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Sammendrag 
 

Tema og problemstilling 

I denne studien undersøkes kunnskapsdeling i et online HR-nettverk, i et 

profesjonaliseringsperspektiv. Studiens problemstilling: «Hvordan kan et online HR-nettverk 

bidra til å imøtekomme krav og behov ved dagens profesjonaliseringskontekst?», vil bli 

besvart med utgangspunkt i forskningsspørsmålene «Hvorfor har gründerne opprettet 

nettverket, og hvordan drives det?» og «Hva slags kunnskap deles i nettverket, og hvordan 

foregår denne praksisen?».  

 

Kilder i HR-feltet hevder at feltet stadig får en større samfunnsmessig posisjon og betydning 

(Deloitte 2017, 2018; Ulrich, 2016; CIPID, 2017). Samtidig er feltet relativt ungt, og det har 

vært utsatt for mye kritikk og endring (Dysvik & Kuvaas, 2008, Kuvaas & Andersen, 2009; 

Lai, 2016). Intensiv bruk av teknologi påvirker profesjonelles tilgang på kunnskap og data, 

koordinering og distribuering av arbeid, og samarbeid mellom profesjonelle grupper 

(Fenwick & Edwards, 2015; Fenwick & Edwards, 2016; Bruni, Gherardi & Parolin, 2007). 

Den teknologiske utviklingen endrer dagens arbeidskontekst, og arbeidets egenart. 

 

Det fragmenterte kunnskapslandsskapet krever at profesjonelle deltar i enda bredere 

kunnskapsdelingsaktiviteter (Styhre, 2011). Styhre (2011) har studert tre profesjoner i tre 

casestudier. Han fant ut at alle profesjonene delte behovet for kontinuerlig utveksling av ideer 

og know how, for å opprettholde egen rolle, posisjon og status over tid (Styhre, 2011). Det 

anses derfor som interessant å studere kunnskapsdeling i et HR-nettverk, i en 

profesjonaliseringskontekst.   

 

Metode og data 

Dette er en eksplorerende netnografisk studie, gjort med utgangspunkt i Kozinets (2002) 

beskrivelser av en fem-stegs tilnærming til netnografi. Studiens forskningsdesign består av to 

delstudier, inspirert av Nicolini (2009) sitt «zoom inn» og «zoom ut» perspektiv. I første 

delstudie løftes fokuset, og rasjonalene for opprettelsen og administrasjonen av nettverket 

studeres. Det gjennomføres et fokusgruppeintervju med gründerne av nettverket, for å 

undersøke deres ambisjoner og vurderinger. Delstudien vil ha en beskrivende funksjon, og 

dataene fra fokusgruppeintervjuet vil ikke analyseres. I andre delstudie vil nettverkets 
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funksjon undersøkes. Det zoomes inn på kunnskapsdelingspraksisen i nettverket, og 

observasjon benyttes som metode for datainnsamling. Analysen av observasjonsdataene 

gjøres med utgangspunkt i Braun og Clarkes (2006) beskrivelser av seks faser ved den 

tematiske analysen.  

 

Hovedfunn og konklusjon 

Analysen av kunnskapen i nettverket viser at det sirkulerer flerfoldige former for kunnskap i 

nettverket. Medlemmene deler designkunnskap, brukerkunnskap og know how. Studien av 

kunnskapsdelingspraksisen i nettverket, viser at medlemmene synliggjør egen arbeidspraksis 

og kunnskap i de originale postene, og så validerer, utfordrer og justerer de hverandres idéer 

og kunnskap i kommunikasjonstrådene.  

 

Medlemmene av nettverket uttrykker takknemlighet for at nettverket eksisterer. Studien viser 

at medlemmene kan få støtte til å håndtere endringer, utfordringer og krav de står ovenfor i 

sin arbeidshverdag. HR-nettverket kan ha potensial til å bringe sammen det fragmenterte i 

dagens arbeidskontekst og fylle kunnskapshull. Studien kan dermed peke på en potensiell ny 

profesjonaliseringstrend, og et nytt tannhjul i en profesjonaliseringsprosess.  
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Forord 
 

Denne prosessen startet høsten 2018, med en helt annen prosjektskisse. På nyåret 2019, ble 

en ny prosjektbeskrivelse med ny tematikk levert. Begge prosjektene falt igjennom, av ulike 

årsaker. Jeg kom over prosjektet som utgjør denne studien, da jeg ved en tilfeldighet fikk vite 

at en forsker ved Institutt for pedagogikk var invitert til å holde et foredrag for et HR-

nettverk. Ettersom vi året før hadde lest litteratur som omhandlet evidensbasert HR, 

kunnskapsdeling og profesjonsidentitet, anså jeg forespørselen som svært interessant, og så 

umiddelbart konturene av en mulig studie.  

 

I planleggingen og gjennomførelsen av studien, har jeg opplevd at mitt arbeid kontinuerlig er 

blitt utfordret, av berettiget og produktiv kritikk. Derfor vil jeg først og fremst takke min 

veileder, professor Karen Jensen. Du har vært en god stillasbygger, og har artikulert og 

konkretisert ting jeg ikke har klart å sette ord på selv. Det er flott at vi får muligheten til å 

sparre med slike ressurspersoner. Jeg ønsker også å rette en stor takk til Veslemøy Ellefsen, 

førstelektor på praktisk-pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo: Tusen takk for at 

du la til rette for at jeg kunne finne gleden ved å lære.  

 

I løpet av de siste årene har jeg studert for å lære, jeg har tatt eksamener og skrevet oppgaver 

av eget ønske, og jeg har gledet meg til å skrive dem. Denne erfaringen står i sterk kontrast til 

mine tidligere erfaringer med utdanning. Det har blitt utallige timer med påtvunget 

skolearbeid gjennom årene, hvor jeg har følt meg ferdig med en oppgave etter å ha lest 

oppgaveteksten. Jeg er takknemlig for at jeg ble halt gjennom grunnskole, videregående og 

bachelorgrad, slik at jeg har stått i en posisjon hvor videreutdanning har vært et alternativ. Nå 

kan jeg sitte time ut og time inn, og ha det gøy med skrivearbeidet. Endelig har jeg fått lov til 

å kjenne på gleden ved læring i skolesituasjoner.  

 

Sist men ikke minst, takk til Marte, Marie og Mads for alle kollokviegrupper og 

samarbeidsprosjekter, og takk til alle der hjemme.  

 

Madeleine Volmert Urdal  

Oslo, 2019 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og aktualitet 
Globale, økonomiske, organisatoriske og tekniske endringer påvirker konteksten som 

profesjonelle arbeider i. Samtidig endrer den teknologiske utviklingen ikke bare dagens 

arbeidskontekst, den transformerer også arbeidets egenart. Vil dette medføre at man må tenke 

annerledes for å imøtekomme dagens kontekstuelle krav til profesjonelt arbeid? Må kunnskap 

utvikles, deles, opparbeides, opprettholdes, justeres og formidles på en annen måte enn 

tidligere? 

 

Den internasjonale HR-medlemsorganisasjonen CIPID (2017) skriver om kompleksiteten 

HR-profesjonelle møter i sine anstrengelser for å opprettholde egen troverdighet i en 

skiftende arbeidsverden. Det argumenteres for at det kan eksistere en begrenset felles visjon i 

feltet i forsøket på å etablere en profesjonell identitet, siden HR har vært gjenstand for flere 

rolleforskyvninger og omfortolkinger (CIPID, 2017).  

 

Deloitte har siden 2012, årlig gjennomført og samlet global forskning og analyse av human 

kapital-trender (Deloitte, 2019). I trendrapporten fra 2017 blir humankapital-strategier pekt 

på som forklaring for hvorfor business-produktiviteten ikke har holdt tritt med den 

teknologiske utviklingen (Deloitte, 2017). Det understrekes at organisasjoner står overfor en 

radikalt skiftende arbeidskontekst, og det å bygge organisasjoner for fremtiden trekkes frem 

som en av nåtidens viktigste utfordringer (Deloitte, 2017). I trendrapporten fra 2018 skriver 

Deloitte (2018) at HR-ledere må ha oversikt over interne og eksterne arbeidsplasstrender. De 

må også ha en proaktiv tilnærming til å håndtere og utnytte den store mengden tilgjengelig 

informasjon (Deloitte, 2018). 

 

Ulrich (2016) bemerker at dette både er en spennende og risikabel tid for HR. I en verden 

med økt variasjon, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet, vil man være avhengige av HR-

innsikt for å oppnå organisatorisk suksess (Ulrich, 2016). HR-profesjonelle må ha kunnskap 

om kunsten og vitenskapen rundt HR, samtidig som de skal kunne ta informerte beslutninger 

på bakgrunn av relevant informasjon (Ulrich, 2016). De må kjenne til virksomheten, kunne 

plassere den strategisk, samt mestre individuelle og institusjonelle endringsprosesser (Ulrich, 
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2016, s. 160). Når HR-profesjonelle mestrer dette, påpeker Ulrich (2016) at de vil ha evnen, 

talentet og lederskapet som trengs for å hjelpe virksomheter til å kunne konkurrere i denne 

raskt skiftende verdenen.  

 

HR-feltet har imidlertid vært utsatt for kritikk fra flere hold. Kuvaas og Dysvik (2008) 

oppfordrer HR-praktikere til å begrave troen på at generell kompetanse, antagelser, beste 

praksis, personlige teorier, mote og erfaring er tilstrekkelig. De understreker at HR-arbeid er 

knyttet til årsak og virkning, og følgelig argumenterer de for at arbeidet bør baseres på 

forskning rundt hva vi vet om slike sammenhenger (Kuvaas & Dysvik, 2008). I en annen 

artikkel fastslår Kuvaas og Andersen (2009) at deres informanter ikke har en tydelig 

oppfatning av hva medarbeidersamtaler egentlig skal bidra med, og de peker på manglende 

spesialisert utdannelse som den åpenbare grunnen til dette. Kunnskap om menneskers 

motivasjon, holdninger og atferd blir karakterisert som svakt forankret i feltet (Kuvaas & 

Andersen, 2009). Kuvaas og Andersen (2009) argumenterer for at dette er nødvendig 

kunnskap, dersom man skal kunne antyde enkelttiltaks effekter, og vurdere om tiltakene er 

internt konsistente eller ikke. 

 

Lai (2016) kritiserer HR-funksjonen for å assosieres med ”...målinger, kontroll og byråkrati i 

kombinasjon med stadig nye moteord, trender og guruer” (s. 1). HR bør ifølge henne, 

skreddersy løsninger basert på kunnskap, og hun oppfordrer feltet til å bli mer kritisk til 

kildene til egen kunnskap og praksis (Lai, 2016). I et innlegg på BI sine nettsider avslutter 

hun med en oppfordring til HR-feltet: ”For at bidraget fra hr skal bli verdifullt og tydelig nok, 

må hr komme i takt med organisasjonen den skal jobbe for og basere seg på relevant, 

matnyttig kunnskap fremfor dårlige målinger og floskler” (Lai, 2016, s. 1). 

 

Lai (2016) og Kuvaas (2009) står ikke alene om å etterspørre mer kunnskapsbasert HR, men 

det er interessant at kritikken kommer fra nettopp dem. De er begge innflytelsesrike 

skikkelser i miljøet, som er med på å prege praksisfeltet og utdannelsen til personer som 

ansettes i feltet. I boken «Strategisk kompetanseledelse» presenterer Lai (2013) mange 

forslag til fremgangsmåter, måleindikatorer og medarbeiderundersøkelser: oppskrifter som er 

lette for leseren å overta. Presentasjonen av forslagene bærer preg av et individorientert 

verdisyn, og det er lite fokus på kompleksitet, refleksjon og kontekstuelle faktorer, nettopp 

det Lai (2016) selv kritiserer HR-feltet for. Kanskje er kritikken mot HR-feltet berettiget, 
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men kanskje den nettopp også er et uttrykk for den kompleksiteten som ligger i konteksten 

HR-praktikere opererer i? 

 

1.2 Tema og problemstilling 
HR-praktikere skal således basere sitt arbeid på forskning, og de skal ta reflekterte og 

informerte beslutninger basert på kunnskap. De skal følge med i den teknologiske 

utviklingen, arbeidsplasstrender, ny forskning og ekspertise. De skal tilpasse kunnskap til 

arbeidsplassens nåværende og fremtidige behov, samt reflektere over anvendelsen av egen 

kunnskap, og bruke den strategisk i organisasjonen. Samtidig skal de også mestre 

individuelle og strategiske endringsprosesser. Dagens arbeidskontekst for HR-profesjonelle 

fordrer kontinuerlig utvikling av egen kunnskapsbase og profesjonsidentitet.  

 

Digital teknologi kan muliggjøre kommunikasjon, koordinasjon, interaksjon og sosialisering 

mellom grupper og individer. Dermed kan nye former for profesjonelt samarbeid 

muliggjøres. Denne studien vil undersøke hvordan et online-fellesskap potensielt kan fungere 

som en sosio-teknisk kontekst hvor HR-praktikere kan opprettholde, bearbeide og forme egen 

profesjonell identitet gjennom kunnskapsdeling med andre praktikere. Kan et online-nettverk 

potensielt være en del av et lengre profesjonaliseringsløp for HR-praktikerne?  

 

I denne studien vil følgende problemstilling besvares: 

 

«Hvordan kan et online HR-nettverk bidra til å imøtekomme krav og behov i 

dagens profesjonaliseringskontekst?» 

 

Problemstillingen besvares med utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål:  

1. Hvorfor har gründerne opprettet nettverket, og hvordan drives det? 

2. Hva slags kunnskap deles i nettverket, og hvordan foregår denne praksisen? 

 

1.3 Om nettverket og studiens kontekst 
Facebook er et eksempel på et nettverk som i utgangspunktet dreide seg om ikke-profesjonell 

sosialisering og deling av innhold, men som nå i økende grad også muliggjør anledninger for 

semi-profesjonelle og profesjonelle sosio-tekniske kunnskapssamarbeid (Grabher & Ibert, 

2013, s. 6). I et HR-nettverk på Facebook har 706 medlemmer (per 03.05.2019) med ulik 
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tilknytning til HR-feltet samlet seg. Medlemmene befinner seg på mange forskjellige steder i 

landet. De har ulik faglig bakgrunn, og de arbeider som ledere og medarbeidere i offentlig og 

privat sektor.  

 

HR-nettverket er ikke direkte tilknyttet noen organisasjon. Det er opprettet og driftet av to 

enkeltpersoner. Disse personene vil videre omtales som gründerne av nettverket. Gründerne 

av nettverket administrerer og modererer interaksjonen som foregår i gruppen. De inviterer 

og arrangerer fysiske fagsamlinger, erfaringsutveksling og mingling.  

 

I beskrivelsen av gruppen står det at gruppen er en faggruppe for kompetansedeling og 

diskusjoner, hvor poenget er å ta opp og diskutere utfordringer og spennende temaer innen 

HR. Medlemmene stemmer over tematikken de ønsker å ta opp på fagsamlinger, og de 

benytter nettverket til det de selv har behov for. Dermed er nettverket både brukerinitiert og 

brukerstyrt.  

 

1.4 Metodisk tilnærming 
Denne studien bygger på Styhres (2011) beskrivelser av profesjoner som 

kunnskapsdelingsfellesskap. Kunnskapsdelingspraksis i et online HR-nettverk knyttes derfor 

til en større profesjonaliseringsdiskurs. Studien er eksplorerende, og problemstillingen, det 

analytiske perspektivet og datainnsamlingsmetodene har blitt justert i løpet av prosessen.  

Forskningsdesignet består av to delstudier, inspirert av Nicolini (2009), og hans ”zoom inn” 

og ”zoom ut” perspektiv. I første delstudie vil fokuset løftes, og det gjennomføres et 

fokusgruppeintervju for å undersøke gründernes ambisjoner og vurderinger. Studien vil ha en 

beskrivende funksjon, og den vil fungere som et bakteppe for andre delstudie. I andre 

delstudie vil observasjon benyttes som metode for å innhente data. Nettverkets funksjon vil 

undersøkes ved at det zoomes inn på kunnskapsdelingspraksisen i nettverket, og det vil gjøres 

en tematisk analyse av observasjonsdataene.  

 

1.5 Struktur 

Kapittel 2 beskriver studiens analytiske rammeverk inngående. I dette kapitelet gjøres det 

først rede for Styhres (2011) beskrivelser av profesjoner som kunnskapsdelingsfellesskap, og 

deretter presenteres studiens analytiske rammeverk.  
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Kapittel 3 inkluderer utfyllende beskrivelser av studiens netnografiske tilnærming, studiens 

forskningsdesign, og de to delstudiene. Datainnsamlingsprosessene og det analytiske arbeidet 

blir beskrevet inngående, og det gjøres refleksjoner rundt studiens pålitelighet.  

 

Kapittel 4 beskriver dataene innsamlet fra fokusgruppeintervjuet fra første delstudie.  

 

Kapittel 5 gir en utfyllende presentasjon av funnene fra analysen av observasjonsdataene fra 

andre delstudie.  

 

Kapittel 6 gir en mer detaljert diskusjon av det empiriske materialet og analysen, i lys av det 

analytiske rammeverket. 

 

Kapittel 7 inneholder en oppsummering og konklusjon, hvor det presenteres forslag til videre 

forskning.  
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2 Analytisk rammeverk 

I dette kapittelet introduseres først litteratur som definerer profesjoner som 

kunnskapsdelingsfellesskap. Deretter presenteres studiens analytiske rammeverk i 

kategoriene «profesjonelt arbeid i dagens kontekst», «kunnskapsdeling» og «generering av 

kunnskap». Til slutt følger en kort oppsummering. 

 

2.1 Profesjoner er kunnskapsdelingsfellesskap 

Det fragmenterte kunnskapslandsskapet krever at profesjonelle deltar i brede 

kunnskapsdelingsaktiviteter (Styhre, 2011). Styhre (2011) har studert tre profesjoner i tre 

casestudier. I studiene fant han ut at alle profesjonene delte behovet for kontinuerlig 

utveksling av ideer og know how, for å opprettholde egen rolle, posisjon og status over tid 

(Styhre, 2011). Derfor vil profesjonelle grupper ikke bare delta i kunnskapsdelingsaktiviteter, 

de vil være kunnskapsdelingsfellesskap (Styhre, 2011). Profesjoner blir av Styhre (2011) 

definert som en form for systematisert og institusjonalisert kunnskapsdeling, hvor selve 

grunnlaget til profesjonen består av dens kapasitet til å anvende, produsere og 

institusjonalisere kunnskap. 

Profesjonalisme er innvevd i de sosiale relasjonene som former og påvirker individer eller 

grupper av individer, og det er ifølge Styhre (2011) rekursive og gjensidig konstitutive 

relasjoner mellom profesjonalitet, kunnskap og interaksjon. Han skriver:  

Knowledge and professionalism are therefore produced in the very same practices of 

interrelating and communicating and therefore there is no starting point for either of 

these two outcomes. Like the familiar chicken and egg conundrum, knowledge and 

professionalism presuppose one another but cannot be separated in terms of causality; 

they are recursively constituted. (Styhre, 2011, s. 163) 

Profesjonelle grupper kan derfor kun opprettholde egen status som en legitim og troverdig 

aktør innenfor egen jurisdiksjon, gjennom interaksjon og utarbeidelse, samt testing og 

bekreftelse av kunnskap i profesjonelle fellesskap (Styhre, 2011). Dersom den profesjonelle 

mister tilgang på kunnskap, informasjon og sladder, så vil den profesjonelle gradvis miste sin 

ekspertise, argumenterer Styhre (2011). 
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Ønsker man å spore en profesjon, vil man derfor måtte starte med å studere fellesskapets 

kunnskapspraksis (Styhre, 2011, s. 165). En mindre institusjonalisert profesjon vil 

kjennetegnes av mer flytende grenser, og en større sårbarhet for kritikk (Styhre, 2011). Slike 

”skjøre profesjoner”, må etablere rutiner og mekanismer for deling av kunnskap, både for å 

sirkulere know how i et profesjonelt fellesskap, men også for å konstruere meningsfylte 

profesjonelle identiteter (Styhre, 2011). 

