne hvorfor? 

	
• Er det tilfeller hvor du bruker mer tid på å sette deg inn i noe fordi du ser for deg at 

det kan gange deg tid ved en senere anledning? Kom gjerne med eksempler 
 

•  
	

Annet: 
• Har du noen spørsmål angående temaet kunnskapsdeling? 

	
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


