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Sammendrag 
Dette er et kvalitativt studie med bruk av sosiale medier som et IKT verktøy på 

arbeidsplassen som tema. Hensikten er å få innsikt i hvordan det sosiale mediet Workplace 

brukes av de ansatte i Elkjøp til læring, og hvordan bruken fremmer kommunikasjon, 

kunnskapsdeling og kompetanseutvikling i bedriften. Oppgavens formål er å undersøke det 

gjennom det sosiokulturelle perspektivet for læring (Vygotsky, 1973) som overordnet 

teoretisk rammeverk, og ved å se nærmere på dets sentrale begreper; medierende artefakter, 

den proksimale utviklingssone (ZPD) og scaffolding. Temaet skal belyses gjennom følgende 

problemstilling, og tilhørende forskningsspørsmål: 

 

Hvordan bruker de ansatte i Elkjøp et sosialt medium (Workplace) til å fremme 

kommunikasjon, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling på arbeidsplassen ?  

 

!    Hvordan bruker de ansatte det sosiale mediet Workplace til å kommunisere, samarbeide 

      og søke etter informasjon i sitt daglige arbeid ?  

!    Hvilken kompetanse utvikles gjennom det sosiale mediet Workplace ? 

 

For å få ytterligere forståelse for hvordan Workplace bruken fremmer kunnskapsdeling og 

kompetanseutvikling på arbeidsplassen, har jeg også inkludert tre læringsmetaforer (Paavola 

& Hakkarainen, 2005; Sfard, 1998). For å forstå hvordan sosiale medier styrker relasjoner på 

tvers av Elkjøps butikker og gir de ansatte tilgang til mennesker som nye kunnskapsressurser 

har jeg også med Granovetters (1973) teori om styrken av svake bånd. Jeg har også med 

CSCL@Work for å presentere et konseptuelt rammeverk som inkluderer forskere sin 

kunnskap om læring på arbeidsplassen. 

 

Metode 

Oppgaven er gjennomført med en kvalitativ metodisk tilnærming, med instrumentelt case-

studie som forskningsstrategi. Jeg har studert en enkelt Elkjøp butikk sin bruk av Workplace i 

sitt arbeid. Datamateriale ble samlet inn gjennom virtuell etnografi i en lukket gruppe på 

Workplace i tidsrommet 24.september 2018 til 25.februar 2019, og gjennom seks kvalitative 

semistrukturerte intervjuer. Den ene metoden utfylte den andre og omvendt. I den virtuelle 

etnografien fikk jeg innsikt i de ansattes aktivitet i en enkelt gruppe på Workplace, hvem og 

hvor mange som deltok, hva som ble delt og om det ble respondert på, eller lest. Etter endt 
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observasjon hadde jeg fremdeles mange ubesvarte spørsmål og brukte derfor kvalitative 

intervjuer til å få innsikt i de ansattes meninger, holdninger, erfaringer og synspunkter rundt 

Workplace. Der fikk også informasjon om hvilke andre grupper de bruker på Workplace, 

utenom den jeg observerte i. Rådata etter intervju bestod av 3 timer og 42 minutter lydopptak 

som jeg senere transkriberte og da endte opp med 55 sider i Google Docs. Rådata etter den 

virtuelle etnografien bestod av 40 sider med skjermbilder i Google Docs. For å analysere 

empirien benyttet jeg meg av Braun og Clarkes (2006) tematiske analyse. Jeg identifiserte 

temaene i datasettet ved å ta i bruk en abduktiv tilnærming, som betyr at jeg har utviklet teori 

med utgangspunkt dyptpløyende og systematiske analyser av datamaterialet, og omvendt. Jeg 

har analysert data i lys av valg teori og tidligere forsknings på feltet. 

 

Resultat 

Formålet med studien er å belyse hvordan de ansatte i Elkjøp bruker det sosiale mediet 

Workplace i sitt arbeid, og hvordan bruken fremmer kommunikasjon, kunnskapsdeling og 

kompetanseutvikling internt, sett fra det sosiokulturelle perspektivet på læring. Funn relatert 

til de ansattes intern kommunikasjon gjennom Workplace viser at Elkjøp på flere måter har 

fått en mer effektiv kommunikasjon. De kan når som helst, fra hvor som helst kommunisere 

med kolleger fra egen butikk, men også på tvers av samtlige Elkjøp butikker i Norden. Dette 

kunne de ikke før, da de måtte ha et mellomledd i kommunikasjonen. Gjennom interaksjonen 

på Workplace får de også tilgang på kunnskap og kompetanse de ikke selv besitter i egen 

butikk men som ansatte fra andre butikker kan overføre til dem. De bruker hverandre som 

ressurser i arbeidet, gjennom utvekslingen av kunnskaper, holdninger, ideer og ferdigheter. 

De ansatte bruker Workplace chat til å kommunisere synkront med en og en person, til å stille 

spørsmål eller videreformidle viktig informasjon til de som ikke har vært på jobb (f.eks 

deltidsansatte). Grupper bruker de til å kommunisere med flere, diskutere, gi instrukser, stille 

spørsmål om produkter og tjenester og få svar fra flere. De ansatte foretrekker skriftlig 

kommunikasjon som de kan referere til senere, og omtaler det som mer uformelt. De hevder 

selv det skaper en nærere relasjon mellom butikkmedarbeiderne og leder. 

 

Funn relatert til kunnskapsdeling gjennom Workplace viser at de ansatte har blitt gode på å 

dele kunnskap og lære av hverandre, i et online fellesskap. Nå kan alle, også de som er 

sjenert til vanlig, tilegne seg kunnskap og kompetanse ved å lese og lære av kollegers 

informasjon og kommunikasjon på Workplace. Det deles instrukser / ”guider” på hvordan 

ting skal gjøres og grupper med ofte stilte spørsmål og svar. Disse bruker de ansatte til å løse 
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arbeidsoppgaver som ellers hadde vært vanskelig å gjennomføre. Det deles også linker til 

eksterne nettsider som viser tester av produkter og tjenester, samt e-læringskurs. De fleste 

ansatte i studiens aktuelle butikk leser det som publiseres, men kun et fåtall er aktiv i form av 

å publisere kunnskap. Det foreligger også et forbedringspotensialet i forhold til utveksling av 

gode ideer butikkene imellom på hvordan for eksempel butikkene kan se ut, og ved å vise 

hvordan en ansatt har gått frem for å oppnå et godt salg og ikke bare hva som er solgt. Når de 

ansatte stiller spørsmål i mindre grupper blir de bedt om å stille spørsmålet i større grupper da 

det er mer kompetanse jo større gruppen er. De ansatte kan også til enhver tid kan se hva 

andre spør om, noe som gjør at de enklere kan kartlegge kollegers læringspotensial. Dette 

gjør at ansatte enklere kan veiledes / støttes i deres arbeid, ved å bli henvist til instrukser som 

ligger på Workplace som er nummerert i rekkefølgen ting skal gjøres. De ansatte kan også 

bruke søkefunksjonen til å finne alle innlegg som omhandler ordet de søker etter. 

 

Funn relatert til kompetanseutvikling viser at de ansatte tilegnelser seg kompetanse om 

produkter og tjenester Elkjøp tilbyr, samt hvordan yte god kundeservice. Ikke alle ser på 

Workplace som en læringsplattform, men derimot som et fint sted å finne ut hvor de skal gå 

for å tilegne seg kunnskap om ulike ting. Workplace fungerer som et verktøy som tetter de 

ansattes kunnskapshull i forhold til produktene og hvordan løse arbeidsoppgaver. Det kan 

være hvordan de skal registrere salg av abonnementer, legge inn montering og hvilke koder 

som skal legges inn i salgsbilag for å sikre at butikken får riktig inntjening. Gjennom 

spørsmålene som stilles og svarene som gis lærer de ansatte også mye om produktene. De 

utvikler også kompetansen sin i forhold til hvordan møte kundene gjennom 

kundeopplevelsene de ansatte deler på Workplace, og gjennom tipsene som deles til hva de 

kan si i kundemøte. 
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Forord	

Nå er mine to år på Universitetet i Oslo omsider over. Jeg er svært takknemlig for at jeg 

fulgte magefølelsen sommeren 2017 og takket ja til studieplassen på studiet ”Pedagogikk: 

Kommunikasjon, Design og læring”, pakket kofferten og flyttet fra Bergen til Oslo. Jeg har 

lært utrolig mye disse årene, og besitter nå mer kunnskap enn jeg på forhånd hadde forestilt 

meg var mulig å erverve på så kort tid. Dette har jeg mange å takke for. 

 

Først og fremst vil jeg takke klassen min for to fantastiske og lærerike år. Jeg har aldri 

tidligere gått i en klasse med så flinke, lærevillige og hardtarbeidende studenter. Jeg vil også 

takke kollokviegruppen min for et unikt samarbeid. Vi har jobbet som et team mot hver 

eneste eksamen for at alle skulle mestre dem best mulig. Jeg hadde tvilsomt fått de samme 

resultatene uten diskusjonene med dere. Jeg vil også takke foreleserne vi har hatt, for 

engasjerende forelesninger som har gitt meg lyst til å lære mer. Universitetet i Oslo må også 

takkes for muligheten jeg har fått til å ha fem uker praksis, to ganger i løpet av studiet. Dette 

har gitt meg en pekepinn på hva jeg vil jobbe med i fremtiden og fungert som en god 

forberedelse til arbeidslivet. Jeg har en ting å si om opplegget: Utrolig bra! 

 

Etter ca. et halvt år med lange dager og netter med intens lesing og skriving, kombinert med 

spenning, glede, frustrasjon og ett knekt høyre håndledd kan jeg endelig si meg klar til å 

levere masteroppgaven min. Oppgavens tema og innhold representerer det jeg har opplevd 

som mest interessant gjennom studiet. Her vil jeg takke veilederen min, Anders Mørch, for 

svært god veiledning med konstruktive og motiverende tilbakemeldinger. Min store interesse 

for teknologistøttet læring gjennom sosiale medier på arbeidsplassen kombinert med støtte fra 

Anders med erfaring på feltet, sier jeg meg fornøyd med resultatet. Avslutningsvis vil jeg 

også takke Elkjøp for tillatelse til å skrive om deres bruk av Workplace. Nå føler jeg meg mer 

klar til å gripe utfordringene arbeidslivet har å by på, med en solid kompetanse ervervet 

gjennom studiet Pedagogikk: Kommunikasjon, Design og Læring. 

 

God lesing! 

 

Bergen, 30. mai 2019 

Ronja Ommang Skaathun	
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1 Introduksjon 
Arbeidsmarkedet i Norge er i stadig forandring, og de teknologiske endringene har ført til et 

mer kunnskaps- og kompetanseintensivt arbeids- og samfunnsliv enn tidligere (NOU 2018: 2, 

27). Med det kreves det også hyppigere endring, oppdatering og utvikling av ansattes 

kunnskap og kompetanse. Evnen til å kunne tilpasse seg samfunnets endringer og til å kunne 

lære og utvikle seg blir stadig mer sentralt for at både individer og organisasjoner skal lykkes 

(Ellström & Kock, 2008). Læring som før skjedde ansikt til ansikt foregår nå også på nye 

måter gjennom nye teknologier. Web 2.0 teknologier er ikke bare ”hype” og av interesse for 

e-handel og andre Internett-selskaper. Snarere tvert imot. Det er nå blitt svært relevant for 

alle bedrifter som ønsker å bringe folk sammen til et samfunn som sammen kan genere nyttig 

informasjon og kunnskap, og løse problemer på nye og effektive måter (McAfee, 2009).   

 

Menneskers iboende evne til å lære sammen forenkles og støttes nå gjennom nye teknologier 

som utvider rekkevidde. Et nettverk av kunnskapsrike individer som arbeider på tvers av tid 

og sted kan nå gjennom ulike IKT-løsninger ta beslutninger og løse problemer på måter de 

bare kunne drømme om for bare noen år tilbake. Sosiale medier er et eksempel, og brukes av 

bedrifter verden over til å kommunisere, samarbeide, lære, utvikle og dele kunnskap. Kanskje 

mer enn noen andre teknologier gir sosiale medier mennesker mulighet til å omfavne behovet 

for å endre arbeidsplass demografi. Mennesker i alle aldre kan lære på nye, komfortable og 

praktiske måter. Med å samle de med felles interesser uavhengig av hvor i verden de befinner 

seg eller i hvilken tidssone, har sosiale medier potensialet til å forvandle arbeidsplassen til et 

miljø hvor læring er like naturlig som det er viktig (Bingham & Conner, 2010).  

 

I vår tid har bedrifter flere muligheter for tilrettelegging for læring ved bruk av teknologi. Det 

gjør at læringsteorier blir mer aktuelle enn noen gang. Den sosiokulturelle læringsteorien er 

spesielt aktuell innenfor oppgavens tema da sosiale medier legger til rette for kommunikasjon 

(medierende artefakt), som er en vesentlig komponent i det sosiokulturelle perspektivet på 

læring. Sosiale medier åpner opp for nye og effektive måter å samarbeide og dele kunnskap 

på dersom det benyttes pedagogisk riktig (Mørch, 2015). Nå skal jeg undersøke hvordan de 

ansatte i Elkjøp AS bruker det sosiale mediet Workplace i sitt arbeid, og hvordan bruken 

fremmer kommunikasjon, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling internt i bedriften. 
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1.1 Presentasjon av tema 
Gjennom KDL masterprogrammet var det spesielt to fag som fanget min oppmerksomhet; 

PED4520 – Sosiale medier og nettverksanalyse, og PED4540 - Teknologistøttet læring: 

Prinsipper og verktøy. Det ble derfor naturlig å kombinere elementer fra de to fagene og 

skrive en oppgave om ”teknologistøttet læring” gjennom bruk av sosiale medier på 

arbeidsplassen. Sosiale medier er ikke nye i seg selv, men måten de brukes til læringsformål 

er relativt nytt i forhold til dets andre bruksområder (Leino, Piiroinen & Piiroinen, 2012).  

 

Tidligere KDL masterstudent, Digernes (2012) studerte hvordan ansatte i en dagligvare 

butikk brukte en Facebook gruppe til å lære på arbeidsplassen. Gruppen hun studerte fungerte 

som en informasjonsdelingsplattform, snarere enn en plattform for diskusjon. Digernes 

hevdet gruppen burde blitt brukt som et Web 2.0 verktøy, og ikke et Web 1.0 verktøy. Hun 

mente det burde tilrettelegges for toveis kommunikasjon der de ansatte selv hadde mer 

kontroll og ansvar for å øke brukeraktiviteten. Hun hevdet Web 2.0 verktøy har et potensiale 

til å støtte arbeidsplasslæring, og at det i fremtiden vil være interessant å undersøke nærmere 

hvordan bruk av sosiale medier fører til læring, nå som det er tilgjengelig for hånden på 

smarttelefoner og nettbrett.  