2.2 Profesjonelt arbeid i dagens kontekst 
 

2.2.1 Fragmentert kunnskap 
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi har endret arbeidspraksiser vesentlig de siste 

årene (Bruni et al., 2007). IKT kan i økende grad endre arbeidsplassens natur ved at tid og 

sted frakobles, og avstand introduseres (Bruni et al., 2007, s. 85). Bruni et al. (2007) studerer 

en case hvor IKT skaper nye muligheter for samhandling og interaksjon mellom spesialister, 

kardiologer og leger som befinner seg på ulike lokasjoner. Partene sendte inn EKG-

avlesninger over nett, avlesningene ble diskutert over telefon, og pasientens helsetilstand ble 

fastslått (Bruni et al., 2007). Dermed skapte informasjonsteknologien en ny infrastruktur for 

medisinsk undersøkelse og spesialistkonsultasjoner (Bruni et al., 2007). Bruni et al. (2007) 

studerte praksisen som et system av fragmentert kunnskap (SFK), bestående av kunnskap 

innvevd på en kompleks måte i pasienter, det medisinske fellesskapet, organisatoriske regler 

og vaner, artefakter og teknologisk infrastruktur (s. 84). I studien kom det frem at 

diagnostiseringen av pasienten ble et resultat av en kollektiv prosess, som krevde at 

spesialistene mobiliserte fragmentert kunnskap innvevd i heterogene nettverk av legemer, 

artefakter, symboler, prosedyrer og ulike former for ekspertise (Bruni et al., 2007). 

Informasjonsteknologien krevde at de involverte partene måtte lære nye måter å 

kommunisere, jobbe og bruke informasjon (Bruni et al., 2007). 

 

2.2.2 Digital teknologi og profesjonell praksis 
Teknologi skaper fundamentale endringer i profesjonelt arbeid, både på et individuelt, 

organisatorisk, nasjonalt og internasjonalt nivå (Fenwick & Edwards, 2016). Teknologi kan 

benyttes for å forutsi, predikere, planlegge, diagnostisere, løse problemer, anbefale eller 

foreta automatiserte beslutninger (Fenwick & Edwards 2015, Fenwick & Edwards 2016). 

Selv om teknologi alltid har vært viktig for profesjonell praksis, så kan det hevdes at 
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hastigheten og omfanget av innovasjon innen digital analyse, skjer i et raskere tempo enn vi 

har sett tidligere (Fenwick & Edwards, 2015, s. 1).  

 

Mer effektiv informasjon og analyse har forbedret mange arenaer i profesjonell praksis og 

beslutningstagning (Fenwick & Edwards, 2015). Implementering av digital teknologi kan 

imidlertid ikke bare anses som en teknisk løsning som kan øke effektivitet og kvalitet 

(Fenwick & Edwards, 2015). Digital analyse og teknologi kan transformere arbeidskunnskap, 

arbeidsfordeling og arbeidsidentiteter til det ugjenkjennelige (Edwards & Fenwick, 2016). 

Teknologiske trender vil derfor medføre viktige spørsmål angående det profesjonelle 

bidraget, profesjonelle arbeidsoppgaver og ansvar, og profesjonelle vurderingers rolle og 

posisjon (Fenwick & Edwards, 2016, s. 118). Digital teknologi representerer en signifikant 

del av profesjonelles fremtid, da den er en grunnleggende del av dagens fremvoksende 

kunnskapsstrukturer, bestående av nettverk av mennesker, artefakter, og institusjoner som 

genererer, deler og opprettholder spesifikk kunnskap (Fenwick & Edwards, 2016, s. 118). 

 

Fenwick og Edwards (2016) retter fokus mot hvilke implikasjoner digital teknologi kan ha 

for profesjonelt ansvar. De presenterer fem faktorer som de mener krever mer fokus i 

utdanningen av fremtidige profesjonelle (Fenwick & Edwards, 2016). Studenter bør ifølge 

dem kunne undersøke kritisk, implementeringen av ny digital analyse og hvilken påvirkning 

denne implementeringen kan ha på kunnskap og praksis (Fenwick & Edwards, 2016, s. 126). 

Fremtidige profesjonelle arbeidstakere bør lære å samarbeide med designere (Fenwick & 

Edwards, 2016, s. 126). De bør kunne eksplisitt debattere implikasjonene ny teknologi kan ha 

for profesjonelt ansvar (Fenwick & Edwards, 2016, s. 126-127). Videre argumenterer  

Fenwick og Edwards (2016) for at studenter også bør lære om «...the effects of computational 

processes...» og «...the issues and capacities needed to integrate new data analytics and 

technologies effectively into responsible practice...» (s. 126-127).  

 

2.2.3 Den lærende profesjonelle 
Kunnskap blir raskt utdatert, og standarder for arbeidskvalitet og arbeidskontekster endrer 

seg raskt (Simons & Ruijters, 2014). Man kan ikke lenger oppnå tittelen profesjonell og ha 

den for alltid (Simons & Ruijters, 2014). Den profesjonelles utdanning er ikke lenger av like 

stor relevans, det er den tilgjengeligheten og muligheten den profesjonelle har til å få tilgang 

på kunnskap som teller (Simons & Ruijters, 2014). Dermed handler det ikke bare om å 
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opparbeide kunnskap, men å opprettholde kunnskap, og det handler heller ikke bare om å ha 

et teoretisk grunnlag, men om kvaliteten og nøyaktigheten på kunnskapen (Simons & 

Ruijters, 2014). Simons og Ruijters (2014) knytter det å være profesjonell, til noe man velger 

å være. Valget krever samspill med andre profesjonelle, og det fører med seg ansvar (Simons 

& Ruijters, 2014, s. 969-970). Å velge å være profesjonell, innebærer at man gjør det beste 

for kunder og samfunn, og at man holder seg oppdatert på teori (Simons & Ruijters, 2014, s. 

969-970). Samtidig forplikter den profesjonelle seg også til å bidra i utvikling av egen og 

andres profesjonelle praksis (Simons & Ruijters, s. 969-970).  

 

2.3 Kunnskapsdeling  
 

2.3.1 Kunnskapsdeling i praksisfellesskap 
Et praksisfellesskap består av tre fundamentale elementer: et kunnskapsdomene, et sterkt 

fellesskap og en delt praksis (Wenger, McDermott & Snyder, 2002). Når disse elementene 

fungerer bra sammen, kan praksisfellesskapet fungere som en ideell kunnskapsstruktur, hvor 

kunnskap kan utvikles og deles (Wenger et al., 2002, s. 29).  

 

Kunnskapsdomenet i et praksisfellesskap kan skape en felles følelse av identitet og et område 

av interesse (Wenger, 2002, s. 27). Et veldefinert kunnskapsdomene vil kunne legitimere 

fellesskapet og bekrefte fellesskapets mening og verdi (Wenger et al., 2002, s. 27). Det kan 

inspirere medlemmene av fellesskapet til å bidra og delta, det kan guide deres læring, og gi 

mening til medlemmenes handlinger (Wenger, 2002, s. 28). Et delt kunnskapsdomene kan 

også bidra til at medlemmene føler ansvar for utvikling av praksis (Wenger et al., 2002, s. 

30). 

 

Medlemmene av et praksisfellesskap kan gjennom regelmessig interaksjon utvikle et sterkt 

fellesskap, og verdifulle forhold basert på tillit og respekt (Wenger, 2002, s. 35). Når 

medlemmene interagerer i praksisfellesskapet over tid, kan de utvikle en følelse av felles 

historie og identitet (Wenger, 2002, s. 35). Et sterkt fellesskap kan skape villighet til å dele 

idéer, og et rom hvor det er trygt å stille vanskelige spørsmål (Wenger, 2002, s. 28). Når 

medlemmene av praksisfellesskapet kjenner hverandre, kan det også bli enklere for dem å 

vite hvem de kan spørre om hjelp (Wenger, 2002, s. 34). Praksisfellesskapets suksess vil i 

stor grad være avhengig av personlig engasjement og den energien praksisfellesskapet selv 
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genererer (Wenger, 2002, s. 36). Alle praksisfellesskap vil være avhengige av internt 

lederskap, men sunne fellesskap vil ikke være avhengige av en enkeltpersons lederskap 

(Wenger, 2002, s. 36).  

 

Delt praksis inkluderer det rammeverket og språket, de idéer, verktøy og historier, samt den 

informasjonen, stilen, og dokumenter som fellesskapet deler (Wenger, 2002, s. 29). Det kan 

være felles tilnærminger og standarder, kommunikasjon og problemløsning, og den 

kunnskapen fellesskapet utvikler, deler og opprettholder over tid (Wenger, 2002, s. 38). Et 

praksisfellesskap vil utforske eksisterende kunnskap, og nye fremskritt i feltet (Wenger, 

2002, s. 38). Følgelig kan praksisfellesskapene hjelpe medlemmer å skape ny kunnskap og 

håndtere nye situasjoner (Wenger, 2002, s. 38).  

 

2.3.2 Online-nettverk som plattform for kunnskapsdeling 
Grabher og Ibert (2013) studerer kunnskapssamarbeid og kunnskapstyper i virtuelle nettverk. 

I studien observerer de flerfoldige former for kunnskap, som klassifiseres i kategoriene: 

brukerkunnskap, designkunnskap og proseduralkunnskap (Grabher & Ibert, 2013). 

Brukerkunnskap beskrives som kunnskap oppnådd etter flere år med intensiv bruk av et 

produkt (Grabher & Ibert, 2013, s. 11). Denne formen for kunnskap identifiseres som den 

arketypiske kompetansen presentert i virtuelle fellesskap (Grabher & Ibert, 2013, s. 11). 

Designkunnskap involverer en dypere forståelse av et produkts design og tekniske 

konstruksjon (Grabher & Ibert, 2013, s. 11). Denne typen kunnskap ble observert i 

nettverkene i mindre grad (Grabher & Ibert, 2013, s. 11). Proseduralkunnskap ble også 

observert i nettverkene, men dette var den minst vanlige formen for kunnskap som ble 

observert (Grabher & Ibert, 2013, s. 12). Denne kunnskapen ble observert når medlemmene 

organiserte store data for felles bruk, når medlemmene fant ut av hvordan man kan løse 

programvarefeil og når arbeidsoppgaver i nettverkene ble distribuert (Grabher & Ibert, 2013, 

s. 12). Det ble også observert kompleks samarbeidsdynamikk i nettverket ”...ranging from 

validation to advancement and variation of ideas…” (Grabher & Ibert, 2013, s. 19) 

 

2.3.3 Kunnskapsdeling på tvers av grenser  
Kelogg, Orlikowski og Yates (2006) studerer hvordan ”boundary-spanning coordination 

work” utføres i en interaktiv markedsorganisasjon som bærer preg av høy hastighet, 

usikkerhet og rask endring. Studien er basert på Galison (1997) sin ”trading zone” metafor 
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(Kelogg et al., 2006). Kelogg et al. (2006) anser metaforen som nyttig for å forstå de raske, 

midlertidige og desentraliserte arbeidsplassene som er karakteristiske for mange moderne 

former for organisering (s. 39). Metaforen blir beskrevet som en koordineringsstruktur som 

muliggjør koordinasjon på tvers av grenser i raske, midlertidige og endrende forhold (Kelogg 

et al., 2006, s. 39). Den beskriver det komplekse samspillet som skjer når ulike samfunn 

møter hverandre for utveksling og samhandling, til tross for forskjeller i intensjoner, 

forståelser, meninger, normer og verdier (Kelogg et al., 2006, s. 39). Kelogg et al. (2006) fant 

i studien ut at medlemmene engasjerer seg i en rekke ”cross-boundary coordination” 

praksiser. Engasjementet i disse praksisene bidro til at medlemmenes arbeid ble gjort synlig 

og leselig for andre, og det muliggjorde kontinuerlig justering og revidering (Kelogg et al., 

2006, s. 22). Kelogg et al. (2006) forslår at praksismedlemmer ved å engasjere seg i disse 

praksisene:  

 

...enact a coordination structure that affords cross-boundary coordination while 

facilitating adapt- ability, speed, and learning. We also find that these coordination 

practices do not eliminate jurisdictional conflicts, and often generate problematic 

consequences such as the privileging of speed over quality, suppression of difference, 

loss of comprehension, misinterpretation and ambiguity, rework, and temporal pressure. 

(s. 22) 

 

2.4 Generering av kunnskap 
 

2.4.1 Research ”in the wild”  
Callon og Rabeharisoa (2003) studerer nye former for produksjon og formidling av kunnskap 

mellom forskere og ikke forskere. Målet deres er å foreslå at det kan være fruktbart å vurdere 

interessegrupper som potensielt genuine forskere, som kan samarbeide med profesjonelle 

forskere (Callon & Rabeharisoa, 2003, s. 195). Callon og Rabeharisoa (2003) har studert en 

gruppe mennesker som lider av en sjelden muskelsykdom. Studien deres viser at pasientene 

går sammen, og fordyper seg i forskningslitteratur om sykdommen, de dokumenterer eget 

sykdomsforløp, og gjennomfører spørreundersøkelser og fotograferinger av utvikling av 

sykdommen (Callon & Rabeharisoa, 2003). Etterhvert ender pasientene også opp med å 

samarbeide med forskere og spesialiser (Callon & Rabeharisoa, 2003, s. 198). Slike 
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kunnskapssamarbeid mellom forskere og lekpersoner, kan ifølge Callon og Rabeharisoa 

(2003) være gjensidig kunnskapsberikende fordi:  

 

On the one hand, it is claimed that objective and universal scientific knowledge is 

necessarily produced in laboratories within the community of specialists; on the other, it 

is asserted that truth and effectiveness are local and contextual. (s. 196) 

 

2.4.2 Erfaringskunnskap og vitenskapelig kunnskap 
Akrich har over lengre tid studert helserelatert kunnskapskonstruksjon og ekspertise. I en 

artikkel skriver Akrich (2013), sammen med Rabeharisoa og Moreira, om 

kunnskapsproduksjon og kunnskapsmobilisering med utgangspunkt i brukerorganisasjoner. I 

studien viser de hvordan brukerorganisasjoner kan engasjere seg, og formulere legitim 

kunnskap og erfaringskunnskap (Rabeharisoa et al., 2013). Brukerorganisasjonene kan 

utdype bevis på problematikk som de anser som viktig, og de blir selv en del av et ekspertise-

nettverk rundt en sykdom (Rabeharisoa et al., 2013). Rabeharisoa et al. (2013) benytter 

konseptet evidensbasert aktivisme, for å beskrive utviklingen av «...modes of activism that 

focus on knowledge production and knowledge mobilisation in the governance of health 

issues» (s. 3). Aktiviteten innebærer et kollektivt arbeid som forener pasienter (aktivister) og 

spesialister i fabrikkeringen av vitenskapelige og politiske påstander (Rabeharisoa et al., 

2013). Evidensbasert aktivisme bør ifølge Rabeharisoa et al. (2013) ikke bare forstås som en 

type mobilisering i helsesektoren, men som en transformasjon av forholdet mellom aktører, 

grupper og institusjoner (s. 17).  

 

I en annen artikkel undersøker Akrich (2010) nettbaserte selvhjelp-diskusjonsforum som 

utgangspunkt for fremvekst av aktivistgrupper i helsesektoren. Medlemmene av forumene 

utvikler erfaringskunnskap og kollektiv ekspertise, og analyserer forholdet mellom 

individuelle erfaringer og vitenskapelig data (Akrich, 2010). Studien til Akrich (2010) viser 

at epistemiske fellesskap formes ved at medlemmene samler informasjon, gjennomfører 

studier, tester hypoteser, rapporterer resultater til beslutningstagere, deltar i offentlig debatt 

og skisserer politiske forslag (s. 10). Betegnelsene lekkunnskap og lekekspertise blir i 

artikkelen benyttet for å beskrive måten personlig erfaring blir oversatt og mobilisert i møter 

mellom individer, borgere, forskere, eksperter og beslutningstagere (Akrich, 2010, s. 2). 
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Lekkunnskap refererer til kunnskap som stammer fra erfaring, mens lekekspertise viser til 

lekpersoners tilegnelse av vitenskapelig kunnskap (Akrich, 2010, s. 2).  

 

Akrich (2017) stiller spørsmålene ”Has patient experience or patient experiential knowledge 

the potential to constitute other means of doing science and technology?” og ”Does it 

represent an alternative to mainstream science?” (s. 1). Akrich (2017) er imidlertid kritisk til 

bruken av Callon et al. sitt uttrykk “research in the wild”. Hun mener deres forsøk på å 

sidestille lekkunnskap med ekspertkunnskap, og deres anstrengelser for å analysere 

interrelasjonene mellom lekkunnskap og ekspertkunnskap, kan bidra til at man risikerer å 

redusere disse aktivitetene til deres vitenskapelige bidrag (Akrich, 2017, s. 7). 

Pasientorganisasjoner er ikke interessert i vitenskapelig forsking for forskningens skyld 

(Akrich, 2017, s. 7). Det de er interessert i, er å skape mening med menneskers erfaring, 

bygge fellesskap, og skape mulighet og kapasitet for individuell og kollektiv handling 

(Akrich, 2017, s. 7). Akrich (2017) anser dette som et paradoks, og skriver: 

 

 …we are confronted on the one hand, with knowledge practices that cannot be 

considered as science but that have a reflexive and disruptive potential as regards science, 

and on the other hand, with scientific practices that are supposed to draw upon people’s 

experience to build a more democratic science and health care but end up taking away 

any critical capacity from concerned people and shutting up any possibility of debate.  

(s. 12) 

 

2.5 Oppsummering 
Dette kapittelet startet med å trekke frem litteratur som definerer profesjoner som 

kunnskapsdelingsfellesskap. Deretter ble studiens analytiske perspektiv definert i kategoriene 

«Profesjonelt arbeid i dagens kontekst», «Kunnskapsdeling» og «Generering av kunnskap».  

Bruni et al. (2007) sine beskrivelser av fragmentert kunnskap, Fenwick og Edwards (2016, 

2015) redegjørelser for informasjonsteknologiens påvirkning på profesjonell praksis og 

Simons og Ruijters (2014) definering av den lærende profesjonelle, utgjør bakgrunnen for 

hvordan kjennetegn ved dagens profesjonaliseringskontekst forstås i denne studien. Grabher 

og Iberts (2013) definisjoner av designkunnskap, brukerkunnskap og proseduralkunnskap, 

Wenger (2002) sine beskrivelser av praksisfellesskap som kunnskapsstruktur for utvikling og 

deling av kunnskap, og Kellogg, Orlikowski og Yates (2006) sin studie av kunnskapsdeling 
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på tvers av grenser, vil fungere som analytisk linse for å forstå kunnskap og kunnskapsdeling. 

Callon og Rabeharisoa (2003) sine beskrivelser av kunnskapssamarbeid mellom forskere og 

ikke forskere, og Akrich (2010) og Rabeharisoa et al. (2013) sine studier av 

kunnskapsproduksjon og ekspertise i selvhjelpsdiskusjons-forum og brukerorganisasjoner, 

danner en ramme for videre diskusjon av det empiriske materialet. I neste kapittel vil studiens 

metodiske tilnærming beskrives. Studiens forskningsdesign presenteres, valget av nettverk vil 

bli redegjort for, og det analytiske arbeidet beskrives.  
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3 Metode 

I dette kapittelet vil aspekter knyttet til forberedelse og gjennomføring av studien beskrives, 

slik at leseren kan få et innblikk i de valgene og vurderingene som har blitt gjort underveis i 

prosessen. Kapittelet starter med at den metodiske tilnærmingen presenteres. Så redegjøres 

det for valget av nettverket som studeres, og studiens forskningsdesign og metoder for 

datainnsamling blir beskrevet. Videre redegjøres det for den analytiske tilnærmingen, og den 

analytiske prosessen. Avslutningsvis reflekteres det over de etiske vurderingene som har blitt 

gjort, og studiens pålitelighet diskuteres.  

 

3.1 Metodisk tilnærming 
Dette er en eksplorerende netnografisk studie av kunnskapsdeling i et online-nettverk. 

Netnografi er en kvalitativ forskningsmetodologi, som kan ”...help to draw (or re-draw) the 

map of a new or rapidly-changing terrain”, i internettstudier (Kozinets, 2010, s. 42). 

Tilnærmingen bygger på etnografi, en antropologisk metode som baseres på deltagelse og 

observasjon i spesifikke kulturelle arenaer (Kozinets, 2002). I netnografiske studier tilpasses 

etnografiske forskningsteknikker til studier av kulturer og fellesskap som oppstår gjennom 

datamediert kommunikasjon (Kozinets, 2002). Dermed refererer begrepet til feltarbeid gjort 

på internett. I netnografi søkes det kunnskap om det lokale, spesielle eller spesifikke 

(Kozinets, 2002). Forskningsmetoden kan generere rike kvalitative funn, og den verdsettes 

for å være åpen og tilpasningsdyktig til en rekke forhold (Kozinets, 2002). 

 

I utgangspunktet ble netnografi benyttet for markedsførings- og forbrukerundersøkelser, hvor 

tilgengelig informasjon i online-fellesskap ble brukt for å identifisere og forstå behovene og 

beslutningene til relevante online konsumeringsgrupper (Kozinets, 2002, s. 3). Metoden 

muliggjør observasjon av forbrukere på en diskré og lite påtrengende måte, og det i en 

kontekst som både er naturlig og ikke forhåndsfabrikkert (Kozinets, 2002, s. 3).  

 

Kozinets (2002) introduserer en fem-stegs metodologisk tilnærming til netnografi, fordi han 

mener det har eksistert et behov for en streng metodologi tilpasset et online-fellesskap sine 

unike egenskaper (s. 2). Stegene kan støtte og veilede forskerens deltagende observasjon, og 

de beskriver følgende punkter: «...(1) making cultural entrée, (2) gathering and analyzing 
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data, (3) ensuring trustworthy interpretation, (5) conducting ethical research, and (6) 

providing opportunities for culture member feedback» (Kozinets, 2002, s. 4). Disse fem 

stegene har fungert som et utgangspunkt for det metodiske arbeidet i denne studien. 

Tilnærmingen har ikke blitt fulgt slavisk, da den har blitt redusert noe på grunn av studiens 

tidsaspekt, samtidig som den også har blitt tilpasset studiens kontekst. I løpet av 

metodekapittelet vil Kozinets (2002) metodiske tilnærming tas opp og diskuteres, der dette 

vurderes som interessant og relevant.  

 

3.2 Den kulturelle entréen 
Det første steget i Kozinets (2002) tilnærming kalles «cultural entrée». I dette steget vil 

forskeren finne et online forum som passer overens med forskningsspørsmålene, og forskeren 

vil lære så mye som mulig om forumet, gruppene og deltagerne i nettverket (Kozinets, 2002). 

Nettverket som studeres i denne studien er valgt fordi medlemmenes interaksjon og 

kunnskapsdelingspraksis anses som interessant, sett i sammenheng med studiens tematikk. 

Samtidig er nettverket veletablert, og det har tilstedeværende ledelse. Det er tilknyttet flere 

andre aktører gjennom fagsamlinger, det har eksistert over lengre tid, det har ukentlig 

aktivitet og en stadig økende medlemsmasse.  

 

I februar 2019 ble det søkt om medlemskap i nettverket. Jeg besvarte inngangsspørsmålet, ble 

tatt opp i gruppen, og jeg ble en del av gruppen, på lik linje med resten av deltakerne. 

Usystematisk observasjon i nettverket startet ved at jeg abonnerte på gruppen, og fikk 

oppdateringer når det var aktivitet. I denne perioden deltok jeg også på et foredrag arrangert 

av nettverket, for å gjøre meg bedre kjent med nettverkets aktivitet. Den systematiske 

observasjonen og datainnsamlingen startet senere. Denne prosessen vil beskrives under «3.4 

Datainnsamling». 

 

3.3 Forskningsdesignet 
I denne studien studeres kunnskapsdeling i et virtuelt nettverk som en innvevd del av HR-

praktikernes arbeidspraksis. Studiens forskningsdesign er konstruert for å omfavne 

kompleksiteten i studieobjektet, spriket mellom de to forskningsspørsmålene og 

problemstillingen. Designet er inspirert av Nicolini (2009) sin «zooming inn» og «zooming 

ut» metafor. Nicolini (2009) argumenterer for at det å studere sosial praksis, krever at man 

trekker frem noen aspekter ved praksisen, ved at man velger vinkel for observasjon og 
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rammeverk for tolkning av observasjonen (s. 1396). Rammeverket åpner for at man kan 

zoome inn på et fenomen og bruke en teori for å trekke frem enkelte aspekter ved hvordan en 

praksis foregår, samtidig som man kan reposisjonere seg, zoome ut, og undersøke hvordan 

lokal praksis inngår i en større konfigurasjon av nettverk (Nicolini, 2009). 

 

Studiens forskningsdesign består av to delstudier, med ulike metoder for datainnsamling. De 

to delstudiene vektlegges i ulik grad, og de fyller ulike funksjoner. Som Kozinets (2002) 

påpeker, er det viktig at forskeren gjør seg kjent med nettverket som skal studeres. I første 

delstudie intervjues gründerne om deres tanker rundt ledelse, moderering og opprettelse av 

gruppen. Delstudien vil dekke zooming ut-perspektivet i forskningsdesignet, og det empiriske 

materialet vil benyttes for å besvare forskningsspørsmålet «Hvorfor har gründerne opprettet 

nettverket, og hvordan administrerer de det?». Dataene vil ikke analyseres, da delstudien vil 

ha en beskrivende funksjon. Dermed vil de første delstudie fungere som en innledning og et 

bakteppe til andre delstudie. Studien vil vektlegges i mindre grad, og den vil benyttes for å 

underbygge analysen i andre delstudie. Det empiriske materialet fra andre delstudie vil 

benyttes som grunnlag for å besvare forskningsspørsmålet «Hva slags kunnskap deles i 

nettverket, og hvordan foregår denne praksisen?». Denne delstudien vil utgjøre en sentral del 

av studien, og den vil dermed vektlegges i større grad. Her zoomes det inn på 

kunnskapsdelingspraksisen i nettverket, og innholdet i Facebook-postene og responsen på 

disse postene studeres nærmere. Studiens problemstilling «Hvordan kan et online HR-

nettverk bidra til å imøtekomme krav og behov i dagens profesjonaliseringskontekst?», vil 

besvares med utgangspunkt i de to perspektivene på praksisen i nettverket. 

 

Ettersom objektet som studeres i internettstudier gjerne er uforutsigbart og mangfoldig, kan 

studier som anser internett som en ”... embedded, embodied, everyday phenomenon...”, kreve 

stor metodisk fleksibilitet og mobilitet i fokus (Hine, 2015, s. 13-14). Siden Nicolini (2009) 

sin tilnærming muliggjør mobilitet i valg av fokus og analytisk linse, så kan tilnærmingen 

potensielt egne seg for å tilfredsstille noen av utfordringene som kan oppstå i studier hvor 

man studerer teknologi som en innvevd del av menneskelig praksis. Ved å benytte denne 

metodiske tilnærmingen kan praksis på mikronivå studeres som en potensiell manifestasjon 

av et fenomen på makronivå. 
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3.4 Datainnsamling 
Det andre steget i Kozinets (2002) tilnærming innebærer datainnsamling og analyse. På grunn 

av omfanget av materialet og prosessen som skal beskrives, deles dette steget opp i 

delkapitlene «3.4 datainnsamling» og «3.5 analyse av observasjonsdataene fra studie 2». I 

dette delkapittelet beskrives først datainnsamlingen fra fokusgruppeintervjuet, og deretter 

beskrives datainnsamlingen fra observasjonen. 

 

3.4.1 Studie 1: fokusgruppeintervju med gründerne 
I etnografiske studier kan forskeren teste tolkninger med de menneskene som er involvert i 

situasjonen (Hine, 2015). Intervjuer kan være svært viktige for å utforske spesielle 

problemstillinger inngående med informanter (Hine, 2015, s. 184). I første delstudie vil 

studiens tematikk utforskes sammen med gründerne av nettverket, og det gjennomføres et 

fokusgruppeintervju for å få et innblikk i gründernes perspektiver og opplevelser. 

Fokusgruppeintervjuer kan gjøres for å utvide forståelsen av noe vi observerer (Kozinets, 

2010, s. 48-49). De kan generere interessante forskningsfunn, og skape økt oppmerksomhet 

på et spesifikt forskningsemne (Kozinets, 2010, s. 48-49). Metoden kan også brukes for å 

forstå hvordan online og offline aktiviteter er relatert, noe som er av interesse i denne studien 

(Kozinets, 2010, s. 49).  

 

Da det kun er to gründere av nettverket, ble valget av intervjupersoner enkelt. Gründerne av 

nettverket ble kontaktet, og de takket begge ja til å delta i prosjektet. Thagaard (2013) skriver 

at forskningsmaterialet vanligvis må anonymiseres, og hun påpeker at forskeren må sikre at 

deltakernes identitet blir skjult. Det har blitt gjort flere tiltak for å anonymisere informantene, 

men på grunn av deres rolle i nettverket er det vanskelig å sikre dem fullstendig anonymitet.  

 

Intervjupersoner har krav på at all informasjon de gir blir behandlet konfidensielt (Thagaard, 

2013). Forskeren må ha deltakerens informerte samtykke, noe som innebærer at deltakerne i 

prosjektet er orientert om hva deres deltakelse vil medføre (Thagaard, 2013). Informantene i 

denne studien fikk tilsendt samtykkeskjema som inneholdt informasjon om behandling og 

lagring av data, informasjon om undersøkelsen og hva den ville inneholde, samt 

retningslinjer for personvern. Under gjennomføringen av intervjuet ble samtykkeskjema lagt 

frem og signert. Gründerne ble informert om studien og deres deltakelse.  

 



	 19	

Intervjuguiden ble utarbeidet med utgangspunkt i det analytiske rammeverket, og den bestod 

av fire kategorier med spørsmål. Guiden fungerte som et utgangspunkt til en struktur og 

kronologi for intervjuet, samtidig som den ga en oversikt over de temaene som skulle tas opp. 

Intervjuguiden var semi-strukturert, slik at muligheten for å følge opp svar og stille 

oppfølgingsspørsmål var til stede. Intervjuet ble gjennomført med utgangspunkt i 

intervjuguiden, og det gikk sin gang uten noen avbrytelser. Det ble avsluttet med en litt løsere 

samtale og hadde en varighet på 45 minutter. Intervjuet ble tatt opp med to enheter, og 

deretter transkribert. 

 

3.4.2 Studie 2: observasjon i nettverket 
I løpet av prosessen ble observasjoner notert ned, og koblinger mellom det analytiske 

bakteppet og observasjoner i nettverket ble beskrevet. I begynnelsen av prosessen ble kun 

interaksjonen i gruppen observert, og det foregikk ikke deltagende observasjon. Deretter 

presenterte jeg meg selv i en post, slik gründerne oppfordrer til. Jeg interagerte med 

medlemmer i en tråd, og var i kontakt med et par medlemmer på privat melding. Videre har 

jeg også bedt om tilbakemelding på funnene i studien, og jeg har delt studien med gruppen.  

 

Observasjonsdataene som analyseres i denne studien består av tekstuelt materiale. En stor 

fordel ved netnografiske studier er at observasjonsdataen allerede er transkribert. I tillegg er 

dataene ofte rike og lett tilgjengelige (Kozinets, 2002). I Facebook-nettverket som studeres 

deles poster og kommentarer. Totalt finnes det ca. 197 originalposter i nettverket per 

22.04.2019. Disse postene fungerer som potensielle utgangspunkt for diskusjoner og 

samtaler, de kan få respons i form av liker-klikk og kommentarer, og en eller flere tråder av 

kommentarer kan utvikles. Under noen poster utvikles lange tråder, under noen er det få 

kommentarer og andre poster står uten respons. Hovedvekten av materialet inneholder kun 

tekst, mens noen poster også inkluderer linker, bilder og video. Dette materialet inngår ikke 

direkte i analysen.  

 

I nettverket lagres store mengder meldinger og samtaler. Innlegg postes løpende, og poster 

som ikke får respons, eller slutter å få respons, skyves lenger bak i arkivet. Følgelig er 

sannsynligheten for at postene får respons størst når de først er postet, for da ligger de høyest 

oppe i arkivet. Eldre poster forsvinner bak i arkivet, det genereres lite respons på dem, til 

tross for at nye medlemmer kanskje kunne delt nye innvendinger og kunnskap. 
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Datamaterialets egenskaper og kvaliteter muliggjør undersøkelse av kommunikasjon som har 

foregått tilbake i tid, samtidig som det også muliggjør studier av kunnskapsdelingspraksis på 

tvers av fysiske lokasjoner.  

 

For nøyaktighetens skyld, ønsker noen netnografer å holde oversikt over det nøyaktige 

antallet meldinger, nettsider og deltagere som har vært involvert i studien (Kozinets, 2002). 

Dette kan imidlertid være svært vanskelig å få til i praksis (Kozinets, 2002). Det har også vist 

seg å være vanskelig i denne studien. I utgangspunktet utgjør samtlige tråder og 

originalposter datamaterialet i denne observasjonen, men det har vært vanskelig å forsikre seg 

om at alle postene har blitt inkludert i materialet. For å få frem all kommunikasjon i 

Facebook-postene, må man bla tilbake i arkivet. Når man blar tilbake i nettverket, åpnes 

gradvis flere og flere originale poster. For å få frem responsen og kommentarene i originale 

poster med mye tilbakemelding, må man klikke på «se mer» eller «vis flere kommentarer». 

Det vil si at alt innholdet ikke nødvendigvis er synlig med en gang. I gjennomgangen av 

materialet er disse funksjonene blitt trykket på. Til tross for at prosessen har blitt gjentatt 

flere ganger, er det vanskelig å være helt sikker på at all kommunikasjon som har blitt gjort i 

gruppen har blitt inkludert, da datamaterialet er relativt stort. Kozinets (2002) understreker at 

det ikke nødvendigvis trenger å være så farlig, da interessante og nyttige konklusjoner kan 

trekkes fra et relativt lite sett med meldinger, dersom meldingene er beskrivende nok og 

tolkes med tilstrekkelig analytisk dybde og innsikt (Kozinets, 2002).  

 

I den narrative fremstillingen vil tabeller med oversikt over innholdet i postene deles. 

Innføringen av materialet i tabellene har bidratt til flere systematiske gjennomganger av 

dataene. Oversiktene kan gi en viss innsikt i omfanget av dataene, men de kan ikke leses som 

en fullstendig korrekt kvantitativ fremstilling av dataene. Opptellingen av ulike koder har 

blitt gjennomført flere ganger, men den stemmer ikke overens hver gang opptellingen gjøres, 

da det identifiseres nye aspekter ved dataen under hver gjennomgang. Materialet har vært for 

omfattende til at disse tabellene kan beskrive det nøyaktige antall poster. Det kunne blitt gjort 

begrensninger i datamaterialet for at denne fremstillingen skulle bli mer representativ, men 

dersom datamaterialet hadde blitt begrenset, kunne man risikert at potensielt interessante 

tråder ikke ville blitt inkludert i datamaterialet.  
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3.5 Analyse av observasjonsdataene fra studie 2 
Det analytiske arbeidet gjøres med utgangspunkt i Braun og Clarke (2006) sin beskrivelse av 

den tematiske analysen, en metode for å identifisere, analysere, kodifisere og organisere 

mønstre i data (s. 6). Siden tematisk analyse er en tilgjengelig form for analyse, som ikke 

krever detaljert teoretisk og teknisk kunnskap om tilnærmingen, kan metoden egne seg for 

forskere som er tidlig i sin karriere (Braun & Clarke, 2006). I tillegg kan metoden også 

benyttes på tvers av et bredt spekter av teoretiske og epistemologiske tilnærminger (Braun & 

Clarke, 2006). Braun og Clarke (2006) beskriver seks faser ved den tematiske analysen. 

Disse fasene har vært førende for, og de har gitt retning til, det analytiske arbeidet i denne 

studien. I de kommende avsnittene vil den analytiske prosessen beskrives med utgangpunkt i 

disse fasene.  

 

3.5.1 Starten av den analytiske prosessen  
Observasjonsdataen i denne studien var allerede transkribert. Derfor ble dataene lagt over i et 

Word-dokument, og gjennomgått tett, flere ganger. I denne prosessen ble det funnet 

interessant å trekke et skille mellom innholdet i de originale postene og innholdet i responsen. 

Derfor studeres først innholdet i den første posten som er utgangspunktet for en eventuell 

tråd, og så studeres responsen og trådene som utvikler seg under de originale postene. 

Observasjonsdataene vil studeres med utgangspunkt i tre spørsmål: «Hva inneholder de 

originale postene?», «Hva slags kunnskap deles i nettverket?» og «Hvordan fungerer 

kunnskapssamarbeidene?». 

 

3.5.2 Koding og analyse: hva inneholder de originale postene? 
For å besvare spørsmålet «Hva inneholder de originale postene?», trekkes det et skille 

mellom hva som deles og hva som etterspørres i disse postene. De originale postene ble 

derfor først klassifisert i to kategorier: deling av innhold og etterspørsel. Deretter ble 

innholdet i postene innenfor de to kategoriene analysert hver for seg. Innholdet i postene ble 

så markert med forskjellige fargekoder, og systematisert i tabeller.  

 

Under kodingen av etterspørselen i originalpostene ble det identifisert et skille mellom hva 

slags type svar medlemmene ønsket. Noen ønsket raske tips, mens andre ønsket dypere 

anbefalinger, gjerne basert på erfaringer. Andre igjen ønsket kontakt med andre som var i 

samme situasjon, eller innspill og sparring fra andre i nettverket. Følgelig vokste 



	22	

kategoriseringen av etterspørselen frem i disse kategoriene: tips, kontakt med andre, 

anbefalinger og erfaringer, innspill og sparring. 

 

I analysen av hva som deles i nettverket ble innholdet kodet i følgende kategorier: 

stillingsannonser, eksterne kunnskapskilder, presentasjon av brukere, og informasjon om 

aktivitet i nettverket. Siden medlemmene av nettverket blir oppfordret til å presentere seg i 

gruppen, finnes mange poster som inkluderer beskrivelser av medlemmene. Noen av disse 

presentasjonene inkluderer også spørsmål til gruppen. Disse postene vil ikke inkluderes i 

denne kodingen, da de inkluderes i analysen av etterspørselen i gruppen. Poster som blir 

ansett som reklame, inkluderes også i kategorien «deling av innhold», til tross for at det 

finnes spørsmål i disse postene som potensielt kan oppfordre til interaksjon. Disse 

spørsmålene er gjerne svært salgs- og promoteringsorienterte, av typen: «Er du den rette for 

oss?», «Er du interessert i dette? – Se hit!» eller «Kjenner du en som passer i denne rollen?». 