 

Jeg tar oppfordringen til Digernes (2012), og skal i denne studien undersøke hvordan de 

ansatte i elektrokjeden Elkjøp AS bruker det sosiale mediet Workplace by Facebook (heretter 

kalt Workplace) som Web 2.0 verktøy i sitt arbeid. Jeg skal også se nærmere på hvordan 

bruken fremmer kommunikasjon, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling internt i 

bedriften. Selv har jeg besittet en deltidsstilling i selskapet siden desember 2016. Med min 

lidenskapelige interesse for kommunikasjon ble jeg fort interessert i deres innovative 

intranettløsning jeg aldri før hadde hørt om, men som jeg kjente igjen fra egen Facebook 

bruk. Da jeg fikk jobben brukte jeg flere timer på Workplace for å bli kjent med bedriften, 

deres rutiner, produkter og mine nye kolleger. Det var også da jeg oppdaget en stor interesse 

for IKT og læring.  

 

Elkjøp AS var blant de første i verden som fikk lansere Workplace, som den gang het 

Facebook at Work. Bakgrunnen var et ønske om å bedre samarbeidet internt, få effektiv 

kunnskapsdeling og økt læring på tvers av de ulike butikkene i landet. Før implementeringen 

uttalte administrerende direktør i Elkjøp følgende i en pressemelding:  
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”Innovasjonstakten på produktsiden er enorm og krever at våre medarbeidere er mer 
oppdaterte og kompetente enn noen gang. I enkelte produktgrupper er utløpsdatoen snart på 
linje med melk og brød. Facebook at Work gjør det raskt og enkelt for oss å dele nyheter og 
kompetanse, noe som vil øke vår service til kundene”. 
                                                                                                              (Elkjøp, 2016, 1) 

 

Nå er det tre år siden implementeringen, og er derfor interessant å undersøke nærmere om 

Workplace har gitt bedriften ønsket effekt. Dette vil jeg gjøre ved å se på bruken, aktiviteten 

på Workplace og resultatet av den. 

 

1.2 Konkretisering og problemstilling 
På den tiden sosiale medier har blitt brukt i bedrifter har det primært blitt brukt til to ulike 

formål. Den første, og hittil mest studerte måten er bedrifters kommunikasjon med eksterne 

parter, som kunder og leverandører. Den andre og hittil minst studerte måten er bedrifters 

bruk av sosiale medier for intern kommunikasjon og sosialt samspill internt (Leonardi, 

Huysman & Steinfield, 2013). Det blir stadig mer forskning på læring og kunnskapsdeling 

gjennom sosiale medier i skolesammenheng, men dessverre er det betraktelig mye mindre i 

bedriftskontekst. Jeg vil med bakgrunn i det undersøke nærmere hvordan et sosialt medium 

brukes i en stor bedrift (Elkjøp) og hvordan bruken fremmer kommunikasjon, 

kunnskapsdeling og kompetanseutvikling internt. Jeg vil også undersøke hvilken kompetanse 

de ansatte erverver gjennom bruken. For å finne ut av det har jeg utviklet følgende 

problemstilling, med tilhørende forskningsspørsmål for min studie:  

 

Problemstilling: 

Hvordan bruker de ansatte i Elkjøp et sosialt medium (Workplace) til å fremme 

kommunikasjon, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling på arbeidsplassen? 

 

Forskningsspørsmål: 

• Hvordan bruker de ansatte det sosiale mediet Workplace til å kommunisere, 

samarbeide og søke etter informasjon i sitt daglige arbeid ? 

• Hvilken kompetanse utvikles gjennom det sosiale mediet Workplace ? 

 

Kommunikasjon, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling er alle sentrale begreper i KDL 

masteren. Før jeg går videre med oppgaven ønsker jeg å kort forklare disse fremmedordene 
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og hva jeg legger i de. Med kommunikasjon refererer jeg til bedriftens intern kommunikasjon. 

Erlien (2006) forklarer intern kommunikasjon som en bedrifts informasjonsflyt og 

ideutveksling, synspunktene mellom ledere og medarbeidere, samt kommunikasjonen 

mellom enkeltpersoner og grupper på ulike nivåer, i ulike enheter eller deler av 

organisasjonen. Kommunikasjonen som studeres i oppgaven er også digital, og deles derfor 

inn i synkron og asynkron kommunikasjon. Med kunnskapsdeling refererer jeg til hvordan de 

ansatte gjør sin individuelle kunnskap tilgjengelig for de andre i organisasjonen (Ipe, 2003). 

Med kompetanseutvikling refererer jeg til prosessen når de ansatte tilegner seg ny eller endret 

kompetanse (Lai, 2013). Begrepene forklares ytterligere i litteraturgjennomgangen. 

 

1.3 Avgrensning 
Sosiale medier brukes til ulike formål i bedrifter, men siden oppgaven skal skrives fra et 

pedagogisk perspektiv er det naturlig å avgrense oppgaven til bedrifters internbruk og 

hvordan det fremmer kunnskapsdeling og kompetanseutvikling internt. Da sosiale medier i 

stor grad består av kommunikasjon er det helt nødvendig å inkludere det også. Uten noe form 

for kommunikasjon, enten det er digital, ansikt til ansikt eller selvrefleksjon, kan ikke 

kunnskapsdeling og kompetanseutvikling skje. Sett bort ifra at sosiale medier gradvis 

erstatter eller supplerer e-læring i mange bedrifter (Digernes, 2012; Mørch, 2015) har jeg 

valgt å gi e-læring mindre plass i studien, da det kun linkes til en ekstern e-lærings portal fra 

Workplace. Det fremkom i empirien at e-læring ikke er en integrert del av Workplace og blir 

derfor ikke det som er av størst relevans for studien. Oppgaven vil også avgrenses i form av 

at jeg har gjennomført et case-studie grunnet prosjektets tidsramme og ressurser tilgjengelig. 

Jeg har valgt ut en enkelt Elkjøp butikk jeg forsker på, men med hensyn til de nye 

personvernreglene (GDPR) og et ønske fra den aktuelle butikken om å være anonym kommer 

jeg ikke til å oppgi butikkens navn i oppgaven.  

 

1.4 Oppbygging og gjennomføring 
Oppgaven består av åtte hoveddeler, hvor kapittel 1 er innledende kapittel som introduserer 

oppgavens tema og bakgrunn for valget. Studiens problemstilling og forskningsspørsmål, 

oppbygging, gjennomføring og avgrensning blir også lagt frem. Kapittel 2 presenterer 

studiens case (Elkjøp AS) og studiens aktuelle sosiale medium (Workplace). Kapittel 3 

presenterer tidligere litteratur på feltet som jeg anser som relevant for studien, samt en 

redegjørelse av litteratursøket. Kapittel 4 presenteres oppgavens teoretiske rammeverk som er  
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det sosiokulturelle perspektivet på læring, samt tilhørende begreper som er av relevans; 

mediering og artefakter, den proksimale utviklingssone (ZPD) og scaffolding. Jeg forklarer 

også CSCL@Work og fremlegger tre læringsmetaforer, samt Granovetter (1973) sin teori om 

styrken av svake bånd. I kapittel 5 presenteres oppgavens metodiske tilnærming, som er et 

kvalitativt casestudie, hvor det blir gjennomført virtuell etnografi og kvalitative intervjuer. 

Oppgavens analytiske tilnærming fremlegges også. I kapittel 6 presenteres de empiriske 

funnene jeg anser som relevant for å besvare forskningsspørsmål og problemstilling. I 

kapittel 7 drøftes funnene i lys av teori, og i kapittel 8 fremlegges studiens avslutning, 

begrensninger og forslag til videre forskning.  



	 6	

2 Presentasjon av case og Workplace 
I dette kapittelet presenteres studiens case (Elkjøp AS) og det aktuelle sosiale mediet 

(Workplace) som studeres. Hensikten er å gi leser en grunnleggende forståelse av hva studien 

i sin helhet handler om før relevant litteratur på feltet fremlegges.  

 

2.1 Elkjøp AS 
Elkjøp AS er forhandlere av forbrukerelektronikk og elektroniske husholdningsapparater. 

Selskapet ble stiftet i Norge med 33 kjøpmenn i 1962, og består i dag av over 10 000 ansatte 

fordelt på ulike butikker i Norden. I Norge er det 4000 ansatte fordelt på 145 butikker, hvor 

halvparten eies og drives av franchisetakere. I Norden er det over 400 varehus fordelt på 

Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene og Grønland. Elkjøp er en del av Elkjøp 

Nordic AS, som igjen eies av britiske Dixons Carphone, som er en av verdens største aktører 

innen elektronikk. Konsernet omsatte i perioden 2016 til 2017 for hele 34,2 milliarder kroner, 

med et driftsresultat på 1.006 millioner kroner (Elkjøp, 2018). Blant årsakene til at jeg finner 

det interessant å studere Elkjøp som organisasjon er deres store fokus på bedriftskultur og 

egne medarbeidere. På nettsiden deres gir de en stor del æren for deres suksess til 

medarbeidere og deres sterke kultur. De fremmer også viktigheten av at de ansatte skal ha det 

gøy på jobb, som også gjenspeiles i bedriftens verdier (Figur 1) (Elkjøp, u.å.).  

 

 
Figur 1: Verdiene til Elkjøp AS (Elkjøp, u.å) 

 

2.2 Workplace 
I mai 2016 introduserte Elkjøp de ansatte for Workplace, deres nye intranett. Workplace er et 

sosialt medium for bedrifter, eid og utviklet av Facebook. Det er imidlertid to separate 
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løsninger hvor man ikke trenger å være bruker av det ene for å være bruker av det andre. 

Workplace er en kommunikasjonsplattform som knytter sammen alle i en bedrift for å bedre 

kommunikasjon, samarbeid og resultat (Facebook, u.å). McAfee (2009) forklarer en 

plattform som et alternativ til en kanal, og en samling av digitalt innhold der bidragene er 

synlige globalt (alle med tilgang til plattformen kan se det) og vedvarende (at det holder seg 

der og derfor kan konsulteres og søkes på). Workplace er bygget etter Facebook sitt 

brukergrensesnitt, men inneholder imidlertid også noen ulikheter (Figur 2). 

 

 
Figur 2: Forskjeller og likheter mellom Workplace og Facebook (Facebook, u.å) 

 

På Workplace kan man være medlem av grupper tilknyttet et team eller prosjekter man 

jobber med, samt få nyheter og oppdateringer om bedriften. Store bedrifter kan også lage 

grupper med leverandører og andre byråer. Løsningen er tilgjengelig på datamaskin, nettbrett 

og telefon, og det er i dag hele 30.000 bedrifter verden over som bruker det for å forenkle 

deling av informasjon, meninger og kompetanse på arbeidsplassen. Bedrifters behov for 

andre interne samarbeidsverktøy som for eksempel intranett, videokonferanser, telefoni og 

distribusjonslister reduseres også ved bruk av Workplace (Facebook, u.å).  

 

I følge rapporten til Ipsos (2019) ble det i fjerde kvartal av 2018 registrert hele 3 359 000 
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brukere på Facebook i Norge, hvor 82 % av dem bruker det på daglig basis. De som kjenner 

til Facebook vil også kjenne til Workplace da det er bygget opp på samme måte (Figur 3) 

med flere kjente funksjoner som; egne profiler, grupper, søk, ”liker” og ”kommenter” knapp, 

tagging, nyhetsoppdatering, automatisk oversettelse, direktesendt video/tale og egen chat. 

Dette er blant fordelene med Workplace da bedrifter på den måten slipper å vie mye tid til 

opplæring. En annen fordel er at det finnes en rekke velkjente teknologiske verktøy integrert i 

løsningen, som blant annet OneDrive, SharePoint, Google Drive og Dropbox (Facebook, u.å).  

 

 
Figur 3: Skjermbilde av Workplace sin nyhetsside (sladdet elementer av personhensyn)  

 

På Workplace unngår bedrifter all form for reklame, og profilene er kun synlig for de ansatte 

i bedriften. Lederne i bedrifter som bruker Workplace kan også til enhver tid se hvem som 

har sett det som legges ut gjennom ”sett” funksjonen under hvert publiserte innlegg. Når det 

gjelder personvern er det bedriften eller parten som er medlem av og betaler for Workplace 

sin løsning som bestemmer formålene med og måten behandlingen av personlige data foregår 

på (Facebook, u.å). Julien Codorniou, som er administrerende direktør i Workplace uttalte i 

en pressemelding: ”Alle dataene tilhører arbeidsgiver. Det er ingen målretting her, ingen 

annonser og Facebook eier ikke dataene. Og hvis du som ansatt slutter i bedriften mistes også 

tilgangen til Workplace” (Michalsen, 2016).       
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3 Litteraturgjennomgang 
I dette kapittelet fremlegges litteratur som belyser kommunikasjon, kunnskapsdeling og 

kompetanseutvikling gjennom sosiale medier på arbeidsplassen. Litteraturgjennomgangen 

skal fungere som en kilde til ideer og forskningsspørsmål, samt gi en indikasjon på hva min 

forskning bør være et bidrag til. Jeg har valgt å basere litteratursøket på overordnede og 

grunnleggende begreper som er hentet fra oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. 

De aktuelle begrepene er; kompetanseutvikling, læring på arbeidsplassen, teknologistøttet 

læring, samarbeid, kommunikasjon og kunnskapsdeling gjennom sosiale medier. Først valgte 

jeg ut forskningsartikler fra pensum, og deretter annen litteratur på feltet. Jeg valgte så å 

benytte meg av snøballmetoden, hvor jeg tok utgangspunkt i et lite utvalg litteratur og 

inkluderte og ekskluderte ut i fra det jeg anså som relevant for studien. Jeg fulgte deretter 

referanselisten til de ulike litteraturbidragene jeg hadde igjen, og slik fortsatte det helt til jeg 

fikk en solid forståelse av forskningsfeltet (Bruhn-Jensen, 2002). Søkemotorer jeg har brukt 

er Oria, Google Scholar, Elsevier og SAGE Journals. 