 

3.5.3 Koder og analyse: hva slags kunnskap deles i nettverket? 
Grabher og Ibert (2013) sin identifisering av designkunnskap, brukerkunnskap og 

proseduralkunnskap i virtuelle nettverk, har fungert som utgangspunkt for å besvare 

spørsmålet: «Hva slags kunnskap deles i nettverket?». Designkunnskap beskriver kunnskap 

som involverer en dypere forståelse av et produkts design og tekniske konstruksjon (Grabher 

& Ibert, 2013). I denne kategorien inkluderes data som omhandler et produkts funksjonalitet 

og tekniske muligheter. Brukerkunnskap, omhandler kunnskap som er oppnådd etter flere år 

med intensiv bruk av et produkt (Grabher & Ibert, 2013). I denne kategorien involveres blant 

annet poster som inneholder brukernes anbefalinger til produkter og systemer, forankret i 

deres egne erfaringer. Den siste kategorien omhandler proseduralkunnskap, en type kunnskap 

som Grabher og Ibert (2013) beskriver på følgende måte: 

 

...the ability of users to self-organize the division of labour in a complex constellation 

of collaboration among physically dispersed settings (including the protocols of 

knowledge circulation). This form of expertise comes to the fore, for instance, when 

community members arrange where to store data for joint use, how to solve software 

incompatibilities or how to distribute sub-tasks among fellow peers. (s .7) 
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I studien til Grabher og Ibert (2013) så kommer proseduralkunnskapen til syne i 

medlemmenes aktivitet, og proseduralkunnskapen forstås som en type kunnskap som handler 

om å demonstrere en ferdighet. I denne studien analyseres innholdet i Facebook-poster, og 

det er kun tekst som studeres. Kunnskap som anvendes, utføres eller kommer til syne i 

medlemmenes aktivitet, blir ikke analysert. I den forbindelse anses det som nødvendig å 

modifisere kategorien proseduralkunnskap, for at den bedre skal passe innholdet i denne 

analysen. Kategorien know how vil derfor erstatte proseduralkunnskap. Know how kan 

omfatte både taus og eksplisitt kunnskap, og begrepet kan referere til karrierekompetanser i 

form av ferdigheter, ekspertise eller evner (Baruch, 2006, s. 129). Analysen av know how vil 

sentreres rundt medlemmenes beskrivelser av hvordan en oppgave kan utføres eller hvordan 

en problemstilling kan løses. Etter at kunnskapstypene ble klassifisert, startet arbeidet med å 

kode kunnskapen med utgangspunkt i kategoriene. 

 

3.5.4 Koder og analyse: hvordan foregår kunnskapssamarbeidene?  
Analysen til Grabher og Ibert (2013) fungerte også som utgangspunkt for å kunne undersøke 

hvordan kunnskapssamarbeidene foregår i HR-nettverket, men dette arbeidet har blitt endret i 

løpet av prosessen. Grabher og Ibert (2013) kategoriserte samarbeidsdynamikken i de 

virtuelle nettverkene i kategoriene «variation, validation and advancement of existing 

knowledge», men det har vært andre kjennetegn ved kunnskapssamarbeidene i HR-nettverket 

som har fremstått som mer gjennomgående. Derfor ble samarbeidsdynamikken markert med 

fargekoder, med utgangspunkt i kategoriene: validering, spørsmål, tilkjennegjøring, tagging 

av andre, forespørsel om og planlegging av ytterligere kontakt.  

 

3.5.5 Om brukerne 
Kozinets (2002) foreslår at også medlemmene som poster innlegg i gruppen, kategoriseres 

basert på deres involvering i online fellesskapet. Hans klassifiseringer er tilpasset brukere 

som studeres i markedsundersøkelser, og de ville måtte tilpasses denne studien dersom en 

tilsvarende analyse skulle blitt gjennomført. På grunn av tidshensyn og etiske vurderinger 

inngår ikke brukerne som en del av datamaterialet som analyseres. Likevel har jeg dannet et 

inntrykk av brukerne som kan være verdt å nevne.   

 

Det er som nevnt over 700 medlemmer i nettverket, og det er kun en liten andel av dem som 

er aktive i gruppen. Antallet medlemmer som ikke deltar, kan tyde på at svært mange har 
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interesse av å observere når andre deltagere i gruppen deler kunnskap, idéer, fremgangsmåter 

og tilnærminger. Derfor utgjør disse observatørene et interessant aspekt ved 

kunnskapsdelingspraksisen i nettverket. Observatørene kan eksempelvis ta med seg og 

overføre idéer og kunnskap fra nettverket til andre arenaer.  

 

Det kan også se ut som mange av bidragsyterne går igjen i trådene, men det er også tilfeller 

av medlemmer som bare poster ett innlegg eller en kommentar. Noen ressurspersoner 

identifiseres i flere tråder hvor dypere problematikk og tematikk tas opp. Disse personene kan 

ha en ekstra interesse i en tematikk, de åpner diskusjonen med nye spørsmål, de utfordrer og 

legger lag på den opprinnelige posten.  

 

3.6 Etikk og pålitelighet 
I de kommende avsnittene vil det gjøres refleksjoner rundt de tre siste fasene i Kozinets 

(2002) metodiske tilnærming.  

 

3.6.1 Pålitelige tolkninger  
I datainnsamlings- og analyseprosessen må netnografen følge konvensjonelle prosedyrer for 

at forskningen skal være rimelig og pålitelig (Kozinets, 2002). Følgelig vil det metodiske 

arbeidet være svært viktig når studiens pålitelighet vurderes. Kozinets (2002) fem-stegs 

metodologiske tilnærming og hans fire etiske forskningsprosedyrer for netnografi, har fungert 

som utgangspunkt for denne studien, med noen modifikasjoner og tilpasninger. 

 

Som nevnt har jeg deltatt mindre aktivt i kunnskapsdelingen i nettverket, og jeg har 

hovedsakelig observert teksten i nettverket. Dette valget har blitt vurdert som nødvendig for å 

kunne gjennomføre studien innenfor den gitte tidsrammen. Det kan tenkes at jeg ville fått en 

annen opplevelse av hva nettverket kunne bidra med, dersom jeg hadde deltatt i diskusjoner 

og stilt spørsmål. Kanskje ville jeg blitt tettere integrert i praksisen, slik at jeg kunne fått en 

dypere forståelse av de sosiale normene, reglene og språket som eksisterer i nettverket. 

Dersom jeg hadde bidratt i større grad ville jeg fått opplevelsen av hvordan det er å være et 

aktivt medlem i gruppen. De aller fleste medlemmene er imidlertid observatører i nettverket, 

følgelig vil min deltagelse som et mindre aktivt medlem tilsvare aktiviteten til den største 

medlemsmassen i nettverket. 
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For at konklusjonene fra etnografiske studier skal være pålitelige, må konklusjonene 

gjenspeile de begrensningene som ligger i teknikken og online mediet (Kozinets, 2002, s. 8). 

Det kan være vanskelig å «...carve out a researchable object from the mass of temporal and 

spatial complexity and the interweaving social and cultural processes that create the Internet 

and embed it in everyday life», skriver Hine (2015, s. 13). Dette har også vært krevende i 

denne studien. Nettverket arrangerer fysiske møter med foredrag og kunnskapsdeling. 

Medlemmene diskuterer over telefon og melding, og de møtes for private samtaler. I tillegg 

finnes det mange medlemmer som nevnt kun observerer interaksjonen i nettverket. 

Foredragene og møtene mellom medlemmene og observatørene, er viktige deler av 

kunnskapsdelingspraksisen i nettverket. Likevel må datamaterialet begrenses, av tidsmessige 

hensyn, til å ikke inkludere disse aspektene ved praksisen. Analysen begrenses derfor til å 

gjelde den synlige og artikulerte praksisen i nettverket. 

 

Det å benytte netnografiske data, sammen med data innsamlet gjennom andre metoder, kan 

være nyttig om forskeren ønsker å generalisere funnene gjort i en studie til andre grupper enn 

populasjonen (Kozinets, 2002). I denne studien benyttes fokusgruppeintervju som 

supplerende metode for å generere dypere innsikt i fenomenet som studeres. Likevel er ikke 

generalisering av funnene i denne studien noe mål i seg selv, da studien anses som en 

forstudie.  

 

Langsiktig observasjon i online-fellesskapet kan også være viktig (Kozinets, 2002). 

Observasjonen i denne studien har vært relativt kortsiktig. Siden det er mulig å bla tilbake i 

kommunikasjonen til nettverkets oppstart, anses ikke det som et aspekt som preger 

påliteligheten av tolkningene som gjøres, men mer interessante funn kunne kanskje vært 

identifisert dersom nettverket hadde blitt studert i tiden fremover. Facebook er et nettverk 

som i utgangspunktet dreide seg om ikke-profesjonell sosialisering og deling av innhold, men 

som nå i økende grad også anvendes for semi-profesjonelle og profesjonelle sosio-tekniske 

kunnskapssamarbeid (Grabher & Ibert, 2013). Derfor er profesjonell organisering og 

kunnskapsdeling i Facebook-nettverk i en tidlig fase. Trolig vil det derfor ta lenger tid før 

HR-nettverket vil kunne vise sitt fulle potensial som struktur for kunnskapsdeling. 

 

Det har altså blitt gjort noen modifikasjoner i Kozinets (2002) fem-stegs tilnærming, og det 

kan argumenteres for at disse begrensningene potensielt kan ha påvirket studiens pålitelighet. 

Den netnografiske tilnærmingen åpner imidlertid for slik fleksibilitet. Tilpasningene og 
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modifikasjonene har blitt gjort for å få stegene til å passe studiens kontekst, formål og 

tidsramme. I tillegg har de også blitt løftet frem og gjort synlig for leseren.  

 

3.6.2 Etisk forskning 
Forskere som bruker netnografiske metoder er forpliktet til å vurdere og følge etiske 

retningslinjer, men en klar konsensus om disse retningslinjene eksisterer ikke (Kozinets, 

2002, s. 8). I netnografi benyttes informasjon som ikke er gitt spesifikt til, og i fortrolighet til 

forskeren (Kozinets, 2002, s. 8). Medlemmer i online-fellesskap kan være innforstått med at 

informasjonen ligger offentlig, samtidig som de kan ha innvendinger mot at den blir brukt i 

forskning (NESH, 2018). Kozinets (2002) introduserer fire etiske forskningsprosedyrer for 

netnografi. Disse prosedyrene har gitt retningslinjer for de etiske vurderingene som har blitt 

gjort i denne studien. 

 

I Facebook-nettverket som studeres er det uklart om innholdet som deles er offentlig eller 

privat. Det er adgangsbegrensning for å delta i gruppen, og potensielle medlemmer må sende 

svar på et spørsmål til administratorene av gruppen for å bli tatt opp i nettverket. Det er en 

relativt stor gruppe med 722 medlemmer (per 25.05.2019). Gruppen fremstår som 

tilgjengelig, og åpen for interesserte. NESH (2018) henviser til begrepet forventet 

offentlighet, som innebærer at informasjon ikke nødvendigvis er offentlig selv om den er 

åpent tilgjengelig. Begrepet knyttes til situasjoner hvor det er uklart om ”...informantene 

forstår og forventer at deres handlinger og ytringer faktisk er offentlige, og at denne 

informasjonen kan bli benyttet til andre formål enn de opprinnelig hadde tenkt” (NESH, 

2018, s. 1). Dette er også en diskusjon innad i online-fellesskapet. Et medlem bemerker at 

man bør kunne diskutere litt mer sensitiv tematikk siden det er en lukket gruppe, mens et 

annet medlem minner om at en gruppe av denne størrelsen vil anses som offentlig i rettslig 

sammenheng.  

 

Det vil også være nødvendig å gjøre vurderinger av informasjonens sensitivitet og de berørtes 

sårbarhet (NESH, 2018). Innholdet som deles i denne gruppen er knyttet til medlemmenes 

profesjonelle virke, og ikke personlige faktorer. Gruppen er arbeidslivsrettet, og det anses 

derfor som legitimt å anta at medlemmene høyst sannsynlig er voksne mennesker. 

Observasjonen i nettverket er heller ikke rettet mot personer, men kunnskap som sirkulerer i 

nettverket. Derfor vurderes innholdet i nettverket som lite sensitivt, og de berørte som lite 
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sårbare. 

 

Siden det er over 700 medlemmer i Facebook-gruppen, så vil det være flere utfordringer 

forbundet med å informere og innhente samtykke fra alle medlemmene. Når observasjonen i 

Facebook-gruppen startet, ble medlemmene informert om min posisjon og agenda, prosjektet, 

og hva dataene ville bli brukt til, i en post i nettverket. I samme post ble også medlemmene 

gitt mulighet til å reservere seg fra deltagelse i prosjektet ved å kontakte meg. Det er 

imidlertid vanskelig å vite om alle medlemmene har lest informasjonsposten om 

forskningsprosjektet. Følgelig har ikke medlemmene av nettverket direkte samtykket til å 

delta i prosjektet. Det gjøres derfor ekstra tiltak i den narrative fremstilling av analysen for å 

beskytte medlemmenes anonymitet. Disse grepene kan gå på bekostning av presentasjonen av 

dataene. Sitater vil ikke gjengis, og det legges ikke ved skjermdumper av kommunikasjonen. 

Navn på programvarer, stillingstitler og organisasjoner vil også utelukkes i den narrative 

fremstillingen. Alle formuleringer vil omskrives, slik at det kun er den delen av 

kommunikasjonen som fremstår som essensiell for å illustrere funnene, som gjengis. I et par 

tilfeller omtales kommunikasjonen noe mer omgående. Medlemmer som er sentrale i denne 

kommunikasjonen har blitt kontaktet personlig. 

 

3.6.3 Tilbakemelding fra medlemmene i fellesskapet 
Det siste steget i Kozinets (2002) fems-stegs tilnærming, innebærer at man ber om 

tilbakemelding fra personene som deltar i fellesskapene som studeres. Netnografer 

oppfordres til å presentere noen, eller alle funnene fra den endelige forskningsrapporten for 

noen medlemmer av fellesskapet som har blitt studert (Kozinets, 2002). Kozinets (2002) 

påpeker at presentasjonene av funnene kan føre til at forskeren skaffer ytterligere, mer 

spesifikk innsikt (s. 9). De kan bidra til utvikling og feilkontroll (Kozinets, 2002, s. 9). Den 

skriftlige fremstillingen av denne studien ble lagt ut i gruppen helt i slutten av prosessen. 

Medlemmene ble oppfordret til å komme med tilbakemeldinger på studien, slik at deres 

meninger kunne bli inkludert i teksten. Studien ble lagt ut i gruppen dagen før en helligdag, 

tilknyttet en helg. Derfor rakk ikke medlemmene å gi tilbakemelding på studien, før teksten 

be levert til trykk.  

 

Kozinets (2002) hevder imidlertid at medlemskontrollene kan bidra til flere ting. Kontrollene 

kan forbedre noen av de etiske bekymringene som medfølger netnografiske studier, samtidig 
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som verdien ved den diskré observasjonen beholdes (Kozinets, 2002, s. 9). 

Medlemskontrollene kan også bidra til at det etableres løpende informasjonsutveksling 

mellom forskerne og forbrukergrupper (Kozinets, 2002, s. 9). Informasjonsutveksling med 

medlemmene av nettverket har foregått i flere tilfeller. I posten i Facebook-gruppen hvor det 

informeres om studien, ble medlemmene av online-fellesskapet oppfordret til å komme med 

innvendinger. Flere medlemmer likte posten, et par medlemmer sendte privat melding med 

forespørsel om å få studien tilsendt, og et medlem kommenterte. Vedkommende ønsket å vite 

hvordan dataene skulle analyseres, og undret om interaksjonen som foregikk utenfor 

kommunikasjonen i online-nettverket ville bli inkludert i studien. Siden forskningsdesignet, 

problemstilling og forskningsspørsmålene allerede var utarbeidet, ble ikke denne 

kommentaren tatt hensyn til i utformingen av studien. Likevel anses innvendingen som et 

interessant bidrag. Jeg har også vært i kontakt med et par medlemmer på privat melding, når 

jeg har hentet inn samtykke fra medlemmer som har skrevet noen av postene som omtales 

mer omgående i den skriftlige fremstillingen. Disse medlemmene har uttrykt interesse for 

studien og dens tematikk.  

 

Medlemmenes stemmer kunne med fordel ha vært inkludert i større grad i dette prosjektet, 

men det har blitt nedprioritert på grunn av studiens tidsramme. Tilbakemeldinger fra 

medlemmene viser imidlertid at flere av medlemmene høyst sannsynlig har mye kunnskap og 

reflekterte synspunkter knyttet til anvendelsen av nettverket. Deres meninger om egne 

handlinger og studiens konklusjoner kunne vært berikende for denne studien. 

 

3.7 Oppsummering 
I dette kapittelet ble først studiens netnografiske tilnærming beskrevet. Deretter ble valg av 

nettverk redegjort for, og forskningsdesignet inspirert av Nicolini (2009) ble presentert. 

Datainnsamlingsprosessen og det analytiske arbeidet ble beskrevet, og avslutningsvis ble det 

gjort noen refleksjoner rundt studiens kvalitet. I de neste to kapitelene vil funnene fra 

datainnsamlingsprosessen presenteres. Her vil kapittel 4 fungere som en innledning til 

presentasjonen av de analytiske funnene i kapittel 5.  
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4 Studie 1: Rasjonalene for opprettelsen og 
administrasjonen av nettverket  

 

I dette kapittelet vil funnene fra første delstudie beskrives, og gründernes intensjoner, 

vurderinger og ambisjoner vil presenteres. Studien vil ha en beskrivende funksjon, og den vil 

fungere som en innledning til, og et bakteppe for, analysen som gjøres i kapittel 5.  

 

4.1 Beskrivelse av dataene 
I de kommende avsnittene vil informasjonen som ble innhentet gjennom fokusgruppe-

intervjuet beskrives. Gründerne av nettverket vil videre omtales som «Gründer 1» og 

«Gründer 2».  

 

4.1.1 Behov for sparringspartner, ekstern kontakt og ny input 
Gründer 1 jobbet tidligere med rekruttering, og på den tiden arrangerte h*n en meet up som 

omhandlet tematikken. Gründer 1 byttet rolle, kom over i en ny stilling i et nytt selskap, og 

opplevde å stå i et vakuum. Kort tid etter byttet også Gründer 2 rolle. Dermed befant de seg 

begge i liknende situasjoner: i en ny rolle, alene som HR-funksjon i deres respektive 

organisasjoner. Gründerne forteller at det kan oppleves som krevende å stå i mange 

utfordringer alene, og avgjøre om det man gjør er riktig. Den ene av dem utdyper:  

 

Når man er alene i en HR-funksjon mangler man kanskje også en sparringspartner i 

daglige aktiviteter, og man får kanskje bare diskutert med personer man kjenner, eller 

de få kollegaene man har.  

 

Selv om man ikke nødvendigvis sitter alene i en organisasjon, så vil man kanskje sitte lukket 

i organisasjonen, påpeker gründerne. Gründer 2 jobber i en HR-rolle i en salgsorganisasjon, 

og h*n opplever å ha lite ekstern kontakt i sin arbeidshverdag. H*n forteller at mange av de 

andre som jobber i samme organisasjon har ekstern kontakt i sin arbeidshverdag, eksempelvis 

med kunder. Dette er noe h*n også har ønsket seg.  

 

Gründerne forteller at de gjerne går på kurs eller seminarer, men de opplever at slike 

arrangementer har større potensial som inspirasjon, enn som nyttig input. På slike 
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arrangementer er det gjerne en form for forelesning, og etter forelesningen går alle hver til 

sitt. Gründerne opplever at det ofte er lite interaksjon og erfaringsdeling, og lite deling av 

tanker og idéer, noe de begge ønsker seg. 

 

Gründer 1 jobber innenfor IT-bransjen. H*n forteller at det hele tiden er mye som skjer i det 

miljøet. Det er mye erfaringsdeling, i mange forskjellige forumer. «Det handler jo om at det 

som fungerte optimalt for et år siden, ikke gjør det nå», forklarer gründeren. Gründer 1 

uttrykker også et ønske om ny input. H*n forklarer at h*n opplever at mange gamle vaner har 

blitt hengende igjen i HR-feltet, og h*n tror at noen av disse vanene kan være mindre 

gjennomtenkte. H*n trekker frem utforming av stillingsannonser som et eksempel: 

 

Det er mange etablerte tanker om hvordan en stillingsannonse skal se ut, og så kopierer 

bare folk det over i en annen stillingsannonse. 

 

Derfor argumenterer h*n for at det er veldig viktig å få ny input, noe h*n eksemplifiserer på 

følgende måte: 

 

Kan man skrive en stillingsannonse som en annonse, og ikke en stillingsbeskrivelse? Som 

for meg er en selvfølge, man skal jo selge bedriften sin, så man bør kanskje trekke inn 

mer fra markedsføring. Jeg tror at man for å bli bedre, og for å tenke litt smartere og på 

nyere måter, må ha input fra andre mennesker. 

 

4.1.2 Ambisjonen 
Da Gründer 1 skiftet rolle og stilling, søkte h*n etter grupper i HR-feltet. Gründeren 

opplevde at de fleste gruppene for det meste inneholdt deling av linker. H*n forteller:  

 

Jeg prøver å minimere antall meldinger jeg får på telefonen, og hvis du får ti meldinger 

per dag fra en sånn gruppe, hvor det bare er folk som deler en sånn artikkel da... så blir 

det veldig, ja det blir nesten som spam da, kan man si .... Også tenker jeg at hvis man er 

interessert i sånn type ledernytt.no. Så tenker jeg at da kan jeg bare lese der istedenfor, 

hvis jeg synes det er interessant da. 
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Gründer 2 forteller at h*n har funnet noen andre grupper som diskuterer HR-tematikk, men så 

vidt h*n vet så holder ikke disse gruppene noen fysiske møter. H*n synes det er viktig å ha 

mulighet til å diskutere med andre som er i tilsvarende jobber, gjerne i form av fysiske møter. 

Derfor ønsket vedkommende å komme i kontakt med andre som jobber med samme tematikk 

og arbeid.  

 

På spørsmål om hvorfor de har opprettet nettverket forteller gründerne at de ønsket å skape et 

sted hvor det var rom for erfaringsdeling, slik at man kan samles bare for å snakke sammen.  

Gründer 1 forteller at h*n tenkte det kunne være nyttig å ha et sted hvor man kan få gratis tips 

og rådgivning fra andre mennesker. H*n ønsket å skape et sted hvor man kan stille spørsmål 

og få svar på det man lurer på. Da kan man si: «Okei, vi har dette problemet... hvordan har 

dere løst det?», eksemplifiserer gründeren. Gründer 1 illustrerer det ytterligere ved å beskrive 

en prosess hvor det skal opprettes en ny medarbeiderundersøkelse:  

 

Dersom man skal lage en ny medarbeiderundersøkelse, så kan man få input på det fra 

andre i gruppen, kanskje har noen av medlemmene allerede prøvd ut forskjellige 

verktøy. 

 

4.1.3 Om opprettelsen av nettverket og dets utvikling 
Gründerne følte behov for å ha et sted hvor de kunne diskutere og dele informasjon om 

fagsamlingene til andre interesserte. Derfor opprettet de høsten 2017 Facebook-gruppen for 

personer med tilknytning til HR-feltet. De diskuterte hvilken plattform de skulle lansere 

nettverket på. De konkluderte med at de ønsket å benytte en plattform som muliggjorde 

opprettelsen av en lukket gruppe, fordi de ønsket at gruppen kunne forbeholdes personer med 

en interesse for feltet, eller arbeidere som jobber med HR. Gründerne valgte å bruke 

Facebook, av flere grunner. Først og fremst fordi mange allerede har Facebook, men i tillegg 

så forteller gründerne at Facebook også har mange av de funksjonene som de vurderer som 

viktige for deres behov. Her trekkes muligheten til å skape eventer for en gruppe og 

påminnelsesfunksjonen frem.  

 

Gruppens medlemsmasse kom opp til et visst nivå ganske fort, og det tok bare et par uker før 

den bestod av et par hundre medlemmer. På spørsmål om hvorfor det har vært stor 

tilstrømming av medlemmer, forteller Gründer 1 at Gründer 2 er flink til å dele informasjon 
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om fagsamlingene på LinkedIn. Gründerne forteller at de fysiske møtene har vært ganske like 

hele veien. Oppmøtet har vært relativt stabilt på ca. 12-25 deltagere på hvert møte. De 

spekulerer i om man vil kunne miste litt av den familiære stemningen dersom enda flere 

medlemmer møter opp. Kanskje vil det bli vanskeligere for folk å diskutere åpent, og kanskje 

får møtene en mer monologisk form dersom det kommer mange flere medlemmer, reflekterer 

de.   

 

Gründerne påpeker at det er mange som ikke har mulighet til å dra på de fysiske møtene, 

fordi de ikke jobber i Oslo. De foreslår at det kan ligge et potensial i å arrangere slike 

forumer også utenfor hovedstaten, eller ved at man mer systematisk tar med diskusjonen fra 

de fysiske møtene inn i nettverket, online. De forteller at de har snakket om å arrangere møter 

med færre deltagere, hvor man har fokusdiskusjon på et tema. Eksempelvis kunne man hatt 

møter for HR for ulike typer selskaper, eller rekrutteringstematikk, forklarer de. 

 

4.1.4 Administrative grep, ledelse og etablering av fellesskap 
På spørsmål om hvordan deres gruppe skiller seg ut fra andre grupper som diskuterer samme 

tematikk, svarer Gründer 1 at h*n tror den kan skille seg ut ved at den er mer administrert. 

Gründer 1 forteller at de passer på at gruppens regler følges, at det ikke kommer inn feil folk, 

at det ikke er aktiv jobbsøking og at det ikke bare deles linker og annonser.  

 

Gründerne anser det som komplekst å lage gode retningslinjer og holde seg til dem. De 

opplever at det ikke er så lett å skille mellom hva som er innenfor retningslinjene og hva som 

ikke er det. «Så det blir litt skjønnsvurdering, på hva som gir gruppen verdi, eller ikke», sier 

Gründer 1. H*n trekker frem deling av lenker som et eksempel. I utgangspunktet står det i 

retningslinjene til gruppen at de ikke ønsker at gruppen kun skal inneholde deling av linker. 

Folk kan gjerne dele en artikkel forteller Gründer 1, men da vil h*n at de også skal skrive litt 

spesifikt om hvorfor de synes artikkelen er interessant, slik at folk kan vurdere om de har lyst 

til å lese den eller ikke.  

 

Gründerne forsøker å holde en viss aktivitet i de forskjellige samtalene, men de opplever at 

det er mange som bidrar og at samtalene ofte drives frem av seg selv. Som administratorer av 

gruppen, oppfordrer gründerne medlemmene til å presentere seg selv og deres interesser når 

de melder seg inn i nettverket. Dette er et grep de gjør for å holde aktiviteten oppe, og for å gi 
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folk en grunn til å begynne å skrive i gruppen. Gründerne tror det kan være lett at man bare 

blir med i en gruppe, uten at man har noe spesifikt å diskutere, og da mener de det kan bli lite 

aktivitet i gruppen. Derfor oppfordrer de folk til å for eksempel dele hva de jobber med 

akkurat nå, «også er det kanskje noen andre som jobber med akkurat det samme, som synes 

det er interessant», forklarer Gründer 2.  

 

I gruppen oppfordres også medlemmene til å besvare et spørsmål om deres arbeidsbakgrunn, 

når de søker medlemskap i gruppen. Dette gjør gründerne for å sjekke at gruppen er relevant 

for dem, og fordi de ønsker å holde gruppen lukket. Det er viktig for dem at folk skal føle seg 

komfortable til å snakke om ting i nettverket. Dersom gruppen er lukket, kan man stille 

spørsmål og snakke om ting som ikke er direkte sensitive, men på kanten til det, forklarer 

Gründer 1. Derfor mener h*n at det kan være uheldig om folk bare faller inn i gruppen. 

Gründerne tror også at spørsmålene og oppfordringene til medlemmene kan bidra til å gjøre 

gruppen litt mer personlig. I flere tilfeller skriver de også en direkte personlig melding til nye 

personer, for å hilse dem velkommen.  

 

De fysiske møtene er ment for interaksjon, og gründerne mener at de kan bidra til å bygge 

relasjoner med andre medlemmer slik at det også kan være lettere for dem å bidra i gruppen. 

Som tidligere nevnt har jeg deltatt på et av de fysiske møtene. På dette møtet ble ikke 

aktiviteten observert systematisk, da bakgrunnen for min deltagelse var at jeg skulle gjøre 

meg bedre kjent med nettverket. Under dette møtet opplevde jeg at medlemmene bidro i stor 

grad i diskusjoner, og jeg fikk inntrykk av at flere kjente hverandre. Gründer 2 reflekterer 

over hvorfor det virker som det er lav terskel for å snakke på møtene. H*n tror at det kan ha 

sammenheng med at stemningen ikke er så stiv. Gründer 2 påpeker at det ofte er en litt 

familiær stemning på møtene, og tilskriver litt av grunnen til dette, til at den andre gründeren 

lager mat til medlemmene. I tillegg så forteller gründerne at flere medlemmer også kjenner 

hverandre fra andre arrangementer.  

 

4.1.5 Erfaringsdeling, tips og råd   
På spørsmål om hvilken funksjon gründerne tror at gruppen kan fylle, så forteller gründerne 

at de tror gruppen kan fungere som et sted hvor man kan høre om andres erfaringer, eller be 

om tips og råd, om man for eksempel vurderer å bytte et HR-system. Gründer 2 utdyper:  
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Altså det er så mye forskning, nye systemer og måter å jobbe på, at man må lære 

kontinuerlig og følge med på hva som skjer. I tillegg så står jo organisasjoner innenfor 

mange store forandringer, og det påvirker jo HR.  

 

I slike tilfeller mener vedkommende at det vil være viktig å få input fra andre. GDPR trekkes 

frem som et eksempel, og gründeren forklarer at det var mye diskusjon og spørsmål rundt det 

i gruppen.  

 

Gründer 1 kommer med eksempel fra sin egen arbeidshverdag. H*n forteller at når h*n startet 

i jobben, så hadde de problematikk knyttet til personalhåndbok, HMS, og ferieutregning på 

syv kontorer, i syv forskjellige land. H*n forklarer:  

 

Men så er jeg en person på HR, så jeg kan ikke ansette 10 personer for å passe på. Så da 

er det veldig nyttig å få input. Jeg snakket for eksempel med en fyr i organisasjon X, som 

sitter med HR ansvar i mange forskjellige land, og han fortalte litt om hvordan de løser 

ting. 

 

Gründeren opplyser også om at noe av kunnskapen h*n har fått tilgang til i gruppen, har 

bidratt til at h*n har spart mye tid. H*n illustrerer dette ved å beskrive en episode:  

 

...så får man beskjed om at man må på 40 timers HMS kurs, og alle som selger HMS kurs 

sier at dette er et must. Overalt hvor du googler på nettet, så får du høre at det er et must. 

Også får jeg tips fra noen andre: det er faktisk mulig å ta en HMS test på nettet. Så du 

kan ta en HMS test på 30 minutter, i istedenfor å bruke 40 timer på det. 

 

4.1.6 En møteplass for praktikere, forskere, studenter og leverandører 
Det er også mange som sitter på leverandørsiden, som er aktive i gruppen. Enkelte 

medlemmer kan eksempelvis sitte som rådgiver i et produktselskap, og anse gruppen som en 

salgskanal. Disse medlemmene inkluderer sine synspunkter, og de skaper business-

muligheter i gruppen. Noen leverandører har også holdt foredrag på de fysiske møtene.  

 

Kunnskapsdeling fra personer med en salgsagenda er et tema som går igjen flere ganger i 
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intervjuet. Gründer 1 forteller at det ofte er salg involvert i andre forumer hvor det arrangeres 

foredrag eller forelesninger. Frokostseminarer er ofte salgsorienterte, for eksempel fordi en 

person som jobber for et rekrutteringssystem kommer for å snakke på et seminar. Gründerne 

uttrykker forståelse for dette, da de mener det er en naturlig konsekvens av at man stiller opp 

gratis og holder foredrag, men de ønsker at dette nettverket og skal kunne bidra med litt mer 

objektiv input. Dette er for øvrig grunnen til at de også har hentet inn eksterne foredrag fra 

akademia. Gründer 1 forklarer at h*n synes det er vanskelig å finne et felles rom for dem som 

forsker på arbeidslivsspørsmål og dem som jobber med spørsmålene, og h*n mener det 

mangler forum som tilrettelegger for slike møteplasser. Gründer 2 forteller at h*n anser en 

blanding av akademisk kunnskap og profesjonell erfaring som «det optimale». Gründeren 

reflekterer over at det kunne vært interessant å involvere noen som forsker på området i disse 

diskusjonene på fagsamlingene.  

 

Det er også mange studenter som er medlemmer i gruppen. Gründerne mener det kan gi dem 

et mer balansert bilde av praksisfeltet, ved at studentene får det teoretiske fra skolen, samtidig 

som de kan få en oversikt over saker og tematikk som diskuteres i praksisfeltet i nettverket.  

 

4.2 Oppsummering 
I dette kapittelet har gründernes behov, evalueringer, ønsker og ambisjoner blitt beskrevet.  I 

fokusgruppeintervjuet kom det frem at gründerne hadde et behov og et ønske om ekstern 

input. De satt begge isolert i egen organisasjon, på daværende tidspunkt som eneste person i 

HR-rollen. Derfor ønsket de å skape et nettverk hvor det er rom for erfaringsdeling, og 

interaksjon. De ville at nettverket skulle fungere som et sted hvor man kan få tips og råd fra 

andre som driver med det samme. Gründerne administrerer og modererer interaksjonen i 

gruppen for å stimulere til fruktbar aktivitet, og for å skape et trygt rom for erfaringsdeling. 

De har opplevd at nettverket kan generere kunnskap som sparer dem for tid. I neste kapittel 

vil funnene fra analysen av datamaterialet fra andre delstudie gjengis.  
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5 Studie 2: kunnskapsdelingspraksis i 
nettverket 

 

I dette kapittelet gjengis funnene fra analysen av kunnskapsdelingspraksisen i nettverket. 

Spørsmålene «Hvordan benytter medlemmene gruppen?», «Hva slags kunnskap deles i 

nettverket?» og «Hvordan fungerer kunnskapssamarbeidene?», vil besvares. Først beskrives 

resultatene fra analysen av innholdet i de originale postene. Deretter vil resultatene fra 

analysen av responsen i kommunikasjonstrådene i nettverket gjengis. Avslutningsvis vil det 

gjøres en kort oppsummering av funnene.  

 

5.1 Innholdet i de originale postene 
I den første delen av analysen av kunnskapsdelingspraksisen i HR-nettverket, har innholdet i 

postene som fungerer som et potensielt utgangspunkt for en kommunikasjonstråd blitt 

undersøkt. Disse postene er inndelt etter deling av innhold, og etterspørsel. I de kommende 

avsnittene vil funnene fra denne delen av analysen beskrives nærmere.  

 

5.1.1 Hva deles i de originale postene? 
I en del av de originale postene etterspørres ikke interaksjon. Postene inkluderer ikke 

oppfordring til interaksjon, eller spørsmål som brukerne har et ønske om å få svar på. 

Analysen av disse postene viser at medlemmene deler stillingsannonser, innhold om eksterne 

kunnskapskilder, presentasjon av brukere og informasjon om aktivitet i nettverket. Nå vil 

innholdet som deles i de originale postene beskrives nærmere. 

 

De originale postene kan være skrevet på ulikt grunnlag. Dette er spesielt relevant for poster 

som inneholder stillingsannonser, og innhold om eksterne kunnskapskilder. Stillingsannonser 

deles gjerne av personer som skal bytte rolle, eller gå ut i permisjon. Det deles også 

stillingsannonser fra medlemmer som ansetter til egen organisasjon. Poster inkluderer også 

innhold om eksterne kunnskapskilder; disse omhandler gjerne frokostseminarer, rapporter, 

kurs, foredrag, artikler og blogger. Noen involverer promotering av medlemmenes egne 

prosjekter eller organisasjoner, mens andre deles på bakgrunn av medlemmenes interesser. 
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Siden administratorene av nettverket oppfordrer medlemmene til å presentere seg selv, så er 

også mange av utgangspunktene for kommunikasjonstrådene basert på presentasjoner av 

medlemmer. I presentasjonene forteller medlemmene om egen utdannelse, ansvarsområde og 

rolle der de jobber. De skriver om utfordringer de opplever å stå i, og interesser de har. Flere 

av medlemmene presenterer også egen organisasjon, og de forteller om hvorfor de er 

medlemmer av gruppen. På den måten gjør de eget arbeid, og egen kunnskap, synlig og 

leselig for andre. 

 

Mange av postene som har blitt inkludert i denne kategorien, er skrevet av gründerne selv. 

Disse postene forteller for eksempel om foredragene som arrangeres, de minner medlemmene 

om tidspunkter og de promoterer arrangementene som holdes av gründerne. Gründerne 

legger også ut poster hvor de minner om retningslinjer for bruken av gruppen, og poster som 

inneholder oppfordringer til at medlemmene skal presentere seg. 

 

I tabellen under følger en oversikt over innholdet som deles i de originale postene, hvor det 

ikke etterspørres noe av andre medlemmer.  

 

Tabell 1: Innhold i de originale postene 

Innhold Antall poster 

(med innholdet) 

Stillingsannonser 14 

Eksterne kunnskapskilder  

(frokostseminarer, rapporter, kurs, foredrag, artikler,  

blogger og kurs) 

27 

Presentasjon av brukerne  

(hvor det ikke etterspørres noe) 

18 

Informasjon om aktivitet i nettverket 

(om de fysiske møtene og nettverkets retningslinjer) 

27 
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5.1.2 Hva etterspørres i de originale postene? 
I flere av de originale postene etterspør brukerne interaksjon med andre medlemmer. I noen 

av disse postene inkluderes lange beskrivelser av situasjoner medlemmene står i, deres egne 

refleksjoner og vurderinger, mens andre igjen er rett på sak og et isolert spørsmål blir stilt 

uten noen form for utgreiing. I tabellen nedenfor finnes en oversikt over hva som etterspørres 

i nettverket, og omfanget av denne etterspørselen.  

 

Tabell 2: Etterspørsel i de originale postene 

Hva slags etterspørsel? Antall poster  

(som inneholder denne 

formen for etterspørsel) 

Tips (om leverandører, selskaper, foredragsholdere, 

kurs, studier, kompetanseheving og litteratur)  

13 

Kontakt med andre 9 

Anbefalinger og erfaringer (om systemer, tester, 

programvarer og verktøy) 

26 

Innspill og sparring (rundt ulike problemstillinger) 49 

 

Medlemmene av nettverket ber om tips til leverandører, selskaper, foredragsholdere, kurs, 

studier og kompetanseheving. I flere tilfeller har de bestemt seg for et tema, og så ber de om 

tips til en foredragsholder eller et kurs som kan passe innenfor dette temaet. Tips til 

videreutdanning og kompetanseheving blir også etterspurt. Medlemmene benytter også 

nettverket til å spørre om litteraturtips, et medlem skriver for eksempel: «Noen som har en 

(troverdig) kilde på X?». 