 

3.1 Arbeidslivslæring og kompetanseutvikling 
I følge Jacobs og Park (2009: 134) kan arbeidsplasslæring brukes til å referere til “de mange 

måtene de ansatte lærer på i organisasjoner”. Høyrup og Ellström (2007) beskriver  

arbeidsplasslæring som den læring som involverer arbeidsplassen som læringsarena for 

formell og uformell læring, og andre lærende aktiviteter på og utenfor arbeidsplassen. Videre 

forklarer de at læringen har to ulike mål, hvor det første er kompetanseutvikling av den 

enkelte medarbeider og det andre er utvikling av selve arbeidsplassen. Førstnevnte kan være 

et middel til å oppnå det sistnevnte og omvendt. 
 

Mørch og Skaanes (2010) forklarer læring på jobben som ulik fra læring i de fleste 

utdanningsinstitusjoner, og hvor læringen i stor grad er drevet av situasjonelle krav. Dette 

betyr at medarbeidernes læringsbehov varierer over tid og avhenger av målsettingene 

bedriften arbeider for. De skiller også mellom primær- og sekundær arbeid, hvor primær 

arbeid er de hovedoppgavene som skal gjøres i løpet av en arbeidsdag, og som er beskrevet i 

den enkeltes eller gruppens stillingsinstruks. Det kan være å ekspedere kunder eller ta i mot 

betaling i kassen. Sekundær arbeid er arbeid som fokuserer på opplæring på arbeidsplassen, 

og er noe man gjør for å oppdatere seg og for å bli bedre på ting. Det kan være at en ansatt 

blir sendt på kurs for kompetanseheving eller at de ansatte bare leter etter informasjon eller 
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ringer en kollega for å få hjelp til å utføre primærarbeidet. Sekundær arbeidet skal støtte og 

forsterke primærarbeidet, og sørge for at det blir riktig utført. Det kan også fungere som en 

kilde til nytt primærarbeid. En organisasjon avhenger derfor av både primær- og sekundær 

arbeid. Dette kan også sees på som det Krange, Moen og Ludvigsen (2012) kaller en ”gap 

closing” aktivitet. Ulike mennesker kan ha gap i kunnskapen de besitter, og gap-closing 

handler om å redusere forskjellen mellom to mennesker eller grupper og forsterke samarbeid 

og interaksjon. Ved nye løsninger for samarbeid og kunnskapsdeling, på tvers av 

institusjonelle grenser og behandlingsnivåer kan utveksling av kunnskap bli mer effektivt, og 

de ansatte kan etablere delt forståelse mellom kunnskapsformene. På den måten kan de oppnå 

konstruksjon og muligheter for læring. 

 

Læring og kompetanseutvikling benyttes ofte som synonyme begreper, hvor begge handler 

om å tilegne seg ny eller endret kompetanse. Lai (2013) definerer læring som tilegnelse av ny 

eller endret kompetanse i form av kunnskaper, holdninger eller ferdigheter som gir varige 

endringer i en persons atferds potensial. Videre definerer hun kompetanse som alle relevante 

kunnskaper, ferdigheter, evner eller holdninger for å utføre oppgaver og til å nå bestemte mål. 

Kompetanseutvikling omfatter alle programmer og tiltak organisasjoner gjennomfører med 

sikte på å utvikle de ansattes kunnskaper, ferdigheter og evner, samt all den uformelle 

læringen som finner sted gjennom arbeidet (Nordhaug, 2002). Nye medarbeidere observerer 

gjerne de mer erfarne for å lære, mens andre observerer roller de selv vil tre inn i. I de fleste 

bedrifter er medarbeiderne også i dialog med andre medarbeidere, eller i diskusjoner som kan 

ha læringspotensial (Lai, 2013).  

 

I forbindelse med læring og kompetanseutvikling på arbeidsplassen er det imidlertid viktig å 

skille mellom formell og uformell læring (Høyrup & Ellström, 2007; Lai, 2013). Formell 

læring er læring som skjer gjennom planlagte læringstiltak, eller i samarbeid mellom 

organisasjonen og profesjonelle kompetansesentre. Uformell læring er implisitt og skjer uten 

at den lærende har spesifikke læringsmål eller er bevisst over læringen som skjer. Den type 

læring omtales derfor ofte som erfaringslæring eller hverdagslæring (Lai, 2013). Malcolm, 

Hodkinson og Colley (2003) undersøkte bruken av termene formell, uformell og ikke-formell 

læring, og konkluderte med at bruken og termenes betydning avhenger av de organisatoriske, 

sosiale, kulturelle, historiske, økonomiske og politiske kontekster der læringen finner sted. 

Sosiale medier støtter i stor grad uformell læring, i form av at læringen ofte finner sted av de 
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ansatte selv (Malcolm et al., 2003) og uten at de er bevisst over at læring skjer (Lai, 2013).  

 

3.2 Sosiale medier 
Det finnes en rekke definisjoner av sosiale medier innenfor litteraturen på feltet (Figur 4). 

Kaplan og Haenlein (2010: 61) definerer det som “en gruppe nettbaserte applikasjoner som 

bygger på de ideologiske og teknologiske grunnlagene til Web 2.0, og som tillater etablering 

og utveksling av brukergenerert innhold”. Videre skiller de mellom seks typer sosiale medier: 

innholdssamfunn (eng: content communities), sosiale nettverkstjenester, blogger, nettbaserte 

dataspill, samarbeidsteknologier, og virtuelle sosiale verdener. Sosiale medier kan brukes på 

flere ulike maskinvareenheter som varierer avhengig av skjermstørrelse, mobilitetsgrad 

(desktop, nettbrett, bærbar PC og smarttelefon) og brukergrensesnitt (Mørch, 2015).  
 

N Definisjoner Referanser 

 
1 

Sosiale medier er de nettverksverktøy eller teknologier som vektlegger de sosiale 
aspektene ved Internett som en kanal for kommunikasjon, samarbeid og kreativt 
uttrykk. 

Kitsantas og 
Dabbagh (2012) 

2 Sosiale medier er de teknologier for kommunikasjon og sosial samhandling, hvor 
man skaper kunnskap, deler ideer og lærer i fellesskap 

Krokan (2012:5) 

3 Sosiale medier fra et organisasjonsperspektiv er en viktig informasjonskanal og et 
verktøy for å søke og finne tilgjengelig informasjon, utviklet gjennom samarbeid 
mellom ansatte 

Nah og Saxton 
(2012) 

Figur 4: Definisjoner av sosiale medier 

 

Mørch (2015) beskriver sosiale mediers fremvekst for internbruk i organisasjoner som en 

mulighet til å fremme samarbeid mellom ansatte og til å forbedre engasjement. Han fremmer 

også viktigheten av at ansatte med sosiale medier lett kan finne informasjon og komme i 

kontakt med kunnskapsrike personer i bedriften som kan gi dem svar på ting de lurer på. De 

kan også lære om andres ferdigheter og funksjoner. Alt med formål om å øke arbeidsytelsen. 

Leonardi et al., (2013: 2) forklarer og definerer sosiale medier for bedrifter som: 

 

”Nettbaserte plattformer som tillater arbeidstakere å; 1) kommunisere meldinger med spesifikke 

kollegaer eller til alle i organisasjonen, 2) angi eller implisitt avsløre bestemte kollegaer som 

kommunikasjonspartnere, 3) legge inn, redigere og sortere tekst og filer knyttet til seg selv eller andre 

og 4) se meldinger, forbindelser, tekster og filer som er kommunisert, lagt ut, redigert og sortert av 

andre i organisasjonen når de måtte ønske”.  
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I motsetning til fysiske plattformer som kontorer, konferanserom og korridorer muliggjør 

sosiale medier at alle i bedriften når som helst kan delta fra hvilken som helst plass. Ansatte 

kan også lett finne tilbake til informasjon andre har delt da alt er lagret og tilgjengelig for 

kollegaene til enhver tid (Treem & Leonardi, 2013). De fleste interne sosiale medie 

plattformer er også veldig lik i utseende og funksjonalitet som populære sosiale nettverk som 

eksempelvis Facebook. Innebygget i plattformene finnes det ofte blogger, wikier og 

funksjoner for dokumentdeling og sosial merking. Disse individuelle verktøyene behandles 

som en del av en integrert sosiale medier plattform (Leonardi et al., 2013).  

 

3.2.1 Sosiale medier som intranett 
Intranettet oppsto på midten av 90-tallet i forbindelse med utvikling av interne 

informasjonssystemer basert på web-teknologi. Dvergsdal (2018) forklarer et intranett som en 

betegnelse på en beskyttet hjemmeside eller web-portal på Internett som gir tilgang til 

informasjon og tjenester for en begrenset brukergruppe. Dette kan være ansatte i en bedrift 

eller medlemmer av en organisasjon.  

 

Betegnelser som Enterprise 2.0, sosiale intranett, sosial programvare eller den digitale 

arbeidsplassen er alle betegnelser på interne samhandlingsverktøy med funksjonalitet vi 

kjenner igjen fra web 2.0 (Pettersen, 2012). McAfee (2006) introduserte begrepet Enterprise 

2.0 og forklarer det som bedrifters bruk av sosial programvare for å oppnå sine mål. Han 

foreslo at det blant annet kan oppnås ved bruk av wiki i gruppeprosjekter eller grupper på 

Facebook for å holde kolleger oppdatert på et prosjekts status. Videre forklarer han at 

begrepet beskriver hvordan sosiale medier kan brukes på arbeidsplassen til samarbeid med 

arbeidsrelaterte oppgaver. Han hevder Enterprise 2.0 handler om å bruke teknologi for å 

bringe folk sammen og la dem samhandle, men uten å spesifisere hvordan det skal gjøres, og 

å bruke teknologi for å samle hjerner sammen på effektive måter (McAfee, 2009).  

 

3.2.2 Brukergrensesnitt 
Et brukergrensesnitt kan forklares som kontaktflaten mellom en bruker og en datamaskin, 

eller et program. Et brukergrensesnitt er viktig for at programmer skal være brukervennlig, 

skape effektiv kommunikasjon mellom maskin og menneske, for å hindre misforståelser og 

feil, og for at programmer skal være intuitivt for å redusere behov for opplæring (Bothner-By 

& Bratbergsengen, 2018). Fischer og Lemke (1988) hadde som mål om å bygge 
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samarbeidende datasystemer for å øke menneskelig intelligens, hvor kommunikasjon mellom 

bruker og datamaskin spiller en avgjørende rolle. For at brukeren skal ha kontroll og bedre 

forståelse, hevdet de at kommunikasjon mellom mennesker også må erstattes med menneske 

problem-domene kommunikasjon (eng: human problem-domain communication) som lar 

brukerne konsentrere seg om problemene i deres domene og ignorere det faktum at de bruker 

et dataverktøy. Det gjør at de kan konsentrere seg om oppgavene de skal gjøre. Det er kun når 

man lærer et nytt system man trenger å fokusere på (datamaskinens) brukergrensesnitt i 

henhold til Fischer og Lemke (1988).  

 

3.3 Informasjon- og kunnskapsdeling  
Kunnskap kan defineres på flere måter, og i litteraturen brukes ofte informasjon- og 

kunnskapsbegrepet synonymt om hverandre (Ipe, 2003). Kunnskap kan defineres som 

informasjonen og viten en person, gruppe, institusjon eller kultur rår over (Bø & Helle, 

2014), og er i dagens samfunn en viktig kilde til konkurransefortrinn. Dette gjør at stadig 

flere organisasjoner fokuserer på å styrke kunnskap og kunnskapsdeling internt (Nielsen & 

Razmerita, 2014). Web 2.0 teknologier gjør at kunnskap kan formidles som en ”kollektiv” 

avtale som kombinerer fakta med andre dimensjoner av menneskelig erfaring, som meninger, 

verdier og åndelig tro. Kunnskapen blir som et resultat av samarbeid, både desentralisert og 

tilgjengeliggjort av en bred brukergruppe (Dede, 2008). I følge Leino et al., (2012) blir de 

lærende også sett på som prosumere i sosiale medier siden de selv produserer og samtidig er 

forbrukere av innholdet og kunnskapen, fremfor passive forbrukere av den. Begrepet 

prosumer ble først introdusert av Alvin Toffler i 1980 (Toffler, 1980). 

 

Leonardi et al., (2013) mener sosiale medier kan føre med seg en positiv læringseffekt i form 

av at alle ansatte kan lese og lære av hverandres kommunikasjon og informasjon, når som 

helst og hvor som helst. Dette kan være gjennom diskusjoner i grupper eller ved å lese en 

PowerPoint eller tekst en annen kollega har postet. Videre skiller de mellom to typer 

kunnskap som kan tilegnes på sosiale medier for bedrifter: instrumentell- og meta kunnskap. 

Instrumentell kunnskap omhandler hvordan man gjør noe. Direkte eksponering for denne 

kunnskapen har vist seg å være en viktig måte for sosial læring i organisasjoner (Huber, 

1991). Men forskning viser at direkte eksponering ofte hindres fordi folk ikke vet hvilken 

kunnskap som finnes, eller hvor den kunnskapen ligger (Lave & Wenger, 1991). Meta 

kunnskap er kunnskap om hvem i organisasjonen som vet hva, og er en viktig forutsetning for 
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overføringen av den instrumentelle kunnskapen (Ren & Argote, 2011). Kunnskapen og 

informasjonen kan deles på ulike måter, blant annet gjennom; dokumenter, tekst, bilder og 

videoer (Leonardi et al., 2013). Schwartz og Hartman (2007) mener video er et effektivt 

læremiddel dersom det brukes pedagogisk riktig. Det kan hjelpe mennesker til å se ting de 

ikke før kunne se og til å engasjere dem i en situasjon eller et emne. Det skaper også 

muligheter til å presentere menneskelige handlinger, holdninger og ferdigheter, samt fortelle 

ting på nye og morsommere måter (Schwartz & Hartman, 2007).  

 

Det som imidlertid kan være en utfordring med informasjons- og kunnskapsdeling i sosiale 

medier er det som i dag er et kjent internettfenomen, altså at det er de færreste som er aktive 

bidragsytere på nettet (Halfaker, 2013; Leino et al.,2012; Pettersen, 2012). Halfaker (2013) 

hevder det kun er 1 % som er aktive, 90 % som aldri bidrar og 9 % som bidrar av og til. Det 

er altså kun 1 % av brukerne som er ansvarlig for over 90 % av alle innlegg, mens de andre 

kun ”lurker” ved å lese og observere, uten å dele noe selv. Pettersen (2012) mener også at det 

i virksomheter er enkelte som er langt mer aktive enn andre, og at målet må være å få flest 

mulig til å være med på å skape innhold sammen. Videre poengterer hun at Wikipedia for 

eksempel, aldri hadde eksistert om ikke en rekke mennesker hadde vært med å bidratt med 

innhold. Leino et al., (2012) påpeker også problemet med ”lurkers”, og sier at de som bidrar 

kan bli frustrert av mangelen på input fra andre.   