 

I noen poster etterspør medlemmene kontakt med andre som deler en utfordring, eller en 

interesse. Et medlem søker for eksempel etter noen som jobber med HR i samme bransje som 

medlemmet selv. En annen bruker etterspør diskusjon omkring et spesifikt tema over en kopp 

kaffe, mens to andre medlemmer etterspør en sparringspartner til en prosess hvor det skal 

opprettes HR-funksjon i nyopprettede selskaper. I tillegg ønsker flere studenter å komme i 

kontakt med bransjefolk for å få innspill til oppgaver og jobbsøkerprosesser. Det eksisterer 
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også tilfeller hvor medlemmer vil komme i kontakt med potensielle kunder og deltagere til 

pilotprosjekter eller undersøkelser. 

 

Medlemmene ber om anbefalinger, og stiller spørsmål rundt erfaringer med systemer, tester, 

programvarer og verktøy. I flere tilfeller beskriver medlemmene først organisasjonen de 

jobber i og hvilke behov de opplever å ha, for så å be om anbefalinger som kan passe til deres 

organisasjon. I noen poster spør medlemmene bare om erfaringer, uten å legge til noen 

ytterligere forklaringer. Medlemmene stiller også spørsmål på et mer generelt grunnlag, og de 

ber om å høre andre medlemmers refleksjoner og vurderinger. En bruker spør for eksempel 

«Er det noen som har noen råd om hva vi bør tenke på og ta hensyn til når vi velger og 

implementerer dette rekrutteringssystemet?», mens en annen spør «Er det noen av dere som 

har lyst til å dele tips på «need to have» av funksjoner i et rekrutteringsverktøy?». 

  

Spesielt ser det ut som medlemmene etterspør online sparringspartnere. I 49 av de originale 

postene som etterspør interaksjon med andre, identifiseres et ønske om innspill og sparring 

fra andre medlemmer. I flere poster løfter medlemmene frem problemstillinger, og de ber om 

innspill i form av tilbakemelding, erfaringer, tanker og forslag. En bruker har laget en poll 

hvor vedkommende spør hvordan andre praktiserer en problemstilling hos seg. Brukeren har 

laget tre alternativer, og 20 personer har respondert på pollen. Et annet medlem forklarer 

hvordan h*n opplever tilværelsen som voksen nyutdannet. Vedkommende ber om tips og råd 

til hvordan h*n skal håndtere denne situasjonen. Studenter ber om tips og innspill til relevant 

bachelor- og masteroppgave tematikk, og de legger ut linker til spørreundersøkelser som de 

oppfordrer andre medlemmer til å besvare. 

 

Før hver fagsamling stemmer medlemmene over hva slags tematikk de ønsker å ta opp. I et 

tilfelle ber også en av gründerne gruppen om hjelp til å definere den tematikken som har fått 

flest stemmer. Gründeren spør gruppen: «Hva legger du i begrepet X?».  

 

I et par tilfeller plukker gründerne opp tråden fra forelesningene, og de forsøker å videreføre 

diskusjoner fra forelesningene på nettet. Spørsmålene som stilles i disse postene har potensial 

til å fungere som utgangspunkt for en rik diskusjon, men det er varierende hvor stor respons 

postene får. I en tråd oppstår det en diskusjon, mens en annen får tre kommentarer.  
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5.1.3 Hvordan benytter medlemmene gruppen? 
Innholdet i de originale postene kan fortelle noe om hva brukerne føler de kan benytte 

gruppen til. I disse postene deles innhold som omhandler medlemmene, stillingsannonser, 

gruppens aktiviteter, og eksterne kunnskapskilder. Medlemmene etterspør kontakt med andre, 

tips, anbefalinger og erfaringer, innspill og sparring. Denne etterspørselen kan være forankret 

i ulike ting. Medlemmene kan for eksempel søke innsikt for å utvikle et produkt, de kan søke 

kunnskap for å effektivisere eget arbeid, for å styrke egen posisjon eller for å gagne en 

organisasjon.  

 

Medlemmene som starter kommunikasjonstrådene søker et innblikk i de erfaringene, 

evalueringene og refleksjonene andre med tilknytning til HR-feltet har gjort seg. Andre 

medlemmer inviteres inn i trådstarternes utviklings-, implementerings- og 

evalueringsprosesser. Observatørene i gruppen får et innsyn i prosesser andre HR-arbeidere 

står i, og respondentene får bidra i disse arbeidsprosessene. 

 

Medlemmene inviteres inn i det profesjonelle livet og arbeidet til andre med tilknytning til 

HR-feltet, som kanskje jobber i en annen bransje, som leverandør, konsulent eller 

produktutvikler. Dermed kan medlemmene få en opplevelse av hva andre bransjekollegaer 

opplever som utfordrende og interessant, og de kan få innsyn i hvilke behov de har.  

 

5.2 Kunnskapsdeling i nettverket 
Kunnskapen som deles i nettverket er klassifisert i kategoriene designkunnskap, 

brukerkunnskap og know how. Tabellen under beskriver omfanget av kunnskapen som deles 

av brukerne i nettverket. 

 

Tabell 3: kunnskapstyper 

Kunnskapstyper Antall identifiseringer 

Designkunnskap 27 

Brukerkunnskap 97 

Know how 81 
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5.2.1 Designkunnskap 
Kunnskap som blir kategorisert som designkunnskap omhandler kunnskap om et produkts 

design og funksjonalitet. Poster som blir plassert i denne kategorien inkluderer poster hvor 

medlemmer snakker om hvilke muligheter og begrensinger som ligger i ulike produkter. Det 

kan være innhold av typen «Dette systemet har dårlig tilpasning til andre land», «Jeg savner 

denne funksjonen», eller «Dette systemet har ikke den nødvendige funksjonaliteten for å 

støtte disse prosessene». Designkunnskapen som deles i nettverket kan ha potensial til å 

effektivisere evalueringsprosesser som medlemmer står i ved at medlemmene deler kunnskap 

om produkters funksjoner og muligheter, slik at leserne har et godt utgangspunkt for å 

vurdere om dette produktet kan dekke eget behov.  

 

5.2.2 Brukerkunnskap 
Brukerkunnskap er knyttet til kunnskap oppnådd etter flere år med intensiv bruk av et 

produkt, det kan for eksempel være tilnærminger eller systemer. I denne kategorien 

inkluderes poster hvor medlemmer snakker på bakgrunn av egen erfaring med et produkt, for 

eksempel ved at medlemmer anbefaler et produkt fordi de har brukt det i flere år. Poster som 

inneholder brukerkunnskap kan inkludere formuleringer som: «En feil med dagens løsning 

er...» og «Dette systemet kan være knallbra dersom målet er å..».  

 

Medlemmene diskuterer i flere tilfeller implementering og valg av rekrutteringssystemer. Her 

uttaler både medlemmer som anvender disse systemene for å rekruttere, og medlemmer som 

har søkt jobb gjennom rekrutteringssystemer seg. I en post etterspør et medlem tips til et 

rekrutteringssystem. Da deler et annet medlem sine erfaringer med å måtte fylle inn 

informasjon i forskjellige rekrutteringssystem når vedkommende søkte jobb. H*n spør 

trådstarter om det faktisk er behov for et slikt verktøy, da det kan oppleves som slitsomt for 

søkeren å måtte legge inn informasjon om igjen i mange ulike systemer hos potensielle 

arbeidsgivere. 

 

Et annet medlem beskriver erfaring med et system som vedkommende anvender på sin 

arbeidsplass. I systemet kan medlemmer lokalisert på ulike steder stille hverandre spørsmål. 

Medlemmet opplyser at h*n opplever at systemet fungerer godt, men h*n erfarer at det ligger 

noen utfordringer i å få til effektiv bruk av systemet. Medlemmet forklarer at en person som 

sitter i et land, ikke nødvendigvis føler seg trygg nok til å stille et spørsmål til en annen 
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person, som sitter i et annet land. Derfor jobber de nå med å finne andre måter for å få bruken 

av systemet til å bli effektivt. Medlemmet får svar fra et annet medlem, som kommer med 

forslag til hvordan man kan løse denne problematikken. 

 

Brukerkunnskapen som deles i nettverket er ofte forankret i personlige evalueringer og 

erfaringer, og den følger gjerne med anbefalinger eller kunnskap om hva man bør være 

oppmerksom på. Flere medlemmer deler dype refleksjoner og evalueringer når de deler 

brukerkunnskap. De trekker frem ulike scenarioer og muligheter, og visualiserer 

problemstillingen som løftes frem. Medlemmene blir involvert i hverandres 

evalueringsprosesser. Et medlem svarer for eksempel på en post, og vedkommende skriver: 

«Jeg ser at noen anbefaler deg disse systemene. Det kan være gode systemer, men det betyr 

ikke at de dekker dine behov». Så deler medlemmet et forslag til en fremgangsmåte for å 

evaluere systemer.  

 

5.2.3 Know how 
I know how-kategorien, har innhold som beskriver hvordan man utfører en oppgave, eller 

hvordan man løser et problem, blitt plassert. Når medlemmene deler know how kan postene 

gjerne starte med formuleringer som «For oss handler dette om...», «Min opplevelse er at...», 

«Jeg tror det vil være lurt å..», «Jeg mener at..», «Jeg tror at det er viktig for å..», «Jeg tenker 

at min tilnærming...» og «Vår utfordring er å klare å...».  

 

Den know how-kunnskapen som sirkulerer i nettverket er gjerne forankret i medlemmenes 

erfaringer fra arbeidssituasjoner. I flere tilfeller deles evalueringer og refleksjoner over 

prosesser medlemmene har stått i. Medlemmene sparrer rundt ulike problemstillinger, de gjør 

hverandre oppmerksomme på ting, de utfordrer, deler fremgangsmåter og erfaringer. Det er 

når denne kunnskapen deles, at medlemmene virkelig får innsyn i andre praktikeres 

refleksjoner og evalueringer. Medlemmene inviteres inn i pågående problematikk i 

organisasjoner. Eksempelvis kan medlemmene lure på hvordan andre praktiserer en regel 

eller et pålegg, og så drøftes dette i tråden med andre medlemmer som nettopp har tatt stilling 

til samme problematikk. Her stilles oppklarende spørsmål, og medlemmene deler egne valg: 

«Vi kommer nok til å gjøre dette..», «Vi har gått bredt ut og informert..» eller «Vi har ikke 

konkludert, men slik jeg har forstått det..».  
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En bruker påpeker viktigheten av å overveie kunnskapen som deles i gruppen, og 

vedkommende oppfordrer de andre medlemmene til å huske at de fleste som kommenterer i 

nettverket, kommenterer ut fra egne erfaringer. Brukeren påpeker at ting som virker et sted, 

kan skape uro og støy andre steder.  

 

5.2.4 Hva slags kunnskap deles i nettverket? 
I denne analysen har kunnskapen blitt kategorisert i kategoriene designkunnskap, 

brukerkunnskap og know how. Analysen viser at nettverket kan fungere som en infrastruktur 

for kunnskapsdeling mellom medlemmer som befinner seg på ulike steder og i ulike 

organisasjoner. HR-praktikere deler og sirkulerer designkunnskap, brukerkunnskap og know 

how i nettverket. Brukerkunnskap og know how utgjør hovedvekten av kunnskapen som 

deles i nettverket, mens designkunnskap identifiseres i mindre grad. Medlemmene gir 

anbefalinger basert på egne erfaringer, de forteller om egne tilnærminger, vurderinger og 

evalueringer.  

 

5.3 Kunnskapssamarbeidene 
Medlemmene interagerer med hverandre i de ulike kommunikasjonstrådene. De diskuterer, 

validerer, forhandler og justerer hverandres idéer og kunnskap. Gruppemedlemmene besvarer 

spørsmål, og de planlegger fysiske møter. De tagger leverandører, interessenter og 

ressurspersoner. Kunnskapssamarbeidene i nettverket har blitt analysert i følgende kategorier: 

validering, spørsmål, tilkjennegjøring, planlegging av møter og tagging.  

 

I tabellen nedenfor beskrives kommunikasjonen i de ulike trådene. Kategoriene i den 

loddrette delen av tabellen beskriver innholdet i utgangspunktet for kommunikasjonstråden, 

og kategoriene i den vannrette linjen i tabellen beskriver responsen i trådene. 

 

Tabell 4: kunnskapssamarbeidene 

 Validering  Spørsmål 

(antall 

spm.) 

Tilkjennegjøring 

(synliggjøring av 

arbeid) 

 

Planlegging 

av ytterligere 

kontakt  

(spørsmål og 

tilbud) 

Tagging 

av andre 
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Tips 

 

11 10 10 2 16 

Kontakt med 

andre 

 

18 5 8 9 3 

Anbefalinger 

og erfaringer 

31 45 35 24 6 

Innspill og 

sparring 

 

102 79 27 28 4 

Stillings-

annonser 

 

9 2 1 3 6 

Eksterne 

kilder 

 

19 3 4 1 1 

Presentasjon 

av brukere  

 

28 19 6 6  1 

Informasjon 

fra/om 

nettverket 

 

28 2 4 0 1 

 

5.3.1 Validering  
De validerende og oppmuntrende tilbakemeldingene kan være i form av liker-klikk, eller 

utsagn som «Strålende, takk!», «Jeg kan bekrefte at jeg har den samme oppfatningen», «Takk 

for tips!», «Strålende idé!», «Det ser bra ut!» og «Så kjekt med presentasjon». 

 

I flere tilfeller trykker medlemmene også på «liker». Denne responsen identifiseres både på 

de originale postene, og i kommentarene. Praksisen har ikke blitt studert, analysert eller 

systematisert, men den er tilstedeværende i nettverket. Liker-klikkene kunne blitt inkludert i 
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analysen av valideringer. Den har derimot ikke blitt inkludert dels av tidshensyn, og dels 

fordi den anses som en mer passiv form for validering. 

 

5.3.2 Spørsmål 
Spørsmålene har blitt kodet og opptelt litt annerledes enn de andre kategoriene i denne 

studien. I de andre kategoriene er det antall poster som har blitt telt opp, mens spørsmålene i 

responspostene har blitt telt opp som antall spørsmål og ikke antall poster som inneholder 

spørsmål. 

 

I kommunikasjonstrådene stiller medlemmene oppfølgende spørsmål direkte til en person, til 

en mindre gruppe mennesker eller til gruppen som helhet. Spørsmålene kan være retoriske, 

de kan være oppklarende, utdypende, utforskende, drivende og utfordrende. Det kan være 

spørsmål av typen «Hva slags inspirasjon ser du etter?», «Stemmer det at dere har innført 

X?», «Har du noen tanker om hvordan disse modellene kunne sett ut?», «Fortell gjerne mer 

om X og hvordan dere gjør det med X?» og «Hva er det du har lyst til å jobbe med?». 

Spørsmålene kan også være av en mer utfordrende karakter, f.eks.: «Har dere undersøkt 

hvorfor det er sånn?», «Hva ønsker du å få ut av X?», «Hva legger du i X?» og «Hvorfor har 

dere valgt X?».  

 

Det kan virke som forskjellen i måten medlemmene stiller spørsmål i originalpostene, 

påvirker svarene de får, og omfanget av respons. Moderatorene går i flere tilfeller inn med 

validerende tilbakemelding på originalposten, og i flere tilfeller stiller de også oppfølgende 

spørsmål. Jeg opplever at disse spørsmålene bidrar til å føre samtalen videre, for eksempel 

ved at andre involverer seg i samtalen, eller ved at forfatteren av originalposten kommer med 

utfyllende kunnskap. På den måten utvider moderatorene tematikken som blir løftet frem i 

originalpostene.  

 

I en tråd som får spesielt stor respons, har et medlem på forhånd definert at dette skal være en 

«brainstorming prosess». Medlemmet leder samtalen som en kreativ prosess, og prosessen 

åpnes og lukkes av medlemmet. Tråden starter med at medlemmet stiller et spørsmål som kan 

ha utgangspunkt i design-tenking metodologi. Trådstarteren ber gruppen se for seg den 

«perfekte løsningen» på et produkt. Medlemmet får respons av to medlemmer. Så stilles 

spørsmålet på nytt i en ny formulering: «Finnes det noen andre problemer eller «drømmer» 
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om hva en slik løsning skal kunne hjelpe med?». Flere medlemmer svarer, og trådstarter 

kommer med oppfølgende, utdypende spørsmål. Når diskusjonen har foregått en stund, 

systematiserer og oppsummerer trådstarter kommunikasjonen som har foregått i nye poster. 

H*n oppfordrer medlemmene til å kommentere under dem, dersom noen har refleksjoner, 

spørsmål, erfaringer eller idéer. Deretter går trådstarteren tilbake til et annet spørsmål som 

kan ha utgangspunkt i design-tenkning. Trådstarter oppfordrer medlemmene til å reflektere 

rundt hvordan produktet ville sett ut dersom brukere av produktet skulle designet det. Når 

responsen tynnes ut, runder trådstarter av prosessen og takker for deltagelsen. Det finnes 

imidlertid flere eksempler i nettverket på medlemmer som har forsøkt å generere innsikt fra 

nettverket i en produktutviklingsprosess, men de færreste har fått respons som kan 

sammenliknes med tråden som er beskrevet. Derfor kan det se ut som disse prosessene må 

ledes, for at de skal generere rik innsikt. 

 

5.3.3 Tilkjennegjøring 
I flere av diskusjonstrådene gjør medlemmer seg selv til kjenne, for eksempel ved at de 

beskriver egen arbeidssituasjon eller arbeidsprosess. Denne tilkjennegjørelsen kan oppstå på 

ulik bakgrunn. Medlemmene kan tilkjennegi egen posisjon fordi de deler en interesse, fordi 

de har vært gjennom en liknende prosess, fordi de tilbyr en tjeneste eller fordi de har erfaring 

med et system eller en programvare. Medlemmene skriver blant annet: «Jeg ettersøker også 

gode metoder for X», «Jeg holder forøvrig på med X», «Vi arbeider også med dette» og «Jeg 

skal i gang med dette nå». Brukerne skriver også «Jeg kommer!» eller «Jeg har meldt meg 

på», som respons på noen poster om frokostseminarer og kurs. I tillegg gjør leverandører seg 

til kjenne og personer som tilbyr tjenester kommenterer på poster de anser som aktuelle.  

 

I flere tilfeller dukker det opp spørsmål om ytterligere kontakt i forbindelse med denne 

tilkjennegjøringen. Medlemmene planlegger kommunikasjon på personlig melding, 

personlige møter og telefonsamtaler. En person skriver: «Jeg kunne gjerne tenkt meg å 

utveksle noen tanker om X», en annen sier «Jeg har sendt deg en PM, så kan vi snakkes mer 

dersom du er interessert i mer info», mens en tredje skriver «Jeg tar gjerne en prat med deg 

ved en senere anledning vedrørende dine erfaringer med X». I en tråd melder først en person 

fra om at vedkommende står oppi en viss situasjon, deretter kommer en ny person til og sier 

at h*n står i samme situasjon. Forfatteren av den originale posten foreslår at de skal møtes for 

å drodle, den andre personen takker ja og en tredje person henger seg på. Sammen avtaler de 
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et møte for å diskutere problematikken ytterligere. I en annen tråd tilbyr et medlem seg å 

være sparringspartner for en student.  

 

Tilkjennegjøringspraksisen bidrar til at nettverket videreutvikler seg. Medlemmene danner 

relasjoner til andre som deler en interesse eller en utfordring, og lokale møter mellom HR-

praktikere oppstår. Kunnskapsdeling etableres andre steder, i mindre fellesskap og det dannes 

lokale kunnskapsdelingsklynger mellom medlemmer av nettverket. Et innlegg fra et av 

medlemmene i gruppen, illustrerer dette godt. Medlemmet deler et utkast fra et innlegg i en 

bok. Teksten viser at medlemmet søkte ut for å forsøke og tette sine kunnskapshull. 

Innlegget har tittelen «Having a tribe», og det gjengis med tillatelse fra forfatteren: 

 

Just imagine that you start in a new role, land your first job as an HR professional. A 

career path from Senior Executive Assistant to Cheif Human Resources Officer ... 

How could we facilitate this transition? I did it by searching for a Human Resources 

local Facebook group ... Two weeks after, I had the pleasure of meeting one of the 

members, a young and enthusiastic HR director, who kindly volunteered to support 

me and become my mentor. In our first meeting, she shared her best tips on how I 

could start implementing the most important routines when building an HR 

department from scratch. I can tell you that this session was much better than just 

reading articles on the topic after some Google search results. The point with this 

story is that people long to be connected. I need to be connected to grow 

professionally in a new field and my HR peer wants to be connected to empower 

others … 

 

5.3.4 Tagging  
Brukerne tagger brukere som de tror kan bidra i diskusjoner, eller andre de tror kan ha 

interesse av tematikken som diskuteres i den aktuelle tråden. I noen tilfeller tagges bare 

navnet til en person, mens i andre tilfeller beskrives det hvorfor personen har blitt tagget. 

Medlemmene skriver for eksempel: «Jeg vet at X har vært/er i samme situasjon» eller «Dette 

kan X noe om». I andre tilfeller blir det henvist til personer og selskaper som kan tilby 

relevante tjenester. Enkelte ganger er dette selvpromotering, mens andre ganger skriver 

kommentatoren at personen selv har hatt erfaring med leverandøren.  
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Det finnes også en tagge-funksjon, hvor man kan merke innlegg med ulike tema. Når 

innleggene er merket, kan man klikke seg inn i et arkiv over poster som omhandler ulik 

tematikk. Denne praksisen er relativt lite brukt. Det er totalt 90 tagger (per 04.05.2019), men 

flere av disse taggene har utspring i samme post. 

 

5.3.5 Hvordan fungerer kunnskapssamarbeidene? 
Interaksjonen og responsen på postene kan indikerer noe om hva som anses som interessant 

for andre medlemmer. Nettverkets kvaliteter bidrar til at det genereres fokus på et spørsmål, 

eller en tematikk. Medlemmene interagerer med bevissthet, deres idéer og erfaringer kobles 

sammen, og det er lite «off topic-kommunikasjon».  

 

I noen tilfeller responderer ikke medlemmene, i andre tilfeller er det kun et fåtall 

kommentarer og diskusjonene dør fort ut. Noen av trådene inneholder konstruktive debatter, 

slik at det skjer en god online diskusjon. Det eksisterer likevel relativt lite kompleks 

diskusjon i nettverket. Det kan se ut som at medlemmene foretrekker å avtale 

kunnskapsdeling andre steder. Det empiriske materialet viser at nettverket fungerer som et 

godt utgangspunkt for å komme i kontakt med sparringspartnere, og personer som står i 

liknende arbeidssituasjoner. Medlemmene tilkjennegir egen posisjon til stadighet, og på den 

måten plasserer de seg i en situasjon hvor det er enkelt for andre å ta kontakt med dem.  

I flere tilfeller utvikler samtalene seg til personlige samtaler eller møter. Kanskje kan det 

tenkes at komplekse diskusjoner krever andre rammer. 

 

Analysen av kunnskapsdelingspraksisen i nettverket viser at medlemmene gjør sitt eget 

arbeid, interesser og problemer synlig og leselig for andre. For eksempel kan de fortelle at de 

har stått ovenfor samme problematikk, at de har erfaring med et system, eller at de har vært 

gjennom en tilsvarende prosess. Praksisen fører også til at medlemmene validerer hverandres 

arbeid, de kommer med innspill, spørsmål og tilbakemelding. Dermed får medlemmene 

mulighet til å revidere og justere eget arbeid på bakgrunn av disse tilbakemeldingene. På den 

måten kan nettverket ha potensial til å fungere som en «trading zone» mellom HR-praktikere. 

 

5.4 Oppsummering  
I dette kapittelet har funnene fra analysen av observasjonsdataene blitt gjengitt. Analysen 

viste at medlemmene av nettverket sirkulerer flere former for kunnskap, og det identifiseres 
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deling av designkunnskap, brukerkunnskap og know how i nettverket. Medlemmene gjør 

egen arbeidspraksis og kunnskap, synlig og leselig for andre i de originale postene. I 

kommunikasjonstrådene validerer og utfordrer medlemmene kunnskapen og arbeidspraksisen 

som blir delt. Basert på denne praksisen kan medlemmene justere eget arbeid. Analysen viser 

også at flere lokale kunnskapsklynger dannes mellom medlemmer som deler en interesse, 

arbeidsoppgave eller utfordring. I kapittel 6 vil disse funnene diskuteres opp mot studiens 

analytiske rammeverk, forskningsspørsmål og problemstilling. 
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6 Hvordan kan et online HR-nettverk bidra 
til å imøtekomme krav og behov ved 
dagens profesjonaliseringskontekst?  

 

I dette kapittelet vil studiens problemstilling besvares med utgangspunkt i 

forskningsspørsmålene: «Hvorfor har gründerne opprettet nettverket, og hvordan drives det?» 

og «Hva slags kunnskap deles i nettverket, og hvordan foregår denne praksisen?». Først vil 

de to forskningsspørsmålene bli besvart med utgangspunkt i det empiriske materialet og det 

analytiske rammeverket. Deretter vil studiens problemstilling diskuteres og besvares opp mot 

det analytiske perspektivet, de empiriske funnene og besvarelsen av forskningsspørsmålene. 

Avslutningsvis vil nettverket beskrives som et nytt tannhjul i en profesjonaliseringsprosess.  

 

6.1 Hvorfor har gründerne opprettet nettverket, og 

hvordan drives det? 
 
6.1.1 Et fragmentert kunnskapslandskap og et behov for kunnskapsdeling 
Teknologi kan endre arbeidsplassens natur, og medføre store endringer i arbeidsplasser 

(Bruni et al., 2007). IKT muliggjør avstand mellom parter, og tid og sted kan frakobles. 

Begge gründerne følte at de satt isolert i egen organisasjon. De savnet sparringspartnere, og 

opplevde å stå i mange utfordringer i løpet av arbeidsdagen, som de synes det var vanskelig å 

vite om de håndterte riktig. Den ene gründeren fortalte at h*n har HR-ansvar for ansatte i syv 

forskjellige land, et komplekst og omfattende ansvar som det trolig er umulig å være 

forberedt på. Det er vanskelig å se for seg hva slags kunnskapshull man vil stå ovenfor, når 

man skal kjenne til lover, regler, forskrifter og praksis i syv forskjellige land, og det er 

tilsvarende vanskelig å se for seg hvordan man skal kunne overkomme disse hullene. Derfor 

ønsket de begge ekstern input og interaksjon med andre HR-profesjonelle for å dele 

kunnskap, erfaringer og tips. 

 

Styhre (2011) understreker at det fragmenterte kunnskapslandsskapet krever at profesjonelle 

deltar i brede kunnskapsdelingsaktiviteter. Gründerne anerkjente at de måtte strekke seg ut til 
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andre HR-profesjonelle for å bedre kunne håndtere ansvaret de stod ovenfor i egen 

arbeidshverdag, og de følte et behov for en ny arena for kunnskapsdeling.  

 

Begge gründerne opplevde at seminarene og foredragene de deltok på var med på å gi dem 

inspirasjon, men de savnet erfaringsutveksling og interaksjon med andre HR-profesjonelle. 

Gründerne ønsket ekstern input, interaksjon og sparring, og de bestemte seg derfor for å 

skape et nettverk som kunne muliggjøre kunnskapsdeling og interaksjon mellom HR-

praktikere. De hadde ambisjoner om at nettverket skulle være lett tilgjengelig, gi HR-

profesjonelle muligheten til å komme i kontakt med andre som deler en interesse eller en 

utfordring, det skulle være et sted hvor man kunne få tips og råd fra andre som drev med det 

samme, og muliggjøre interaksjon og sparring mellom HR-profesjonelle. Mye kan tyde på at 

medlemmene også har følt behov for en slik arena. Flere av medlemmene gir positive 

tilbakemeldinger på at nettverket eksisterer, direkte til gründerne, og de uttrykker 

takknemlighet for at nettverket eksisterer i poster i Facebook-gruppen.  

 

6.1.2 Et administrert nettverk med rom for erfaringsdeling og interaksjon 
Gründerne opprettet et Facebook-nettverk, hvor de også administrerer og modererer 

interaksjonen. Wenger (2002) påpeker at alle praksisfellesskap vil være avhengige av internt 

lederskap. Gründerne fremstår som sterke drivkrefter i kunnskapssamarbeidene, de 

responderer noe oftere enn andre, ønsker velkommen, stiller oppfølgende spørsmål som åpner 

for lengre samtaler, sørger for at gruppens retningslinjer følges, organiserer, arrangerer og 

inviterer til samlinger. Observasjonen i nettverket viser at administrasjonen og retningslinjene 

for bruken av nettverket, er med på å forme kommunikasjonen og kunnskapsdelingen i 

gruppen.  

 

En av retningslinjene i gruppen, er en oppfordring til medlemmene om at de skal presentere 

seg. Denne oppfordringen kan bidra til flere ting. Det kan stimulere til aktivitet i nettverket, 

slik som gründerne også nevner, men det kan også bidra til at medlemmene gjør arbeidet sitt 

synlig og leselig for andre. Praksisen bidrar til at det skapes muligheter for validering, 

utforsking og justering av arbeidspraksis. Medlemmene får også enklere mulighet til å 

komme i kontakt med andre ressurspersoner, når de tilkjennegir egen posisjon, interesser og 

utfordringer.  
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HR-nettverket strekker seg på tvers av organisasjoner, og det muliggjør kunnskapsdeling på 

tvers av organisatoriske grenser. Gründerne ville at det skal være trygt å stille spørsmål og 

dele erfaringer i gruppen. Derfor ønsket de å skape et trygt miljø for deling av kunnskap og 

idéer. Wenger (2002) skriver at medlemmer i et praksisfellesskap gjennom regelmessig 

interaksjon, vil kunne bygge verdifulle forhold basert på respekt, tillit og et sterkt fellesskap, 

noe som over tid kan bidra til at de utvikler en følelse av felles historie og identitet. Det ser ut 

til å være en tilsynelatende lav terskel for å stille spørsmål i gruppen, og en fellesskapsfølelse 

kan spores i noe av kommunikasjonen i nettverket. Enkelte medlemmer kommuniserer i «vi»-

form, ved flere anledninger. Wenger (2002) understreker at når medlemmene kjenner 

hverandre, så gjør det det også enklere for dem å vite hvem de kan spørre om hjelp. Dette kan 

også gjenkjennes i tagge-praksisen i gruppen, hvor noen medlemmer tagger personer de tror 

kan bidra med relevant innsikt i en diskusjon.  

 

6.2 Hva slags kunnskap deles i nettverket, og hvordan 

foregår denne praksisen? 
 
6.2.1 Om kunnskapen som deles 
Kunnskap blir så raskt utdatert at det ikke lenger holder å bare opparbeide kunnskap, man må 

opprettholde den (Simons & Ruijters, 2014). Medlemmene av nettverket får tilgang til 

erfaringskunnskapen til andre HR-profesjonelle, og de samler og deler erfaringer. Funnene i 

denne studien har vist at det deles varierte former for kunnskap i nettverket. Det identifiseres 

designkunnskap, brukerkunnskap og know how.  

 

Kunnskapen som deles i nettverket er bygd på medlemmenes opplevelser, erfaringer, 

vurderinger, evalueringer og antagelser. Derfor genererer ikke nødvendigvis nettverket 

vitenskapelig kunnskap, men brukbar og lett tilgjengelig erfaringskunnskap som kan støtte 

medlemmene i deres arbeid. Nye teknologiske endringer, implementeringen av disse og 

medfølgende endringer i lovverk, blir diskutert i nettverket. Funksjonalitet og kapabilitet 

mellom nye og ulike datasystemer blir drøftet med HR-interessenter som ikke har en 

salgsagenda, men erfaring med bruk av systemene. Disse diskusjonene kan generere 

kunnskap som potensielt kan spare medlemmene for tid, når de eksempelvis skal vurdere hva 

slags systemer de skal implementere. Som nevnt forteller en av gründerne av nettverket at 
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h*n sparte svært mye tid på grunn av kunnskap h*n fikk tilgang på i nettverket, når h*n 

skulle gjennomføre et HMS-kurs.   

 

6.2.2  Om kunnskapsdelingspraksisen 
Det mest interessante aspektet ved kunnskapsarbeidet i nettverket, er etter min mening ikke 

kunnskapsdelingen i seg selv, men det potensialet nettverket har som struktur for 

kunnskapssamarbeid, hvor kunnskap og erfaringer kan utvikles og utforskes. Simons og 

Ruijters (2014) skriver at det er et valg å være profesjonell. Valget fører med seg et ansvar 

som blant annet innebærer at man må holde seg oppdatert på teori og at man bidrar til 

utvikling av egen og andres profesjonelle praksis (Simons & Ruijters, 2014). Nettverket kan 

fungere som en struktur hvor individuell erfaringskunnskap justeres og evalueres.  

 

Det empiriske materialet viser at online-interaksjonen i nettverket skaper unike muligheter 

for kunnskapssamarbeid med andre profesjonelle i feltet. «Trading zone»-metaforen 

beskriver det komplekse samspillet som skjer når forskjellige samfunn møter hverandre for 

utveksling, til tross for forskjeller i formål, normer, verdier og ytelseskriterier (Kelogg et al., 

2006). Medlemmene av HR-nettverket jobber alle innenfor HR-feltet, men det betyr ikke 

nødvendigvis at de har samme formål, normer, verdier eller ytelseskriterier. Noen av 

medlemmene i gruppen er leverandører, noen skriver blogger, noen er studenter, noen jobber 

som konsulenter, noen jobber alene som HR-funksjon i en organisasjon, mens andre er en del 

av store og åpne arbeidsplasser. Når medlemmene i nettverket deler kunnskap uten å være 

fysisk tilstede, så krever det at de artikulerer egen kunnskap på en måte som er forståelig for 

andre. Medlemmene etablerer et felles rammeverk, og en kontekst hvor deres arbeid kan 

gjøres synlig for andre. På bakgrunn av denne synliggjøringen av arbeidspraksis, kan 

medlemmene validere, utfordre og korrigere hverandre.  

 

Slike strukturer kan generere problematiske konsekvenser som manglende forståelse, 

hastighet kan prioriteres over kvalitet, det kan oppstå feiltolkning og tvetydighet, og 

undertrykking av forskjeller, omarbeid og midlertidig press (Kelogg et al., 2006). Dette 

diskuteres som nevnt også av noen av medlemmene i nettverket. Et medlem understreker for 

eksempel betydningen av at kunnskapen som deles i nettverket er knyttet til brukernes 

erfaringer. Vedkommende påpeker at noen tiltak kan fungere i en kontekst, mens de samme 

tiltakene kan skape problematikk i andre kontekster. Det eksisterer også en fare for at raske 
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løsninger kan prioriteres ovenfor kvalitet, at innhold feiltolkes eller er tvetydig. Det ligger 

taus kunnskap i innholdet som postes, og leseren må selv benytte egen kunnskap for å 

vurdere og evaluere innholdet som deles. Kunnskapen medlemmene får tilgang på i 

nettverket må tilpasses den konteksten medlemmene selv opererer i, og medlemmene er 

avhengige av sin egen evne til å stille oppfølgingsspørsmål for å gjøre taus kunnskap 

eksplisitt, eller for å få i gang mer fruktbare diskusjoner. Følgelig vil leserens eksisterende 

kunnskap, og leserens evne til å dra nytte av kunnskapen, ha mye å si for kunnskapsdelingen 

i nettverket. 

 

I flere tilfeller avtaler medlemmene ytterligere sparring med andre som deler en utfordring 

eller en interesse, over telefon, privat melding eller i form av et fysisk møte. Nye 

kunnskapsdelingsnoder dannes, og kunnskapsdelingen skjer lokalt. Dermed dannes sub-

grupper mellom medlemmer av nettverket.  

 

6.3 Hvordan kan et online HR-nettverk bidra til å 

imøtekomme krav og behov ved dagens 

profesjonaliseringskontekst? 
 
6.3.1 Fyll av kunnskapshull  
Det profesjonelle arbeidet utsettes for store endringer, både på et individuelt, organisatorisk, 

nasjonalt og internasjonalt nivå (Edwards & Fenwick, 2015, 2016). Digital analyse og 

teknologi transformerer arbeidskunnskap, arbeidsfordeling og arbeidsidentiteter (Edwards & 

Fenwick, 2016). Funksjonalitet og kapabilitet mellom nye og ulike datasystemer drøftes med 

medlemmer som har erfaring med systemene. Nye teknologiske endringer, implementeringen 

av disse og medfølgende endringer i lovverk diskuteres i nettverket. Medlemmene diskuterer 

endringer de står ovenfor i sin arbeidshverdag; de søker ut for å få oversikt over hvordan 

andre løser nye situasjoner. De stiller eksempelvis spørsmål om endringer i lovverk og 

arbeidspraksis knyttet til teknologiske endringer. Innføringen av GDPR ble blant annet tatt 

opp flere ganger i nettverket, og funksjoner og kompatibilitet mellom nye og ulike 

datasystemer blir også hyppig diskutert.  

 

Fenwick og Edwards (2016) reflekterer rundt hvilke implikasjoner digital teknologi kan ha 
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for profesjonelt ansvar, og de trekker frem fem faktorer som de mener krever mer fokus i 

utdanningen av potensielle profesjonelle. Mye av aktiviteten i nettverket kan gjenspeile disse 

fem faktorene. Det eksisterer for eksempel en egen analysetråd, hvor medlemmene diskuterer 

hva slags data de studerer og hvorfor de ønsker å studere den. I andre tråder diskuterer 

medlemmene implementeringen av digital teknologi. I flere tilfeller stiller medlemmer 

spørsmålstegn rundt om det virkelig er behov for tekniske systemer. Det eksisterer samarbeid 

med designere av verktøy i gruppen, og medlemmene diskuterer begrensninger, kvalitet og 

funksjonalitet ved ulike systemer og verktøy.  

 

Gründerne av nettverket beskriver et behov for mer objektiv kunnskap, da mye av 

kunnskapen som naturlig spres i miljøet gjerne blir delt av mennesker med en salgsagenda. 

Analysen i denne studien viser at medlemmene av nettverket enkelt kan komme i kontakt 

med andre som har kunnskap om noe, eller noen som deler et problem, en utfordring, en 

interesse eller en arbeidsoppgave. Medlemmene kan interagere med ressurspersoner, og 

diskutere kunnskap og erfaring. Eksempelvis kan kapabilitet og funksjoner diskuteres med 

andre som har erfaring med et system, og dermed trolig ikke en salgsagenda. 

 

6.3.2 Samspill, interaksjon og kunnskapsdeling med andre HR-praktikere 
Styhre (2011) anser profesjonalisme som noe sosialt innvevd i de relasjonene som former og 

påvirker individer eller grupper av individer. Kommunikasjonen i nettverket viser at 

nettverket, og kunnskapsdelingen i nettverket har betydning for flere av medlemmene. Under 

den fysiske fagsamlingen jeg deltok på, fikk jeg inntrykk av at flere av medlemmene kjente 

hverandre fra før. Det virket som det var lav terskel for å stille spørsmål, og stemningen 

fremstod som uformell. Det vises også en form for samhold i nettverket, hvor enkelte 

medlemmer bruker «vi»-formuleringer. Det uttrykkes takknemlighet for kunnskapsdelingen, 

og nettverkets eksistens i de originale postene, og i kommentarer i kommunikasjonstrådene. I 

tillegg er det også et stabilt oppmøte på de fysiske møtene. Et medlems beskrivelser i 

innlegget «Having a tribe», illustrerte som nevnt hvordan nettverket kan være viktig for et 

medlems arbeidspraksis.   