 

3.3.1 Faren for informasjonsoverskudd  
Det er viktig å ikke bare inkludere kommunikasjonsteknologiens positive sider, men også ta 

hensyn til potensielle utfordringer. Raaheim (2011) peker på problemet knyttet til mangelen 

på sensur. Han mener det ikke er alt av informasjon som er like relevant for alle i en bedrift 

og dermed ikke egnes for å bli sendt ut elektronisk til flere. Han hevder mennesker bør vise 

en tilbakeholdenhet når det gjelder den type kommunikasjon. På den andre siden kan det også 

oppstå kommunikasjonsproblemer i bedrifter dersom ansatte mottar for lite eller for mye 

informasjon (Kaufmann & Kaufmann, 2007; Irgens, 2011). Kommunikasjonskanalene kan da 

overbelastes og det kan i verste fall føre til at viktig informasjon går tapt, eller at den 

behandles overflødig, og med fare for mistolkning (Raaheim, 2011).  

 

Irgens (2011) hevder det er viktig å ikke la informasjonen strømme fritt. Noe informasjon er 

bra, men samtidig ikke for mye. Da oppstår det noe han kaller informasjonsoverflod, som 
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betyr at informasjonstilgangen er større enn den enkelte medarbeider er i stand til å ”svelge 

unna”. Når medarbeiderne ikke lenger klarer å bearbeide informasjonsmengden de utsettes 

for overstiges evnen til å prosessere all informasjonen, og det kan oppstå forvirring og 

frustrasjon. Prosesskapasiteten overstiges (Figur 5), og dermed øker også feilfrekvensen i 

arbeidet og produktiviteten kan i verste fall synke. 

 

                  
Figur 5: Prosesskapasitet (Irgens, 2011) 

 

Når informasjonsoverflod oppstår kan det føre til at de ansatte ikke får nok informasjon. 

Dette fordi de drukner i opplysninger om vesentlige, men også uvesentlige forhold, på en 

måte som gjør det umulig å strukturere og skille ut ønsket informasjon som man faktisk har 

trenger. Det er derfor svært viktig at ledere ikke tilfører for mye informasjon slik at 

medarbeidernes prosesskapasitet overstiges (Irgens, 2011).  

 

3.4 Teknologistøttet læring med sosiale medier 
Læring som før skjedde ansikt til ansikt skjer nå også på nye måter, gjennom ny teknologi.  

Bingham og Conner (2010) forklarer læring gjennom sosiale medier som ny sosial læring. De 

definerer læringen som “læring med og fra hverandre” og noe som skjer gjennom utvidet 

tilgang og gjennom samtaler med alle våre forbindelser, på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet 

og på nett (Bingham & Conner, 2010: 6). Den nye sosiale læringen er kommet av sosialt 

fokuserte, brukervennlige og kommersielt tilgjengelige Web 2.0 verktøy og Enterprise 2.0 

programvarer som flytter tjenester, eiendeler og veiledning nærmere der det trengs for å 

hjelpe mennesker som søker svar. Det kan være for å løse problemer, unngå usikkerhet og til 

å forbedre arbeidsmåte. Læringen forsterkes av kommersielle verktøy som for eksempel 

Facebook, YouTube, Twitter, blogger og Wikier. Det meste av det vi lærer på jobb og andre 

steder kommer fra å engasjere seg i nettverk hvor folk samhandler, samarbeider og deler 

kunnskap, deltar fullt ut og aktivt engasjerer, kjører og styrer sin læring og som hjelper dem 

med å forbedre seg. Opplæring gir ofte folk løsninger på problemer som allerede er løst, 

mens samarbeid adresserer utfordringer ingen har overvunnet før.  
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Bingham og Conner (2010) innrammer sosiale medier fra en markedsføringsstrategi til en 

strategi som oppfordrer til kunnskapsoverføring, og knytter mennesker sammen på måter som 

samsvarer med hvordan vi naturlig samhandler. Videre hevder de at det er ikke et 

leveransesystem som er analogt med læring i klasserom, mobil-læring eller e-læring. De 

mener det snarere er en tilnærming til det å kunne dele og oppdage en rekke alternativer som 

vi kanskje ikke engang vet at vi trenger i vårt arbeid. Dette kan føre til bedre beslutninger og 

en mer intim, ekspansiv og dynamisk forståelse av både kulturen og konteksten vi arbeider i.  

 

Mørch (2015) forklarer at sosiale medier gir opphav til to typer læringsmiljø, hvor det ene er 

integrert læringsmiljø (ILE) og det andre er sosialt læringsmiljø (SLE). Integrert læringsmiljø 

betyr at domenespesifikke verktøy blir integrert med en virtuell plass for brukere til å finne 

riktig innhold på riktig tid. Dette med formål om at tiden man bruker fra et problem oppstår 

til det løses ikke skal forstyrre arbeidet. Eksempler på ILE kan være å bruke YouTube til å 

søke etter instruksjonsvideoer som skal fungere som veiledende eller Wiki systemer for 

lesing, diskusjoner, skriving og tagging av web artikler. Sosialt læringsmiljø blir på den andre 

siden brukt til å beskrive følgende tilleggs funksjonalitet: 1) Støtte de lærende (ansatte i dette 

tilfelle) og til å koble de til riktige personer (rett i forhold til kontekst, lærende, formål, 

pedagogisk mål ), og til å 2) motivere og gi insentiver for å få folk til å lære. Dette kan 

eksempelvis skje gjennom å arrangere online kurs i virtuelle verdener (eks: Second Life), der 

man spiller rollespill til å stimulere menneskelige ressurser og relasjoner.  

 

3.4.1 Læringsstrategier på arbeidsplassen ved bruk av IKT 
Fischer (2013) skiller mellom tre læringsstrategier på arbeidsplassen ved bruk av IKT. Det 

første nivået kaller han ”Fix it level” og beskriver prosessen når man har et problem men 

ikke er ute etter å lære noe spesielt, men bare vil få det fikset fortest mulig. Det andre nivået 

er ”Reflect level” og beskriver når man har et problem og for eksempel spør etter hjelp på et 

intranett og får svar på problemet eller blir satt i kontakt med riktig person. Det siste og 

veiledende nivået er ”Tutorial level”, som er når man får en systematisk presentasjon av en 

sammenhengende tekst av informasjon eller gjennomfører et kurs med læringsmål. Læringen 

forandrer seg gradvis fra uformell til formell læring gjennom nivåene (Figur 6).  
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Figur 6: Oversettelse av Fischer (2013) sine tre læringsstrategier 

 

3.4.2 Skiftet fra WWW til web 2.0 
For å forstå sosiale mediers fremvekst er det nødvendig å se på skiftet fra WWW til Web 2.0. 

WWW karakteriseres som førstegangs web og ble lansert i 1989 og varte frem til 2005 

(Choudhury, 2014). Formålet var å skape et felles sted der man kunne kommunisere sammen 

ved å dele informasjon. Det ble imidlertid karakterisert som et “read-only” web og et system 

for kognisjon (Berners-Lee, 1998). Wallace (2004) sammenlignet førstegangs web med 

pedagogiske kommunikasjonsressurser som ligner på kjente ressurser fra et klasserom, som 

for eksempel en kilde av informasjon (bok), et middel til å representere innhold (overhead), 

eller et middel til å formidle informasjon (høyttaler). Teknologiens funksjonalitet og 

muligheter var svært begrenset og det var kun web administratorer som kunne publisere 

innhold. Brukerne var passive mottakere av avsenders informasjon (Naik & Shivalingaiah, 

2008). Bedrifter kunne med WWW sende ut informasjon over Internett gjennom digitale 

kataloger og brosjyrer. Publikum kunne ikke respondere på innholdet, bare lese det og ta 

kontakt ved interesse (Aghei, Nematbakhsh & Farsani, 2012). 
 

Andre generasjons web (Web 2.0) ble offisielt definert i 2004 av visepresidenten av O’Reilly 

Media, Dale Dougherty, på en konferanse brainstorming mellom O´Reilly og MediaLive 

International. Web 2.0 karakteriseres som et “read/write” web (Berners-Lee, 1998). 

Teknologien kobler sammen brukerne og lar dem samhandle med hverandre gjennom en 

toveis web, og derfor omtales det også som “det sosiale web” (O’Reilly, 2005). Plattformen 

består av nyskapende teknologier, der brukerne er like viktige som innholdet som lastes opp 

og deles (Cormode & Krishnamurthy, 2008). Web 2.0 er også et potensielt middel til å 

forbedre læring, og presenterer en dynamisk sosial plattform hvor medlemmer kan delta, 

dele, samhandle, skape og lære sammen (Lucas & Moreira, 2009). Blant verktøy tilknyttet 
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web 2.0 teknologier er sosiale nettverk blant de vanligste. Det støtter samarbeid, interaksjon, 

kunnskapsdeling og kommunikasjon blant brukere fra ulike steder som kommer sammen med 

en felles behov, interesse eller mål. Sosiale nettverk tillater gruppeinteraksjoner og skaper 

nettbasert samarbeid, sosial tilkobling og utveksling av informasjon. Blant de mest populære 

sosiale nettverkene har vi Facebook, Twitter, Google Pluss og YouTube (Balubaid, 2013).  

 

3.4.3 E-læring på jobben 
E-læring på jobben (ELW) er et felt innenfor data-mediert læring (Mørch, 2013). Welsh, 

Wanberg, Brown og Simmering (2003: 246) definerer e-læring som; ”bruk av datanettverks 

teknologi, primært gjennom intranett eller via Internett, for å levere informasjon og 

instruksjoner til enkeltpersoner (f.eks ansatte)”. De forklarer også at e-læringsbegrepet 

dominerer i organisasjoner, selv om andre begreper som datamaskinbasert læring, nettbasert 

læring, distribuert læring eller nettbasert opplæring også benyttes av enkelte. Noen bedrifter 

inkluderer også kunnskapshåndtering og virtuelt samarbeid i deres definisjon av e-læring for 

å inkludere ethvert system som generer og formidler informasjon, og er utformet for å 

forbedre ytelsen (Rosenberg, 2001: 11). Det er flere årsaker til at organisasjoner velger å ta i 

bruk e-læring, det kan være et ønske om å; 1) gi konsekvent, verdensdekkende opplæring, 2) 

redusere leveringstiden, 3) øke de lærende sin bekvemmelighet, 4) redusere informasjon 

overbelastning, 5) forbedre sporing og 6) få lavere utgifter. Det meste av organisasjoners e-

læring er asynkron. Asynkron e-læring er e-læring som er laget på forhånd og som er 

tilgjengelig for de ansatte når som helst på dagen, fra potensielt hvilken som helst plassering 

(Rosenberg, 2001). Mindre vanlig er synkron e-læring , som er ”live” e-læring som krever at 

de ansatte skal være foran datamaskinene samtidig (Welsh et al., 2003). 

 

3.5 Intern kommunikasjon 
I økende grad utvikler firmaer intranett og andre typer interne sosiale medier for å holde de 

ansatte er opptatt av bedriftens intern kommunikasjon (Nakata, Zhu & Izberk-Bilgin, 2011). 

Erlien (2006) forklarer intern kommunikasjon som informasjonsflyten i en bedrift. Det kan 

være ideutvikling og synspunktene mellom medarbeidere og ledere, og kommunikasjonen 

mellom enkeltpersoner og grupper på ulike nivåer og i ulike enheter eller deler av bedriften. 

Shockley-Zalabak (2012) mener effektiv kommunikasjon er nøkkelen til organisasjoners 

suksess, og forklarer kommunikasjon som menneskers evne til å jobbe sammen og bruke 

teknologi til å kunne utvikle kreative løsninger på komplekse problemer. 
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3.5.1 Synkron og asynkron kommunikasjon 
Samarbeidsprogramvare er noen ganger tenkt som et verktøy innenfor et større konsept kalt 

datamaskinstøttet samarbeid (CSCW). Betegnelsen Computer Supported Cooperative Work 

(CSCW) ble først introdusert av Irene Greif og Paul M.Cashman (1984) på et seminar for 

mennesker med interesse for teknologi og hvordan det kan støtte deres arbeid (Grudin, 1994). 

CSCW er et forskningsfelt som undersøker hvordan teknologi (spesielt datamaskiner) kan 

støtte menneskers arbeid, og for å forstå hva som legges i CSCW systemer brukes vanligvis 

CSCW matrisen eller tid/ sted matrisen (Figur 7) som den også kalles. Matrisen viser hva 

ulike IT-verktøy understøtter i forhold til om man befinner seg på samme sted geografisk 

eller ikke, og i sanntid eller på ulike tidspunkt (Ellis, Gibbs & Rein, 1991).  

 
Tid/ Sted 
Matrise 

 
  Synkront (Sanntid) 

 
      Asynkront (Ulik tid) 

 
 

Samme sted 

 
 

Ansikt til ansikt 
interaksjon 

 
 

Asynkron interaksjon 

 
 
   Ulikt sted 

 
 

Synkron distribuert 
interaksjon 

 
 

Asynkron distribuert 
interaksjon 

Figur 7: Oversettelse av Tid/ sted matrise (Ellis et al., 1991).  

 

Det skilles mellom synkrone og asynkrone verktøy for kommunikasjon (Mørch, 2015). 