 

Profesjonelle grupper kan derfor ifølge Styhre (2011) kun opprettholde egen status som en 

legitim og troverdig aktør innenfor egen jurisdiksjon, gjennom interaksjon og utarbeidelse, 

samt testing og bekreftelse av kunnskap i profesjonelle fellesskap. Analysen av 
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kunnskapsdelingspraksisen i nettverket, viser at medlemmene synliggjør egen arbeidspraksis 

og kunnskap i de originale postene, og de validerer, utfordrer og justerer hverandres idéer og 

kunnskap i kommunikasjonstrådene. Følgelig kan nettverket fungere som en kontekst som 

kan støtte HR-profesjonelles arbeid for å opprettholde egen status.  

 

Mindre institusjonaliserte profesjoner vil være avhengige av å etablere rutiner og mekanismer 

for deling av kunnskap for å sirkulere know how, men også for å konstruere meningsfylte 

profesjonelle identiteter (Styhre, 2011). Siden HR er et relativt nytt felt som har vært utsatt 

for store omveltninger, anses profesjonen som mindre institusjonalisert, og følgelig vil det 

være viktig å etablere rutiner og mekanismer for deling av kunnskap i dette feltet. Analysen 

av kunnskapspraksisen i nettverket viste at medlemmene sirkulerer brukerkunnskap, 

designkunnskap og know how i nettverket. Dersom den profesjonelle mister tilgang på 

kunnskap, informasjon og sladder, så vil den profesjonelle gradvis miste sin ekspertise, 

argumenterer Styhre (2011). Siden nettverket muliggjør uformell erfaringsutveksling og 

synliggjøring av profesjonelt arbeid, så kan nettverket ha potensial til å fungere som en arena 

hvor HR-profesjonelle kan få tilgang på kunnskap, informasjon og sladder. På den måten kan 

nettverket fungere som kontekst for opprettelse og fornyelse av profesjonell identitet.  

 

Videre har HR-nettverket arrangert foredrag med eksperter fra akademia, hvor spesifikk 

tematikk diskuteres sammen med foredragsholderen. Nettverket kan dermed ha potensial til å 

fungere som en «trading zone» mellom akademia og praksisfeltet, hvor forskerne må 

presentere sin forskning for en brukergruppe. Det er også flere studenter i gruppen. De 

benytter kunnskapen til medlemmene i gruppen for å innhente relevante og praksisnære 

problemstillinger, samt tematikk til oppgaver. Samtidig deler de også linker til 

spørreundersøkelser som de oppfordrer medlemmene til å besvare, og de deler oppgaver, 

litteraturtips og erfaringer med jobbsøkerprosesser tilbake i gruppen. 

 

6.3.3 Oppsummering 
Analysen viser at medlemmene kan få støtte til å overkomme kunnskapshull de står ovenfor i 

sin arbeidspraksis. HR-profesjonelle som går over i nye roller, studenter og nyutdannede som 

starter i sin første jobb, bruker for eksempel nettverket for å få støtte til å håndtere situasjoner 

de står ovenfor. Medlemmer kan få oversikt over hvordan andre håndterer løpende 
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utfordringer som oppstår som følge av teknologisk utvikling. På den måten kan HR-

nettverket bringe sammen det fragmenterte i dagens arbeidskontekst.  

 

Medlemmene uttrykker i flere tilfeller takknemlighet for at nettverket eksisterer, og de gir 

uttrykk for at kunnskapsdelingen er av betydning for dem. Medlemmene av nettverket 

interagerer, utarbeider og bekrefter kunnskap i fellesskapet. De kan justere og validere eget 

og andres arbeid og kunnskap, og på den måten kan nettverket fungere som en «trading 

zone» mellom personer med ulik tilknytning til HR-feltet. Medlemmene sirkulerer og deler 

designkunnskap, brukerkunnskap og know how i nettverket. HR-profesjonelle kan få tilgang 

på kunnskap, informasjon og sladder. På den måten kan nettverket fungere som kontekst for 

opprettelse og fornyelse av profesjonell identitet, og som en kontekst som kan støtte HR-

profesjonelles arbeid for å opprettholde egen status. 

 

6.4 Et nytt tannhjul i en profesjonaliseringsprosess? 
I kapittel 1 ble det stilt spørsmål om man må tenke annerledes for å imøtekomme dagens 

kontekstuelle krav til profesjonelt arbeid. Spørsmålet «Må kunnskap utvikles, deles, 

opparbeides, opprettholdes, justeres og formidles på en annen måte enn tidligere?», ble også 

stilt. Denne studien illustrerer et nytt tannhjul i en profesjonaliseringsprosess, og den viser at  

medlemmene av HR-nettverket søker sammen for å få støtte til å håndtere utfordringer 

knyttet til utvikling i deres arbeid, og arbeidskontekst. Medlemmene organiserer seg i 

aktiviteter hvor de samler inn kunnskap og erfaringer fra andre medlemmer av nettverket.  

 

Trolig kan det ligge uforløst potensial i bruken av online-nettverk som kontekst for 

kunnskapsdeling. Studien til Callon og Rabeharisoa (2003) viser at pasienter går sammen og 

fordyper seg i forskningslitteratur. De dokumenterer eget sykdomsforløp, gjennomfører 

spørreundersøkelser og fotograferer utvikling av sykdommen. I HR-nettverket etterspørres 

det i noen tilfeller forskningslitteratur, og medlemmene viser interesse for fagsamlingene som 

arrangeres. Det drives også usystematisk innsamling av erfaringskunnskap, men det virker 

som denne innsamlingen hovedsakelig foregår på individuell basis. I noen tilfeller skjer det 

systematisk datainnsamling, eksempelvis i form av spørreundersøkelser. De fleste poster 

spørreundersøkelser i forbindelse med studier, men det finnes også noen medlemmer som 

systematisk samler inn andre medlemmers erfaring, for å drive med produktutvikling. Likevel 

skiller arbeidet seg fra det som identifiseres i studien til Callon og Rabeharisoa (2003), fordi 
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arbeidet ikke bærer preg av kollektivitet. Pasientene som Callon og Rabeharisoa (2003) 

studerer, ender etterhvert opp med å samarbeide med forskere og spesialister. Gründerne av 

HR-nettverket har riktignok opprettet kontakt med forskere som studerer arbeidslivsspørsmål. 

Den ene gründeren foreslår også at det kunne ha vært interessant å involvere forskere som 

studerer slike spørsmål, i diskusjonene som skjer på de fysiske møtene. Utover dette 

eksisterer det på nåværende tidspunkt ikke noe arrangert samarbeid mellom gruppene. 

 

Rabeharisoa et al. (2013) fant ut at brukerorganisasjonene de studerte kunne utdype bevis på 

problematikk de selv anså som viktig. Brukerorganisasjonene analyserte forholdet mellom 

individuelle erfaringer og vitenskapelig kunnskap, og engasjerte seg for å formulere legitim 

erfaringskunnskap og kollektiv ekspertise (Rabeharisoa et al, 2013). Dermed utviklet 

brukerorganisasjonene seg til å bli en del av et ekspertisenettverk rundt en sykdom 

(Rabeharisoa et al., 2013). HR-nettverket er orientert rundt medlemmenes profesjonelle liv, 

og medlemmene benytter kunnskapen som nettverket generer i sin egen arbeidshverdag. På 

den måten skiller denne studien seg fra studiene til Akrich (2010), Rabeharisoa et al. (2013) 

og Callon og Rabeharisoa (2003), hvor kunnskapsdomenet i fellesskapene er orientert rundt 

helsetematikk som medlemmene har en personlig tilknytning til. Kunnskapen som nettverket 

genererer, kan potensielt skape endringer som kan ha direkte påvirkning på deres hverdag, 

helse og fremtid. 

 

Aktiviteten i HR-nettverket tilsvarer ikke aktiviteten som studeres av Akrich (2010), 

Rabeharisoa et al. (2013) eller Callon og Rabeharisoa (2003). Studien av HR-nettverket viser 

imidlertid at nettverket kan være en spire til å bli en svært produktiv 

kunnskapsdelingsplattform som potensielt kan fortsette å imøtekomme raske skift i dagens 

arbeidskontekst. Medlemmene av nettverket har tilgang på store mengder data og kunnskap. 

Dersom erfaringsdelingen i Facebook-nettverket hadde blitt videreutviklet og systematisert 

på måter som kan likne det kollektive arbeidet som illustreres av Akrich (2010), Rabeharisoa 

et al. (2013) og Callon og Rabeharisoa (2003), kan det tenkes at det ligger et stort uforløst 

potensial i å anvende Facebook-nettverk mer systematisk i profesjonell praksis. 
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7 Avslutning  

I denne studien har kunnskapsdelingspraksis i et online-nettverk blitt studert i et 

profesjonaliseringsperspektiv, gjennom to delstudier. I første delstudie ble det zoomet ut på 

gründernes intensjoner bak nettverket, og i andre delstudie ble det zoomet inn på 

kunnskapsdelingspraksisen som eksisterer i nettverket. Studiens problemstilling ble så 

besvart med utgangspunkt i disse delstudiene. I dette kapittelet vil studiens bidrag beskrives, 

og det vil presenteres forslag til videre forskning.  

 

7.1 Studiens bidrag  
Produktive studier bør ifølge Madill et al. (2000) ”...stand the test of time through being 

widely acknowledged to have contributed to the development of the field” (s.14). Denne 

studien alene kan ikke bidra til utvikling av feltet, men den kan være interessant som en 

førstudie ved at den belyser muligheter i online-nettverk som et potensielt nytt tannhjul i en 

profesjonaliseringsprosess.  

 

Medlemmene av nettverket søker sammen, og deler kunnskap og erfaringer. Studien viser at 

det sirkulerer designkunnskap, brukerkunnskap og know how i nettverket, som kan hjelpe 

medlemmene i egen arbeidspraksis. Medlemmene validerer, utfordrer og justerer hverandres 

idéer og kunnskap, og på den måten kan nettverket benyttes som kontekst for videreutvikling 

av egen og andres profesjonelle praksis. 

 

Brukerne av nettverket får tilgang på potensielle sparringspartnere, de inviterer andre HR-

profesjonelle inn i sine profesjonelle liv, de synliggjør egen arbeidspraksis, og bidrar inn i 

andres arbeid. Praksisen i nettverket skaper et godt utgangspunkt for at medlemmene kan 

komme i kontakt med andre som deler en interesse eller en utfordring. Nye teknologiske 

endringer, implementeringen av disse og medfølgende endringer i lovverk, kan diskuteres 

med medlemmer som deler samme utfordring. Funksjonalitet og kapabilitet mellom nye og 

ulike datasystemer kan diskuteres med medlemmer som har erfaring med systemene. 

Nyutdannede og HR-profesjonelle som skifter rolle kan bruke nettverket som støtte i 

overgangsfaser til nye roller. I flere tilfeller arrangeres kunnskapsdeling på andre arenaer. 

Medlemmene planlegger personlige møter, telefonsamtaler og private meldinger. Dermed 
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kan nettverket fungere som et godt utgangspunkt for å konstruere lokale 

kunnskapsdelingsfellesskap mellom medlemmer i ulike organisasjoner og på forskjellige 

geografiske lokasjoner.  

 

Nettverket kan fungere som et nytt tannhjul i en profesjonaliseringsprosess, hvor medlemmer 

får støtte til å håndtere endringer, utfordringer og krav de står ovenfor i sin arbeidshverdag. 

Det kan ha potensial til å fylle kunnskapshull, og bringe sammen det fragmenterte i dagens 

arbeidskontekst. Dermed kan studien peke på en potensiell ny profesjonaliseringstrend. 

 

7.2 Videre forskning 
De metodiske valgene som har blitt gjort i løpet av prosessen, har påvirket studiens funn. 

Andre metodiske valg og bruk av andre teorier, ville kunne ha ført til at funnene hadde vært 

annerledes. Gitt at dette er en nøkkel til ny profesjonalisering, så kunne det ha vært 

interessant å studere organiseringen i nettverket og kunnskapsdelingspraksisen enda bredere. 

I de kommende avsnittene vil forslag til videre forskning presenteres.  

 

I denne studien har et online-nettverk blitt studert som infrastruktur for kunnskapsdeling i et 

profesjonaliseringsperspektiv. Hine (2015) skriver at ”By tracking a phenomenon across 

settings, the ethnographer is able to explore the multiple existence of the phenomenon in 

different places” (s. 187). I den forbindelse kunne videre forskning ha undersøkt om det 

finnes andre HR-nettverk som driver med det samme, og eventuelt også stilt spørsmålstegn 

rundt hvorfor medlemmene har organisert seg i disse nettverkene. Det kunne også ha vært 

interessant å sett på hvordan medlemmene av nettverket benytter kunnskapen, og om den 

kunnskapen som deles genererer resultater eller effektiviserer arbeidet for den profesjonelle. 

 

Medlemmene i HR-nettverket etablerer relasjoner til hverandre; de avtaler møter, 

meldingsutvekslinger og telefonsamtaler. Følgelig kunne vider forskning ha studert de lokale 

kunnskapsdelingsmøtene som igangsettes med utgangspunkt i nettverket.  

 

Studiene Akrich (2010) og Rabeharisoa et al. (2013) har gjort av online epistemiske 

fellesskap, ble gjort over mange år. Dermed fikk de muligheten til å studere nettverkenes 

utvikling over tid. Denne studien er kun gjort over et par måneder. Trolig vil det ta lengre tid 

før nettverket vil kunne vise sitt fulle potensial som struktur for kunnskapsdeling, ettersom 
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denne formen for profesjonell kunnskapsdeling er i en tidlig fase. Derfor kunne det ha vært 

interessant å studere nettverkets utvikling over lengre tid. Kanskje er dette et fenomen som 

vil videreutvikle seg til å bli en viktig del av fremtidens arbeidspraksis? 
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Vedlegg 1 
Vil du delta i forskningsprosjektet: 

” Et blikk på utvikling i HR-feltet – En multimetodisk studie av et HR-nettverk som 

et ledd i en profesjonaliseringsprosess”? 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke en 

Facebook gruppe som kontekst for profesjonalisering i HR-feltet. I dette skrivet gir jeg deg 

informasjon om målene for prosjektet, og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Dette forskningsprosjektet er et mastergradsprosjekt. Formålet med prosjektet er å undersøke 

hvordan en Facebook-gruppe kan fungere som kontekst for profesjonalisering og 

kunnskapsdeling i HR-feltet. Samt undersøke om gruppen kan fungere som en arena hvor 

praktikere og akademikere kan møtes for å dele kunnskap.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Pedagogisk institutt ved Universitetet i Oslo.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du har blitt kontaktet fordi jeg anser det som interessant å få perspektivene til gründerene av 

Facebook gruppen.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

 - Vi avtaler tidspunkt og møtested 

- Intervjuet vil vare ca. 1 time 

- Spørsmålene i intervjuet vil handle om hvorfor Facebook-gruppen er opprettet, hva som er 

visjonen bak den, hva den kan muliggjøre, om det ligger noen retningslinjer for bruk av 

gruppen, inngangsbarrierer osv.  

- Det vil bli gjort lydopptak av intervjuet. Dette lydopptaket vil bli slettet når prosjektet er 

levert inn.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
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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 jeg har fortalt om i dette skrivet. Jeg 

vil behandle opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

- Det er kun meg selv og min veileder Karen Jensen, som vil ha innblikk i dataene i 

denne studien.  

- Dataen vil bli behandlet varsomt, og den vil være beskyttet av passord. Ditt navn vil 

anonymiseres. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.2019, etter denne datoen vil alle opplysninger 

slettes.  

 

Dine rettigheter 

Du har rett til: 

- å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- å 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 Universitetet i Oslo, har NSD – Norsk senter for 

forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i 

samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 
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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 

- 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 

(Forsker/veileder) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet [Et blikk på utvikling i HR-feltet – En 

multimetodisk studie av et HR-nettverk som et ledd i en profesjonaliseringsprosess], og har 

fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

                                                  -  å delta i 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 2 
 

Intervjuguide 

 

Tusen takk for at dere vil delta i dette intervjuet i forbindelse med min masteroppgave. Jeg 

synes det er veldig spennende at dere har opprettet et nettverk hvor ulike arbeidstakere med 

forskjellig tilknytning til HR-feltet kommer sammen, deler kunnskap og diskuterer. 

Oppgaven min baseres på en underliggende oppfatning om at HR-feltet er i sterk utvikling, 

og at feltet stadig får en større samfunnsmessig posisjon og betydning. I den forbindelse 

ønsker jeg å undersøke hvordan et online nettverk potensielt kan støtte moderne trekk ved en 

profesjonaliseringsprosess.  

 

I dette intervjuet ønsker jeg å få innsikt i hvilke vurderinger dere har gjort, og hva som er 

tanken bak nettverket. Intervjuet er strukturert inn i fire bolker, og jeg regner med at det vil 

vare i underkant av 60 minutter. Jeg vil først stille noen innledende spørsmål, deretter vil jeg 

stille spørsmål om hvorfor dere har opprettet nettverket, hvordan dere opplever at det 

fungerer og avslutningsvis vil jeg stille spørsmål rundt hva dere opplever at nettverket kan 

bidra med. 

 

1. Innledende spørsmål:  

1. Når opprettet dere gruppen?  

2. Vet dere om noen andre tilsvarende nettverk?  

 

2. Hvorfor opprettet dere gruppen: 

3. Hvorfor ønsker dere å samle mennesker med interesse for HR-feltet i en gruppe? 

4. Ser dere noen særtrekk ved HR-arbeid som nødvendiggjør en gruppe slik som denne? 

5. Jeg har sett at medlemsmassen i gruppen øker, har dere noen tanker om hvorfor det skjer? 

6. Hvorfor har dere valgt å benytte Facebook som plattform? 

7. Hva kan denne gruppen bidra med som andre medlemsorganisasjoner ikke kan? 

 

3. Hvordan fungerer gruppen:  

8. Hvordan kan dette være en viktig arena for folk som sitter alene i en HR-avdeling?  

9. Hvordan ser dere at gruppen har utviklet seg etterhvert som gruppen har blitt større? 
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10. Opplever dere at gruppen har endret seg etter at flere medlemmer har møttes i 

virkeligheten? 

11. Hvilken funksjon ser dere at gruppen fyller for ulike medlemmer?  

12. Hvorfor ønsker dere å knytte eksterne foredragsholdere til gruppen? 

13. Opplever dere at tematikken som blir tatt opp i foredragene belyser situasjoner dere står i, 

i egen arbeidshverdag?  

14. Jeg ser at dere stiller spørsmål om arbeidsbakgrunn, når potensielle medlemmer søker 

medlemskap i gruppen.  

15. Jeg ser at dere oppfordrer medlemmene i gruppen til å presentere seg selv, og deres 

interesser når de melder seg inn i gruppen.  

16. Hvorfor ønsker dere at gruppen skal fungere på en annen måte enn en gruppe hvor det 

bare deles lenker? 

17. På hvilke andre måter bidrar dere som administratorer av gruppen?  

 

4. Hva kan nettverket bidra med: 

18. Hva opplever dere at nettverket bidrar med?  

19. Ser dere noen muligheter for å systematisere, og videreutvikle erfaringen og kunnskapen 

som deles i gruppen? 

20. Ser dere noen fallgruver/ulemper med gruppen? 

21. Ser dere noen muligheter for at dette kan vokse videre? 

 

Avslutningsvis:  

22. Er det greit for dere at jeg stiller noen spørsmål om dette i gruppen? – Og at jeg 

observerer hvordan gruppen brukes? 
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Vedlegg 3 
 
 

 
 

 

 

 

 