Synkron kommunikasjon innebærer at man får svar fra mottaker med en gang, og at det 

kommuniseres i sanntid, direkte med hverandre. Samtalen skjer fortløpende, og kan 

sammenlignes med når to mennesker snakker sammen ansikt til ansikt. Eksempel på synkron 

kommunikasjon kan være en telefonsamtale eller samtale over videotjenester som Skype og 

Facetime. Med Asynkron kommunikasjon kreves det ikke at man er i samme digitale rom 

samtidig for å kommunisere, slik som i en gruppe på Facebook. Her sender avsender et 

budskap og mottaker svarer når det passer. Denne typen kommunikasjon er ofte tekst basert 

(Leino et al., 2012). I følge Leino et al., (2012) består de fleste sosiale medie verktøy av både 

synkron (eks; chat og talekonferanse), men også asynkron kommunikasjon ( f.eks; blogg og 

diskusjonsforum). Workplace kan falle inn under både 3. og 4. kvadrant i Ellis et al., (1991) 

sin tid/ sted matrise, avhengig om kommunikasjonen foregår synkront eller asynkront. 
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4 Teoretisk rammeverk 
Dette kapittelet presenterer de teoretiske perspektivene som ligger til grunn for diskusjonen 

rundt de empiriske funnene senere i oppgaven. Oppgavens teoretiske rammeverk er det 

sosiokulturelle perspektivet på læring og dets tilhørende sentrale begreper som jeg anser om 

relevant for studien. Jeg vil forstå hvordan de ansatte i Elkjøp AS kommuniserer, deler 

kunnskap og utvikler sin kompetanse gjennom Workplace ved å se nærmere på begrepene 

mediering og artefakter, den proksimale utviklingssone (ZPD) og scaffolding. For å skape 

ytterligere forståelse for læringsprosessen skal jeg også se på flere teorier. Jeg presenterer 

blant annet tre metaforer for å forstå læring; Sfards (1998) tilegnelse- og deltakelse metafor, 

samt Paavola og Hakkarainen (2005) sin kunnskapsdannelse metafor. CSCL@Work og 

samarbeidslæring, i tillegg til Granovetters (1973) sin teori om styrken av svake bånd vil også 

presenteres. Innledningsvis presenteres det sosiokulturelle perspektivet på læring. 

 

4.1 Sosiokulturelt perspektiv på læring 
Workplace er i denne studien tenkt som en medierende artefakt nært knyttet til det 

sosiokulturelle perspektivet på læring, som ble avledet av den russiske psykologen Lev 

Vygotsky (1896-1934). Læringsperspektivet vokste frem på 1970- og 1980 tallet, og var en 

motreaksjon på behaviorismen og kognitivismen (Bråten, 2002). Perspektivet bygger i 

hovedsak på en antakelse om at læring skjer gjennom bruk av språket og deltakelse i sosial 

praksis ved bruk av arbeidsverktøy, også kalt artefakter. Både læringen og den menneskelige 

atferden må fra dette perspektivet sees i lys av konteksten det foregår i (Vygotsky,1978). For 

å forstå hvordan de ansatte lærer fra det sosiokulturelle perspektivet er det helt avgjørende å 

studere hvordan medlemmer av fellesskapet deltar i bestemte aktiviteter. 

Det sosiokulturelle perspektivet på læring antar at mennesket lærer gjennom dialog og 

samarbeid med andre. På den måten blir også kunnskap konstruert og distribuert av 

mennesker i fellesskapet ved at alle har ulik for-kunnskap og forståelse av fenomener, noe 

som også er en forutsetning for å skape en helhetsforståelse av ting. I det sosiokulturelle 

perspektivet står samhandling svært sentralt, og den lærende er selv en aktiv deltaker som 

konstruerer egen kunnskap gjennom meningsskapende diskusjoner med andre ved hjelp av 

verktøy (Bråten, 2002). Perspektivet skiller seg imidlertid fra Sfard´s (1998) tilegnelse 

metafor for læring, hvor den lærende sees på som en passiv mottaker av kunnskap.  
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4.1.1 Mediering og artefakter 
Et av flere sentrale begreper innenfor det sosiokulturelle læringsperspektivet er medierende 

artefakter, som omhandler hvordan individer og grupper tilegner og utnytter fysiske og 

kognitive ressurser i kulturen for å oppnå læring (Vygotsky, 1978). Med kultur menes det den 

samlingen av ideer, holdninger, kunnskaper og andre ressurser menneske erverver gjennom 

interaksjon med omverdenen (Säljö, 2001). Begrepet mediering stammer fra det tyske ordet 

”vermittlung” som betyr å formidle, og kan brukes når man snakker om å “løse” et problem 

eller oppnå noe. Begrepet antyder også at mennesker ikke står i direkte, umiddelbar og 

ufortolket kontakt med omverdenen (Säljö, 2006). Vi mennesker medierer med omverdenen 

ved hjelp av fysiske og språklige redskaper, også kalt artefakter. Artefakter er ressurser skapt 

og utviklet av mennesket for at vi lettere skal beherske våre praktiske oppgaver (Säljö, 2001). 

Vygotsky (1978) skiller mellom to typer artefakter; fysiske og symbolske. Fysiske artefakter 

er gjenstander produsert og utviklet av mennesket for mennesket med en bestemt hensikt. 

Disse har endret verden dramatisk og gitt mennesker tilgang til utallige ressurser. Det kan 

være ulike verktøy, instrumenter for veiing, måling og lignende, ulike former for 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (f.eks Workplace), software, datamaskin, 

framkomstmidler som bil, båt og buss og annet (Säljö, 2001). Det som imidlertid er viktig å 

tenke over er at disse medierende artefaktene avhenger av den kulturelle, historiske og 

institusjonelle konteksten de er en del av (Wertsch, 1991). Når man lager en gjenstand legges 

menneskelige kunnskaper og erfaringer inn i det objektet som produseres. Mennesket 

forsøker aktivt å gi gjenstanden bestemte egenskaper, slik som alle de mange funksjonene 

Workplace har og informasjonen på plattformen. For å få disse frem kreves det ofte mange 

overveielser kombinert med omfattende kunnskap hos produsenten (Facebook og Elkjøp). 

Denne nyttigheten kan brukeren (ansatte i Elkjøp) av redskapet utnytte seg av (Säljö, 2001). 

Symbolske artefakter på den andre siden kjennetegnes som psykologiske verktøy som språk, 

lover og tegn. Vygotsky (1978) mente at språket var den viktigste medierende artefakten, da 

det er gjennom bruk av språk, deltakelse i sosial handling og interaksjon man lærer ved bruk 

av verktøy. I sosiale medier er også språket som redskap avgjørende for at vi mennesker kan 

”gjøre felles”, som også ordet kommunikasjon i sin opprinnelige form ble avledet av. Det er 

gjennom språket og bilder vi kan fortelle historier, koordinere arbeidsoppgaver, gi instrukser, 

formidle følelser og stemninger, og delta i større sosiale fellesskap. Språket er viktig for å 

kunne forstå seg selv og for å kunne reflektere over ting. Det er også et avgjørende redskap 
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for å kunne utvikle og dele kunnskap (Krokan, 2012). Mennesker trenger ikke å få viktige 

erfaringer i livet på egenhånd, men kan få de formidlet av at andre forteller dem hva de har 

vært med på, eller hva de har hørt og lest. Dette er ifølge Säljö (2001) en svært viktig 

forutsetning for at kunnskaper og ferdigheter skal kunne utvikles. Han fremmer samtalen som 

den viktigste læringsarenaen.  

Sett bort fra klassisk behavioristisk psykologi som tar utgangspunkt i direkte bånd mellom 

stimulus og respons (Säljö, 2006), mente Vygotsky (1978) at mange menneskelige 

ferdigheter og adferdsmønstre aldri kan forklares på denne måten. Menneskers ”høye mentale 

ferdigheter”, som kommer til uttrykk i evnen vår til å huske, løse problemer, utfolde oss 

kreativt og andre former for viljestyrte handlinger, kan nemlig aldri reduseres til kjeder av 

betinging. For å forså og forklare slike ferdigheter må vi innse rollen tegn og redskaper (eller 

verktøy) har i menneskelige handlinger (Säljö, 2006). Vygotsky (1978) illustrerte sin 

opprinnelige idé med et enkelt triangel (Figur 8). I følge Säljö (2001) kan ikke mennesket 

handle i situasjoner uten å benytte seg av medierende artefakter da våre ferdigheter og 

tenkemåter avhenger av, og samspiller med de medierende artefaktene man har tilgang til. 

                                  

Figur 8: Vygotsky sin opprinnelige idé om mediering (Säljö, 2006). 

Måten mennesker anvender og tolker artefakter på er kulturelt forankret og vår egenskap til å 

gjøre om disse redskapene og tegnene til språklige symboler i tankene (derav tenkning) gjør 

at vi kan utvikle høyere mentale ferdigheter (Vygotsky, 1978). Dette skiller også mennesker 

fra dyr og er viktig når IKT brukes i læring. Kort oppsummert handler tilegnelse av kunnskap 

sett fra det sosiokulturelle læringsperspektivet om hvorvidt vi evner å tilegne oss relevante 

redskaper (f.eks teknologiske verktøy) for å hjelpe oss til å tenke og utføre oppgaver som 

ellers ikke hadde vært mulig. Datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner, ulike IKT-løsninger og 
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software muliggjør at mennesker kan kommunisere på tvers av tid og sted. Menneske sees på 

som lærende gjennom dialog med omgivelsene der kunnskap utvikles og forstås i en sosial 

praksis. Dette gjør teorien svært betydningsfull innenfor studier som omhandler IKT-mediert 

kunnskapsbygging og læring, slik denne gjør, da brukerne selv er aktive deltakere og 

kunnskapsutvikling skjer gjennom sosial interaksjon med en artefakt (Säljö, 2001).  

4.1.2 Den proksimale utviklingssone (ZPD) 
I følge Vygotsky (1978) skjer ”god læring” i den proksimale utviklingssone (eng: zone of 

proximal development). Begrepet er også kanskje det mest kjente innenfor det sosiokulturelle 

læringsperspektivet og ble i utgangspunktet utarbeidet for psykologisk testing av barn i 

skolen. Vygotsky mente at testingen ikke bare skulle baseres på barnets nåværende nivå av 

prestasjoner men også (og hovedsakelig) på barnets potensielle utviklingsnivå (Verenikina, 

2010). Men til tross for at teorien i sin opprinnelige form er forbeholdt barn velger jeg å 

overføre det til min studie for å skape forståelse for de ansatte i Elkjøp sitt utviklings- og 

læringspotensial, og hvordan de sammen driver med problemløsning. Vygotsky (1978: 86) 

forklarer læring i den proksimale utviklingssone som: 

”the distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving 

and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance, 

or in collaboration with more capable peers”. 

Begrepet refererer til avstanden mellom det en person kan klare alene (faktisk utviklingsnivå) 

og det en person kan mestre med litt hjelp (potensielt utviklingsnivå). Faktisk utviklingsnivå 

definerer utviklingsnivået som allerede er modnet, altså det den lærende mestrer på egenhånd 

og uten assistanse. Potensielt utviklingsnivå er det utviklingsnivået som enda ikke er modnet, 

men som er i ferd med å modne ved hjelp fra egne mekanismer og mer kunnskapsrike 

personer. Ledere, på lik linje som Vygotsky (1978) mente at lærerne i skolen, bør kartlegge 

hver ansatt ZPD for å utfordre alle nok, men samtidig ikke for mye. Vygotsky foreslo at 

lærere skulle ha grupper hvor studentene kunne samarbeide og lære. Han mente det var smart 

å sette mindre kompetente studenter sammen med dyktigere medstudenter, slik at de best 

mulig kan utvikle sine ferdigheter. Dette kan også overføres til organisasjonskontekst, da 

man lettere lærer sammen og ved å omgås flinke og kunnskapsrike kolleger. 

Læring som ligger forut for utvikling vil med utgangspunktet i teorien fungere som “god” 

læring, mens læring som er orientert mot allerede etablerte utviklingsnivåer kan fremstå som 
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ineffektiv. På samme måte vil heller ikke læring som ligger over den proksimale 

utviklingssonen være mulig å internalisere. Vygotsky (1978) påpeker også at læring ikke er 

utvikling, men at riktig organisert læring resulterer i mental utvikling og iverksetter ulike 

mentale utviklingsprosesser som ikke ville vært mulig uten læring. Sentralt til den proksimale 

utviklingssonen finner vi begreper stillasbygging (eng: scaffolding). 

 

4.1.3 Scaffolding 
Wood, Bruner og Ross (1976) introduserte begrepet scaffolding (no: stillasbygging), som har 

sitt utspring fra Vygotsky sin teori om den proksimale utviklingssonen. Begrepet brukes ofte 

innenfor det sosiokulturelle perspektivet på læring, og forklares som en prosess og 

støttestruktur som muliggjør at en nybegynner skal kunne løse et problem, utføre en oppgave 

eller oppnå et bestemt mål som ellers ville vært utenfor hans eller hennes uassisterte innsats. 

Wood et al., (1976) foreslo seks stadier ved scaffolding av nybegynnere i et felt (Figur 9). 

 

Prosessen “Ekspert” / Veileders rolle 

1. Rekruttering Få problemløsningens oppmerksomhet rettet mot oppgaven, og engasjere 
han/hun. 

2. Redusere graden av frihet Begrense, redusere oppgavens omfang, gi alternativer for å unngå 
kognitiv belastning. 

3. Vedlikeholde retningen i 
arbeidet 

Fokusere på mål, holde på motivasjon og fokus hos problemløseren. 

4. Markering av kritiske 
funksjoner / elementer 

Belyse diskrepansen / avstanden mellom den lærendes produkt og hva 
som kjennetegner ferdig produkt. 

5. Kontrollere frustrasjon Veileder skal støtte den lærende men den lærende må samtidig ikke være 
avhengig. 

6. Demonstrere Demonstrere og vise eksempler på oppgaven og fremgangsmåte. 

Figur 9: Seks stadier ved scaffolding av nybegynnere i et felt (Wood et al., 1976) 

 

Scaffolding er en sentral del av en leders rolle, men kan også være noe man får fra andre 

kompetente på arbeidsplassen eller fra ulike teknologiske støtteløsninger og artefakter, som 

eksempelvis gjennom prompts. Furberg (2009) beskriver prompts som noe som tilrettelegger 

for refleksjon rundt sentrale aspekter av et faglig innhold og som en viktig del av et 

læringsmiljø. Hver gang en introduksjonsdel til et hovedtema er ferdig (f.eks kampanjeinfo 

januar 2019), popper det opp et vindu med et åpent spørsmål som omhandler temaet man 

nettopp har blitt introdusert til. Svaret kan bli lagret på Workplace og lederen vil på den 
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måten ha online tilgang til de ansattes svar. Davis (2003) skiller mellom to typer 

refleksjonsprompts; generelle og direkte. Generelle prompts oppfordrer personer til å stoppe 

opp og tenke, så vil dette oppmuntre til refleksjon. Disse promptsene gir ingen instruksjoner 

på hva som skal utdypes. Direkte prompts på den andre siden skal lede personene mot hva 

som vil være produktivt å reflektere over. Videre fant han ut at personer som mottok 

generelle prompts utviklet en mer koherent forståelse og at de ofte reflekterte med produktivt 

i møte med disse, sammenlignet med direkte prompts. 

 

4.1.4 Nettverksbasert scaffolding 
Relatert til temaet om sosiale nettverkssystemer, har Santos, Cook, Treasure-Jones, Kerr og 

Colley (2014) utviklet begrepet nettverksbasert scaffolding (eng; networked scaffolding) for 

å skape forståelse for hvordan scaffolding kan brukes i et sosialt nettverkssystem i en bedrift. 

Sosiale nettverks teknologier utvider i følge Santos et., al (2014) rekkevidde til personlig 

samspill, og når bedrifter bruker interne sosiale medier kan innlegg/ poster med kunnskap 

redusere tiden ansatte bruker på å søke etter bedriftsinformasjon, som kan være spredd på 

flere informasjonssystemer. Sosiale nettverkssystemer, sosiale medier og tagging er alle 

begreper som kan bidra til å støtte profesjonelle læringsnettverk (eng; professional learning 

networks). Med tagging legger brukerne i sosiale medier til etiketter på digitale ressurser 

eller personer (f.eks profiler) for å hjelpe dem å senere enkelt finne frem til det. Det skilles 

grunnleggende mellom to typer tagging; folksonomier og ontologier. Førstnevnte er et 

brukerdrevet og kollektivt system for klassifisering, mens ontologier er klassifiseringer 

bestemt av et system, dets leverandører eller eksperter på feltet (Cook & Pachler, 2012).    

 

4.2 CSCL @ Work og samarbeidslæring 
CSCL@Work er et konseptuelt rammeverk som knytter sammen CSCL forskere sin 

kunnskap om læring på arbeidsplassen. Forskning på organisatorisk læring oppstod i 1978 og 

fikk økt oppmerksomhet på 1990- tallet da utfordringer rettet seg mot etablering av 

organisatoriske kulturer for å støtte eksisterende kunnskapsdeling. Nå, i moderne bedrifter er 

dannelse av ny kunnskap en like viktig faktor, og forskningsfeltet preges av to primære 

forskningsspørsmål; 1) hvordan får organisasjoner ny kunnskap når svaret på et bestemt 

problem ikke er tilgjengelig i firmaet ?, og 2) hvilke kulturer av læring må eksistere og 

eksisterer for å støtte problemløsning når svaret i en organisasjon ikke er gitt ? Et svar på 

dette er ifølge Goggins og Jahnke (2012) at læringen er implisitt og ofte en usynlig 
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komponent i arbeidet. Det relativt nye forskningsområdet som fokuserer på å gjøre 

samarbeidslæring på arbeidsplassen eksplisitt gjennom sosiale medier og andre integrerte 

samarbeidsteknologier innrammes i CSCL@Work (Computer Supported Collaborative 

Learning at Work) (Goggins & Jahnke, 2012).  

CSCL@Work kan linkes til det sosiokulturelle perspektivet på læring da det undersøker 

hvordan man lærer gjennom samarbeid. Goggins og Jahnke (2012) skiller samarbeidslæring 

fra organisatorisk- og individuell læring, ved at kunnskapen blir utviklet gjennom et samspill 

innenfor grupper støttet av sosiale medier. For å forklare dette på en mer utdypende måte vil 

jeg forklare begrepene ytterligere. Individuell læring er læring med fokus på hvordan en 

person lærer, og kan være tradisjonell arbeidsplasslæring. Organisatorisk læring fokuserer på 

hvordan hele firmaet lærer, for eksempel systemer for kunnskapshåndtering og 

prosesshåndtering for hele bedriften. Samarbeidslæring skiller seg fra de ved deres fokus 

rettet mot felles konstruering av kunnskap blant sosiale aktører som har ulike roller i ulike 

grupper i firmaer. Dette skjer gjennom eksempelvis datamedierte gruppe interaksjoner innad i 

et firma, hvor de får spredt kommunikasjonen i og utenfor firmaet. De tre begrepene for 

læring påvirker hverandre (Figur 10) og Goggins og Jahnke (2012) hevder det er nyttig å 

skille mellom disse konseptene for analyse og design av CSCL@Work.  

 

Figur 10: CSCL@Work fokuserer på samarbeidslæring (Goggins & Jahnke, 2012) 

Teknologiløsninger kan fungere som en komponent for å støtte arbeidsplasslæring. Men  

samtidig som det er blitt vanligere å bruke nye teknologier til samarbeid gjennom sosiale 

medier utenom arbeidsplassen, er det lite bevis på at organisasjoner ikke retter nok fokus mot 

å bruke teknologier som det til å fremme læring generelt, og spesifikt samarbeidslæring. Nye 

typer kunnskapshåndteringssystemer (CSCL@Work system) kan bidra til dette. Duffy og 

Cunningham (1996) forklarer samarbeidslæring som en aktiv prosess der man konstruerer 

fremfor skaffer seg kunnskap, og instruksjon som en prosess for å støtte konstruksjonen 

fremfor å formidle kunnskap. Instruksjonene er ikke begrenset til læring, men omfatter 

scaffolding og muliggjør læring. Goggins og Jahnke (2012) definerer samarbeidslæring som 

felles konstruering av kunnskap og kompetanseutvikling der mennesker får tenke kreativt, 
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introdusere nye ideer og gjennomføre kreative handlinger. Perspektivet gjør læring til et 

konsept med fokus på å overføre kunnskap til en som kan fremme innovasjon. 

Læringsutbytte blir nyutviklede ferdigheter som kan brukes til problemløsning, ideskaping 

med andre eller skape nye tiltak (Goggins & Jahnke, 2012). 

 

4.3 Tilegnelse vs. deltakelse metaforen 
Sfard (1998) introduserte to grunnleggende måter for å forstå læring på gjennom tilegnelse - 

og deltakelse metaforene (eng; acquisition- og participation metaphors) og faren ved å kun 

velge en av dem. Ulike metaforer fører til forskjellige måter å tenke på og forskjellige 

aktiviteter, og vi kan derfor si at vi lever av metaforene vi bruker. Tilegnelsesmetaforen kan 

sees i likhet med den kognitive læringsteorien og vektlegger individets tilegnelse av 

kunnskap i læringsprosesser. Det menneskelige sinn sees på som en beholder som skal fylles 

med kunnskap og den lærende anses som en passiv mottaker av denne kunnskapen i mange 

læringssituasjoner (Sfard, 1998). Lærerens rolle er å fylle og utvikle sinnet til den lærende, og 

kunnskapen foregår i individets hode og er ikke tilknyttet den ytre, fysiske verdenen. Den 

lærende interagerer ikke nødvendigvis med andre, men kan på den andre siden være aktiv ved 

å bearbeide informasjon og utvikle nye tanker og ideer om det som skal studeres (Paavola & 

Hakkarainen, 2005). Når man har tilegnet seg kunnskapen kan den videre brukes, overføres 

(til en annen kontekst) og deles med andre (Sfard, 1998). Tilegnelsesmetaforen, som 

individuell læring støttes ikke av sosiale medier men kan derimot støttes av e-læringen som 

det linkes til fra portalen Workplace.  

 

Deltakelsesmetaforen skiller seg fra tilegnelsesmetaforen ved at den vektlegger de sosiale 

aspektene ved læring og kunnskapsutvikling (Figur 11). Læring anses som noe man gjør 

fremfor noe man har, og prosessen er interaktiv mellom individer som deltar i ulike 

kontekster og læringsaktiviteter. For at individene skal interagere med hverandre og for at 

læringsaktivitetene skal finne sted er konteksten av avgjørende betydning (Sfard, 1998) da 

læringsaktivitetene ikke kan sees separat fra de sosiale kontekstene de foregår i. 

Deltakelsesmetaforen kan linkes til det sosiokulturelle perspektivet som vektlegger mediering 

gjennom sosialisering og dialog. Det som er imidlertid er viktig å ta i betraktning er at alle i 

fellesskapet må snakke samme språk (Mørch, 2015).  
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Tilegnelsesmetaforen 
 

Deltakelsesmetaforen 

Individuell berikelse Målet med læringen Bygge fellesskap 

Tilegnelse av noe Læring Bli en deltaker 

Mottaker (konsument), gjenskaper Student / Lærende Perifer deltaker, lærling 

Leverandør, fasilitator, formidler Lærer Ekspert deltaker, bevarer av praksis/ diskurs 

Eiendom, besittelse, vare 
(individuell / offentlig) 

Kunnskap, begrep Aspekt ved praksis/ diskurs/ aktivitet 

Ha eller eie Kunne eller vite Tilhørighet, delta, kommunisere 

Figur 11: Oversettelse av Sfard’s (1998) tilegnelse- og deltakelse metafor.  
 

Kort oppsummert fokuserer tilegnelse metaforen på individets sinn og dets besittelse av 

kunnskap, imens deltakelse metaforen vektlegger de sosiale aspektene ved læring og 

kunnskapsutvikling. Sfard (1998) belyser farligheten ved å kun velge en av dem, og påpeker 

at metaforene gjensidig avhenger av hverandre. Begge metaforene har karakteristikker som 

komplementerer en læringssituasjon, og det er helt nødvendig med de begge for å kunne 

forstå hva læring er, både for den enkelte og for fellesskapet.  

 
4.3.1 Kunnskapsdannelse metaforen  
I tillegg til Sfard’s (1998) tilegnelse- og deltakelse metafor, introduserte Paavola og 

Hakkarainen (2005) en tredje metafor, kunnskapsdannelse metaforen (eng; knowledge 

creation metaphor). Formålet var å styrke synet på læring ytterligere gjennom en alternativ 

måte å forstå læring og kognisjon på. De hevdet det ville hjelpe mennesker med å fremkalle 

og forstå prosesser for kunnskapsfremgang, som er et viktig element i et kunnskapssamfunn. 

Alle de tre metaforene for læring er knyttet til måten kunnskap forstås på gjennom ulike 

læringssyn. Paavola og Hakkarainen (2005) anså både tilegnelse- og deltakelse metaforen 

som verdifulle men hevdet den tredje også var helt nødvendig for å skape et utfyllende 

læringssyn. Dette fordi læring ikke tilstrekkelig kan forstås ved å bare se på overføring eller 

bygging av eksisterende kunnskap hos individuelle lærende (tilegnelsesmetaforen), og heller 

ikke ved å kun understreke ulike sosialiseringsprosesser og det å vokse opp i et samfunn med 

deres verdier (deltakelsesmetaforen).  
 

Paavola og Hakkarainen (2005) betrakter læring som en individuell og kollektiv form for 

læring som går utover gitt informasjon og fremmet kunnskap og forståelse. De fremmer 

samarbeid og systematisk utvikling av felles gjenstander for aktivitet som et grunnlag for 
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læringen. Metaforen vektlegger på den måten ikke bare enkeltpersoner eller samfunnet, men 

måten individer sammen utvikler objekter og medierende artefakter (Figur 12).  
 

 
Figur 12: De tre metaforene for læring (Paavola & Hakkarainen, 2005). 

 

Det som i all hovedsak karakteriserer kunnskapsdannelse tilnærmingen er å undersøke læring 

som  noe som skjer gjennom å skape sosiale strukturer og samarbeidende prosesser som 

støtter innovasjon og kunnskapsfremgang. I den forstand blir det også nært knyttet til 

deltakelses metaforen. Ved at metaforen også fremmer viktigheten av å generere nye ideer og 

konseptkunnskap kan den også knyttet til tilegnelsesmetaforen, siden den også understreker 

konseptkunnskap (Paavola & Hakkarainen, 2005).  

 
 

4.4 Styrken av svake bånd 
Sosiale nettverk er en betegnelse på et mønster av relasjoner som finnes mellom mennesker, 

og for å kunne skape forståelse av hva sosiale nettverk fører til skal jeg ta utgangspunkt i  

Granovetters (1973) “The Strength of Weak Ties”. Med en lidenskapelige interesse for 

hvordan menneskers tilknytning til og hvordan våre røtter i sosiale nettverk påvirker oss kom 

han frem til interessante funn som jeg nå vil inkludere i studien. Granovetter hevdet at 

mennesker ikke utelukkende er rasjonelle aktører som kun er opptatt av å maksimere egen 

nytte, og forklarer heller mennesker som personer med hver sine historier og tilknytning til 

ulike sosiale nettverk. Videre skiller han mellom personer man har sterke bånd til, og 

personer man har svake bånd til.  
 

Skillet mellom sterke- og svake bånd har blitt brukt av mange i en årrekke for å skape 

forståelse for ulike relasjoner i et nettverk. Sterke bånd har vi til personer som står oss nær og 

som vi har mye kontakt med. Dette er personer vi har mye til felles med og som vi kjenner 

godt, og dermed også deler mye informasjon og kunnskap med. Noe som også kan 

karakterisere personer med sterke bånd til hverandre er at de ofte også har kjennskap til 
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mange av de samme personene. Disse personene befinner seg som oftest i et relativt tett 

nettverk (Granovetter, 1978). Svake bånd har vi imidlertid til det Granovetter (1978) kaller 

bekjentskaper. Personer med svake bånd befinner seg som regel i et løsere nettverk enn det 

personer med sterke bånd til hverandre gjør.  
 

Ved bruk av sosiale medier er det i praksis slik at det er de samme personene man i stor grad 

har mye kontakt med gjennom sosial interaksjon. Dette fører til at de sosiale båndene gradvis 

blir sterkere. Ved å ha kontakt med folk i et stort nettverk fører det til at man får mer 

informasjon om disse personenes holdninger, verdier, synspunkter, gjøremål, aktiviteter og 

generelt hva de er opptatt av. Dette kjennetegner også personer man har sterke bånd til. I 

følge Granovetter er en konsekvens av dette at vi da må bygge større nettverk av personer vi 

har svake bånd til da det muliggjør at vi blir koblet på andre nettverk med nye ressurser vi 

kan ha bruk for. Granovetter observerte at nettverks strukturen var forskjellig for de delene vi 

hadde svake eller sterke bånd til, og de ulike delene av nettverket bidro med forskjellige 

ressurser. Om man eksempelvis trenger ny jobb blir de svake båndene viktigere ressurser enn 

de sterke. Dette er fordi folk med svake bånd vanligvis omgås andre delnettverk enn vårt eget 

og dermed også da får annen informasjon enn den vi og vårt nærmeste nettverk har tilgang til 

(Granovetter, 1973). Derfor er det viktig å styrke de svake båndene man har slik at 

informasjons- og kunnskapstilgangen blir sterkere. 
 

McAfee (2009) presenterer Facebook som et mektig verktøy for å knytte sammen 

samarbeidspartnere med svake bånd og lette deres interaksjoner. Videre poengterer han at det 

kan holde på et stort antall svake bånd hver bruker, i form av at det er enkelt å ha mange av 

det Facebook kaller “venner” eller “følgere”. Medlemmene kan også søke i ”vennelistene” 

sine for å finne frem til spesifikke personer og gå til deres personlige profil for å få tilgang til 

data og annen informasjon de har postet. Kort oppsummert fungerer sosiale medier som 

Facebook som en rik adressebok for svake bånd. Det samme gjelder også Workplace, som er 

bygget opp som Facebook. Hovedforskjellen er at adresseboken vil være fylt med kollegaer 

og ikke familie, venner og bekjente. 
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5 Metodisk tilnærming 
Ordet metode betyr ”veien til målet” (Kvale & Brinkman, 2009) og kan forklares som en 

planmessig fremgangsmåte. Metodevalgene bør tas med utgangspunkt i studiens formål, som 

gjenspeiles i studiens problemstilling og/eller forskningsspørsmål (Thagaard, 2018). Formålet 

med denne studien er å belyse: 

 

Hvordan bruker de ansatte i Elkjøp et sosialt medium (Workplace) til å fremme 

kommunikasjon, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling på arbeidsplassen? 

 

• Hvordan bruker de ansatte det sosiale mediet Workplace til å kommunisere, 

samarbeide og søke etter informasjon i sitt daglige arbeid ? 

• Hvilken kompetanse utvikles gjennom det sosiale mediet Workplace ? 

 

5.1 Forskningsdesign 
Et forskningsdesign er en plan eller en skisse som sier noe om hvordan forskningsprosjektet 

legges opp. Det beskriver prosjektet retningslinjer for utførelse, og inkluderer beskrivelser av 

hva som skal undersøkes, hvem som er studiens deltakere, hvor undersøkelsen skal utføres og 

hvordan utføre den. Kort oppsummert inneholder forskningsdesignet den faglige konteksten 

for en beskrivelse av undersøkelsens hvem, hva, hvor og hvordan (Thagaard, 2018). 

 

5.1.1 Kvalitativ tilnærming 
Det skilles vanligvis mellom to forskningsmetoder; kvantitativ- og kvalitativ tilnærming. Det 

som avgjør metoden som bør velges er studiens problemstilling og/ eller forskningsspørsmål. 

Dersom fenomeners utbredelse og antall skal studeres bør kvantitative metoder velges og 

dersom man søker forståelse for sosiale fenomener er det hensiktsmessig å velge kvalitative 

metoder. Med kvalitative metoder kan forskeren fordype seg i og utføre intensive analyser av 

de sosiale fenomener som studeres (Thagaard, 2018). Kvantitative forskere omtales ofte som 

”tellere” og kvalitative forskere som ”tolkere” (Dalland, 2012). 

Jeg har valgt den kvalitative tilnærmingen for min studie da jeg søker forståelse for sosiale 

fenomener. Siden jeg ønsker innsikt i de ansattes bruk av Workplace som et arbeidsverktøy er 

det helt avgjørende at jeg observerer aktiviteten på det sosiale mediet. Observasjon er i følge 

Thagaard (2018) en godt egnet metode til å få innsikt i personers atferd og skape forståelse 
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for den sosiale sammenhengen personene er en del av. I tillegg til observasjon skal jeg også 

gjennomføre kvalitative intervjuer for å få innsikt i de ansattes synspunkter, holdninger og 

erfaringer med Workplace. Intervju og deltakende observasjon er de mest brukte kvalitative 

metodene, og det er helt essensielt for min studie at jeg gjennomfører begge deler for å få så 

reliable og valide funn som mulig (Thagaard, 2018). Jeg kan ikke stole blindt på det 

informantenes sier under intervjuene uten å selv observere, og omvendt. 

Kvalitative metoder egnes godt til temaer det er forsket lite på fra før da det stilles store krav 

til åpenhet og fleksibilitet. Dette avhenger jeg som forsker av, da det som nevnt tidligere er 

mye forskning på læring gjennom sosiale medier i skolesammenheng, men betraktelig mye 

mindre i bedriftskontekst. Det er også store kunnskapshull i forskning knyttet til Workplace, 

som er studiens aktuelle sosiale medium. Med kvalitative metoder står jeg fritt til å kunne 

endre prosjektets utforming underveis dersom det skulle dukke opp nye erfaringer og 

utfordringer, slik det ofte gjør med nye forskningsfelt. Det vil også være en fordel å kunne 

jobbe parallelt med de ulike delene av forskningsprosessen for å kunne komme i mål innen 

tidsfristen (Thagaard, 2018). Hvis jeg hadde valgt den kvantitative tilnærmingen og for 

eksempel sendt ut elektronisk spørreundersøkelse kunne jeg risikert å fått korte og upresise 

svar. Dette problemet vil jeg unngå med å velge den kvalitative tilnærmingen.  

5.1.2 Case-studie 
For å avgrense oppgaven med hensyn til prosjektets tidsramme har jeg valgt case-studie som 

forskningsstrategi. Case-studie er en måte å utføre samfunnsvitenskapelig forskning på, og 

karakteriseres som en form for design innenfor kvalitativ forskning hvor en avgrenset enhet 

eller flere avgrensede enheter studeres (Creswell & Poth, 2018). Enhetene eller casene 

studeres ved intensive analyser basert på flere datakilder med formål om å oppnå rik 

informasjon om de enhetene eller casene studien fokuserer mot (Thagaard, 2018). I case-

studier er det mulig å benytte seg av alle mulige metoder for både kvalitativ- og kvantitativ 

datainnsamling som for eksempel; observasjon, intervjuer, surveys og dokumentstudier. 

Gjerne også en kombinasjon av flere, slik jeg skal (Tjora, 2017).  

 

Yin (2014) beskriver case-studier som en godt egnet metode når spørsmål som ”hvordan” 

eller ”hvorfor” skal belyses. Han mener også at det er mer aktuelt, jo mer spørsmålene krever 

en omfattende og grundig beskrivelse av hvordan sosiale fenomener fungerer. På bakgrunn 

av det ser jeg det som en hensiktsmessig metodisk strategi for å kunne besvare studiens  
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problemstilling og forskningsspørsmål. Forskningsmetoden benyttes i mange situasjoner til å 

bidra til økt kunnskap om individer, grupper, organisasjoner, sosiale, politiske og andre 

relaterte fenomener (Yin, 2014). I studier av organisasjoner identifiseres er caset den 

organisasjonen som studeres (Silverman, 2015). Siden jeg søker økt kunnskap om de ansatte i 

Elkjøp sin atferd på det sosiale mediet og resultatet av det er det viktig at jeg behandler 

Elkjøp som case og ikke de enkelt individene jeg får informasjon om (Thagaard, 2018). Min 

studie faller innunder det Cresswell og Poth (2018) beskriver som et instrumentelt case-

studie, som vil si at jeg studerer et fenomen ved å rette oppmerksomheten mot Elkjøp, som et 

enkelt case.  

 

Yin (2014) skiller mellom beskrivende, forklarende og utforskende casestudier, hvor det 

beskrivende har som formål å beskrive et fenomen i dets virkelige kontekst. Det forklarende 

skal forklare hvordan eller hvorfor noen tilstand kom til å være, for eksempel hvordan eller 

hvorfor en rekke hendelser oppstod eller ikke oppsto. Det siste og utforskende casestudie sitt 

formål er å identifisere forskningsspørsmål eller prosedyrer som skal brukes i en 

etterfølgende undersøkelse, som kan være et case studie, eller ikke. Studien min vil være 

beskrivende eller deskriptivt som det også kalles, da formålet er å undersøke et fenomen 

(bruk av Workplace) i dens virkelige kontekst. Konteksten blir de ansattes arbeidsplass.	

 

5.1.3 Etnografisk tilnærming 
Kvalitative metoders utvikling gjenspeiler samfunnsendringer ved at studier av nettsider og 

digital kommunikasjon nå har blitt viktige kilder for kvalitative analyser (Thagaard, 2018). 

Dette er også være viktige kilder i min analyse. For å få innblikk i hvordan de ansattes 

faktiske aktivitet på Workplace har jeg valgt en etnografisk tilnærming til min studie. For å 

beskrive etnografiske tilnærminger for å undersøke internett, brukes det i dag flere konsepter 

og konkurrerende begreper som; virtuell etnografi, netnografi, digital etnografi, web-

etnografi, online etnografi og e-etnografi (Hetland & Mørch, 2016). Det metodiske 

grunnlaget for dette case-studie vil baseres på Christine Hine’s konsept, virtuell etnografi. 

Dette grunnet egen kjennskap til konseptet, ervervet gjennom pensum til faget PED4550. 

 

5.2 Datainnsamling  
Med hensyn til studiens formål fant jeg det hensiktsmessig å samle inn data gjennom virtuell 

etnografi og kvalitative dybdeintervjuer. Gjennom den virtuelle etnografien fikk jeg innsyn i 
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hvor mange av de ansatte i den aktuelle gruppen som deltar og er aktiv, hvordan de 

kommuniserer og forholder seg til hverandre, hva som deles og hvor mange som leser og 

responderer på det. Gjennom de kvalitative intervjuene fikk jeg innsyn i de ansattes 

synspunkter, holdninger og erfaringer med Workplace, og ikke minst informasjon om deres 

aktivitet på Workplace utenom gruppen jeg observerte i. På den måten utfylte metodene 

hverandre godt. Datainnsamlingen la jeg tidlig i prosjektet for å senere kunne justere teori og 

perspektiver til det som fremstod som interessant i den empiriske analysen (Tjora, 2017).  

 

5.2.1 Virtuell etnografi 
Fremveksten av internett og den enorme økningen av ulike typer elektronisk kommunikasjon 

har skapt en ny arena for forskning. Internett betraktes nå også som egen arena for 

observasjonsstudier (Tjora, 2017). Virtuell etnografi er en retning innenfor kvalitativ 

forskning som ser på interaksjoner mellom mennesker som foregår helt eller delvis over 

internett (Hine, 2015). Hine (2000: 1) utviklet konseptet ”som et svar på behovet for å studere 

samfunn hvor bruk av elektronisk kommunikasjon som er levert av datanettverk er rutine”. 

Da studien min omhandler bruken av et sosialt medium og resultatet av det, hadde det vært 

unaturlig å ikke inkludere Workplace i studien. Jeg observerte i en lukket gruppe med 7 

medlemmer som alle hadde tilhørighet til Elkjøps teleavdeling. Gruppen hadde eksistert siden 

10.mars 2018, og jeg observerte deres aktivitet fra 24.september 2018 til 25.februar 2019. På 

den måten fikk jeg som forsker innsikt i de ansattes faktiske atferd på Workplace, fremfor å 

stole blindt på det informantene sa i intervjuene (Hine, 2015).  
  

I følge Hine (2000) kan internett forstås på to måter: som en kultur i seg selv og som en 

kulturell artefakt. Det betraktes som en kultur siden internettet alltid er tilgjengelig fra 

forskerens “kontor” og pult, når som helst og hvor som helst. Dette merket jeg var en stor 

fordel i mitt prosjekt da jeg fikk mulighet til å jobbe fleksibelt med datamaterialet. Det 

betraktes også på som en kulturell artefakt fordi beskrivelsen av internett refererer til et 

objekt med ulike kulturelle meninger i ulike kontekster. Hine (2015) forklarer etnografers 

oppgave som deltaker i en Facebookgruppe, som en rolle der man skal bygge bro mellom den 

teknologispesifikke statusoppdateringen og den teknonøytrale sosiale handlingen som den 

statusoppdateringen utfører. Denne rollen inntok jeg. Men før jeg gjorde det var det viktig at 

jeg fikk skriftlig samtykke av de i gruppen for å kunne observere og bruke deres aktivitet i 

studien. Det fikk jeg heldigvis fra samtlige slik at jeg slapp å ekskludere noen fra studien. 
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Hetland og Mørch (2016) er blant dem som påpeker viktigheten av å ikke utføre forskning på 

mennesker som ikke ønsker å bli studert. 

 

Det som er positivt med internett som forskningsarena er at man kan søke etter diskusjoner 

og interaksjoner etter de har oppstått, og dette gjør det mulig å forske på fenomener som 

allerede har skjedd (Hine, 2000). Jeg kunne derfor observere både nåværende og tidligere 

aktivitet i Workplace gruppen. Jeg samlet inn data fra perioden 24.september 2018 til 

25.februar 2019 med formål om å få et solid datamateriale, men samtidig ikke for mye slik at 

jeg best mulig fikk analysert det i analysedelen (Tjora, 2017). En utvidet tidsramme er i følge 

Hine (2015) viktig i etnografi siden det gir etnografen mulighet til å tenke på hva 

observasjonene som gjøres kan bety imens man fremdeles befinner seg i feltet. Jeg inntok 

rollen som en ikke-deltakende observatør, som betyr at jeg var synlig for de andre i gruppen 

men ikke aktiv i form av at jeg skrev innlegg eller reagerte på dem i perioden. I tiden jeg var i 

gruppen visste alle at jeg observerte siden de selv hadde samtykket til det. Jeg tror imidlertid 

ikke det har påvirket datamaterialet da jeg også fikk observere aktivitet fra før jeg ble med i 

gruppen og kan se på den sammenlignet med tiden fra jeg var med.  

Jeg fikk gjennom tiden i feltet innblikk i hvem og hvor mange som var aktive på plattformen, 

hvem som delte kunnskap, hvor mange som responderte på det, hvilken kunnskap det var og 

hvor ofte det ble stilt spørsmål i gruppen. Jeg kunne også se hvor mange som faktisk leser det 

som postes. Dette kunne jeg se ved “sett” funksjonen som er plassert til høyre under hvert 

innlegg. Men til tross for at jeg fikk innsyn i mye var det også en hel del jeg ikke fikk svar på 

ved å observere i Workplace gruppen. Det ga meg derimot en indikasjon på spørsmål jeg 

måtte stille i de kvalitative dybdeintervjuene for å få rikest mulig datamateriale.  

En utfordring med å drive virtuell etnografi nå etter de nye personvernreglene (GDPR) trådte 

i kraft i 2018 er at det ikke lenger er tilstrekkelig å skrive en post i den lukkede gruppen der 

jeg informerer om prosjektet og får samtykke. Jeg var avhengig av å få skriftlig samtykke fra 

alle som skulle observeres. Dette oppdaget jeg når jeg arbeidet med søknaden min til NSD 

(Norsk Senter for Forskningsdata), hvor jeg ikke fikk sendt inn søknaden før jeg hadde lastet 

opp skjema for samtykke til deltakerne som skulle observeres. Jeg sendte også en egen mail 

til NSD i etterkant for å forsikre meg om at det stemte, men uten å få svar. Derfor ble det 

svært begrenset hvor store grupper jeg kunne observere i da det var tidkrevende å fysisk 

levere ut samtykkeskjema til alle for å få signatur. Menneskene i enkelte av gruppene var 
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nemlig plassert på ulike steder i landet da flere av dem kun jobber deltid i ferier. Gruppen jeg 

fikk tilgang til bestod heldigvis av tilgjengelig mennesker, men for å få mest mulig 

datamateriale skulle jeg gjerne observert i flere grupper. Totalt hadde jeg 40 sider med 

skjermbilder fra observasjon i Google Docs. 

5.2.2 Kvalitative dybdeintervju 
Etter den virtuelle etnografien hadde jeg fremdeles ubesvarte spørsmål som måtte besvares. 

Jeg var nysgjerrig på hvilke andre funksjoner de bruker utenom gruppen jeg observerte i, og 

hvordan de bruker de forskjellige til å kommunisere, lese informasjon, samarbeide, dele 

kunnskap, samt hvilken kompetanse de erverver gjennom bruken. For å få innsikt i dette 

bestemte jeg meg for å gjennomføre kvalitative intervju. Et kvalitativt intervju er et intervju 

som bærer preg av samtale mellom intervjuer og informant (Tjora, 2017), og er den mest 

anvendte metoden innen kvalitativ forskning. Formålet er at forsker skal få omfattende og 

solid kunnskap om hvordan andre mennesker opplever sin livssituasjon, samt innsyn i hvilke 

synspunkter og perspektiver de har rundt intervjuets tema. Intervjuene ga meg innsikt i 

informantenes personlige erfaringer, følelser og tanker (Thagaard, 2018).  
 

Grunnen til at jeg valgte intervju kontra elektronisk spørreundersøkelse er at sistnevnte kun 

benytter lukkede spørsmål med faste svaralternativer. Jeg var avhengig av å kunne stille åpne 

spørsmål der informantene kunne gå i dybden der de hadde mye å fortelle (Thagaard, 2018). 

Når jeg utformet intervjuguiden hadde jeg formålet med studien i bakhodet hele tiden, da det 

er den som legger føringer for hvordan intervjuet blir, og styrer samtalen. En intervjuguide 

kan inneholde utformulerte spørsmål eller temaer og spørsmål i stikkordsform (Tjora, 2017). 

Jeg valgte utformulerte spørsmål sortert etter begrepene fra studiens problemstilling og 

forskningsspørsmål (Vedlegg 2). Jeg ønsket også at intervjuene skulle være semistrukturerte, 

som betyr intervjuer med en halvfast struktur hvor man kan legge til spørsmål underveis. Det 

oppdaget jeg var nødvendig for å få tilstrekkelig informasjon om temaet (Tjora, 2017). Under 

det første intervjuet fant jeg noen spørsmål jeg måtte inkludere i de resterende intervjuene for 

å få utfyllende svar om bruken. Før selve intervjuprosessen pre-testet intervjuguiden på en 

ansatt i Elkjøp for å forsikre meg om at spørsmålene var utformet på en forståelig måte. 

Tilbakemeldingene brukte jeg til å forbedre intervjuguiden (Thagaard,2018). Det var ikke 

mye som måtte forbedres, men det var noen spørsmål som bare krevde ja eller nei svar. Jeg la 

derfor til ”(Utdyp)” etter de spørsmålene for å få dyptpløyende svar. 
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Jeg gjennomførte totalt seks semistrukturerte intervjuer med butikkmedarbeiderne i den 

aktuelle Elkjøp butikken. Jeg hadde ikke funnet ut hvor mange intervju jeg skulle ha på 

forhånd, og ga meg når innså at et nytt intervju ikke ville tilført ny informasjon om temaet 

(Thagaard, 2018). Hvert intervju varte i gjennomsnitt 38 minutt, hvor det lengste varte i 

41,46 minutter og det korteste varte i 32,48 minutter. Jeg fikk avholde intervjuene på 

bakrommet til informantenes butikk. Dette stedet valgte jeg av to grunner; at informantene 

kjenner til stedet og derfor føler seg komfortable, og fordi det er stedet intervjuene på flere 

måter omhandler (Thagaard, 2018). For å forsikre meg om at jeg fikk med alt som ble sagt og 

samtidig hadde full konsentrasjon mot informantene som snakket valgte jeg å ta lydopptak 

med telefonen. Det var viktig for kommunikasjonen og flyten i samtalen, samtidig som jeg 

fikk konkretiseringer og utdypninger der jeg ønsket det (Tjora, 2017).  
 

Svarene jeg fikk fra intervjuene ble brukt til å underbygge funnene mine fra den virtuelle 

etnografien og sikret at datamaterialet ble mest mulig riktig sammenlignet med virkeligheten. 

Datamaterialet fra intervjuene bestod av 3 timer og 42 minutter lydopptak, som jeg senere 

transkriberte. Silverman (2015) ser på lydopptak og transkribering som et fint sted å begynne 

når det kommer til skriveprosessen. Transkribering vil si å transformere, gå fra en form til en 

annen. Transkribering oversetter samtaler to mennesker har fysisk til abstrahert skriftlig form 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg endte med totalt 55 sider i Google Docs med transkripsjon. 

Jeg valgte å fokusere på informantenes ytringer, men registrerte også pauser med ”[…]” og 

”[latter]” for å vise når informantene var ironisk eller syns noe var morsomt. 

 

5.2.3 Utvalg  
Kvalitative studier kjennetegnes ofte av et utvalg med et begrenset antall personer eller 

enheter. Det gjorde også mitt, og det var derfor viktig at utvelgingsprosessen ble anvendt på 

best mulig måte slik at analysen av data gir en forståelse av fenomenene som studeres. Ved 

observasjon og intervju representerer utvalget personer (Thagaard, 2018). Hvem som var med 

i utvalget i Workplace gruppen hadde jeg ingen innvirkning på. Utvalget bestod av 7 

personer, ekskludert meg selv (Figur 13). Det var fire gutter og tre jenter i gruppen. Utvalget 

hadde til felles at de på en eller annen måte er tilknyttet butikkens teleavdeling. Det vil si at 

de selger telefoner, mobilabonnementer, nettbrett og tilbehør. Utvalget har fått fiktive navn 

slik at de ikke skal kunne gjenkjennes. 
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Figur 13: Utvalget i lukket gruppe på Workplace 

Utvalget i de kvalitative intervjuene bestod av seks butikkmedarbeidere fra den aktuelle 

Elkjøp butikken, hvor halvparten var jenter og de resterende gutter (Figur 14). De ble valgt 

ved det Thagaard (2008) betegner som strategisk utvelging. Det vil si at jeg systematisk 

valgte personer med de egenskaper og kvalifikasjoner jeg anså som strategiske i forhold til 

min problemstilling. Jeg valgte de personene jeg trodde ville uttale seg på en reflektert måte 

om det aktuelle temaet. Siden studien omhandler en slags omstillingsprosess i bedriften hvor 

de ansatte nå lærer på nye måter var det viktig at jeg snakker med de som berøres av dette i 

størst grad (Tjora, 2017). I denne studien er det butikkmedarbeiderne i Elkjøp.  

 
Figur 14: Utvalget i de kvalitative intervjuene 

 

Etter jeg hadde utarbeidet strategien for hvem jeg ville inkludere, rekrutterte jeg resten ved å 

benytte meg av snøballmetoden. Først kontaktet jeg to ansatte som jobbet på ulike avdelinger 

og spurte om de ville stille til intervju. Etter endt intervju med hver av de, spurte jeg om navn 

på andre ansatte som de trodde kunne være interessert i et intervju. Det jeg hele tiden var 

oppmerksom på var fallgruven ved at jeg på den måten kunne ende opp med at utvalget kun 

bestod av personer innenfor samme nettverk eller miljø (Thagaard, 2018). Det var derfor jeg i 

utgangspunktet spurte to personer som jobbet på ulike avdelinger. Jeg spurte også om navn 

på aktive personer på Workplace og på de som er mindre aktive. Jeg tok så kontakt med de 

jeg fikk navnet på og var heldig med at alle sa ja. På den måten unngikk jeg problemet med at 

alle var i samme nettverk, sett bort fra at de arbeider i samme butikk. 
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5.3 Analytisk tilnærming 
Potensialet til kvalitativ forskning i analysen av den (Tjora, 2017). Etter intervjuene var 

transkribert og skjermbildene fra den virtuelle etnografien sortert etter dato, startet 

analyseprosessen. Jeg valgte å analysere datamaterialet gjennom en tematisk analyse. Det er 

en tilgjengelig, fleksibel og stadig mer populær metode for å analysere og kategorisere 

empiri. I følge Braun og Clarke (2006) er også analysemetoden spesielt godt egnet for 

nybegynnere innenfor kvalitativ forskning, slik jeg er. Dette fordi metoden gir en innføring i 

en måte å gjøre forskning på som ellers ville vært konseptuelt utfordrende og komplisert. Så, 

det kombinert med at metoden også er svært tilgjengelig og fleksibel førte til at tematisk 

analyse ble et riktig valg for studien. Jeg kodet og analyserte de kvalitative dataene mine på 

en systematisk måte, slik at de senere kunne knyttes til bredere teoretiske og konseptuelle 

problemer (Braun & Clarke, 2006).  

 

Temaer eller mønstre i et datasettet kan identifiseres på en eller to primære måter; på en 

induktiv (bottom-up) eller på en deduktiv (top-down) måte (Braun & Clarke, 2006). Ved den 

induktive tilnærmingen identifiseres temaene og begrepene ut i fra innhentet data. Teoretiske 

begreper og analytiske perspektiver utvikles da med utgangspunkt i funnene fra analysen. 

Dette skjer enten gjennom begreper deltakerne selv benytter seg av eller ut i fra egen tolkning 

av dataene. Kort oppsummert lar man dataen mest mulig tale for seg selv når man anvender 

en induktiv tilnærming til tematisk analyse. Ved bruk av den deduktive tilnærmingen utvikles 

begreper ut fra annen teori og knyttes så til dataene. Begrepene gjør at man kan gjenkjenne 

mønstre i dataene og knytte perspektiver fra dataanalysen til annen teori, som har blitt 

utviklet og testet i tidligere studier og forskning. Man får på denne måten innspill til videre 

analyse og tolkning av data når man gjennomgår den relevante teorien (Thagaard, 2018).  

 

Jeg valgte å benytte meg av en abduktiv tilnærming, som er en kombinasjon av den 

induktive- og deduktive tilnærmingen. Dataanalysen har bidratt til utvikling av teoretiske 

perspektiver, og omvendt. Jeg utvikler teori på grunnlag av systematiske og dyptpløyende 

analyser, samtidig som jeg har tolket data i lys av eksisterende teori. Den empiriske 

forankringen har en stor og avgjørende betydning for teoriutviklingen, fordi teorien som ikke 

har basis i dataen fort kan inneholde svakheter (Thagaard, 2018). Mason (2018) mener den 

abduktive tilnærmingen har en styrke ved at overgangene mellom analyse og datamateriell, 

inspirasjon fra ideer som er forankret i forskerens teoretiske bakgrunn og utviklingen av de 
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nye perspektiver representerer en kontinuerlig gjentagende prosess, hvor målet er å 

klassifisere datamaterialet på en systematisk, vitenskapelig måte. 

 

5.3.1 Tematisk analyse 
Tematisk analyse er en metode for å systematisk identifisere, organisere og danne innsikt i 

mønstre (temaer) av betydning i forskerens datasett. Metoden fokuserer på å identifisere 

hvordan temaene i sin helhet snakkes eller skrives om for å forstå fellestrekkene. Men, det 

som imidlertid er viktig å tenke over er at det som er fellestrekk ikke nødvendigvis er et 

meningsfylt eller viktig datamateriale i seg selv. Det kan identifiseres mange mønstre og 

temaer i et datasett, men formålet er å identifisere de som er relevant for å besvare studiens 

problemstilling og forskningsspørsmål (Braun & Clarke, 2006). Før jeg starter på selve 

analyseprosessen fremlegges hvordan den tematiske analysen vil gå for seg steg for steg. Jeg 

tar utgangspunkt i Braun og Clarke’s (2006) seks faser for tematisk analyse (Figur 15).  

 

Fase Beskrivelse av prosessen 

1. Gjør deg kjent 
med datamaterialet: 

Transkribere dataen (hvis det er nødvendig), les over dataene flere ganger, noter ned 
dine første ideer 

2. Generer 
innledende koder: 

Koding av interessante egenskaper fra dataen på en systematisk måte gjennom hele 
datasettet, samle deretter relevant data til hver kode/kategori 

3. Søk etter temaer Samle koder og legg dem inn i potensielle temaer, samle deretter all data som er 
relevant til hvert potensielle tema 

4. Gjennomgå 
temaene 

Kontroller at temaene fungerer i forhold til de kodede ekstraktene (nivå 1) og hele 
datasettet (nivå 2), og generer et tematisk “kart” av analysen.  

5. Definere og 
navngi temaene: 

Løpende analyse for å avgrense spesifikasjoner til hvert tema, og den samlende 
historien analysen forteller, generere klare definisjoner og navn for hvert tema.  

6. Lag rapporten Den endelige muligheten for analyse. Utvalg av levende, overbevisende ekstrakt 
eksempler, endelig analyse av de utvalgte ekstrakter, relatert tilbake til 
forskningsspørsmål og litteratur, og produser en vitenskapelig rapport ut fra analysen. 

Figur 15: Oversettelse av Braun og Clarke (2006) sine seks faser av tematisk analyse 

I følge Braun og Clarke (2006) er det ingen fasit på hvordan man gjennomfører en tematisk 

analyse, men jeg har uansett valgt å følge deres seks trinn. Jeg sorterte først skjermbildene fra 

den virtuelle etnografien etter dato og transkribere de kvalitative intervjuene. Jeg ga så 

informantene fiktive navn og en fargekode for å selv ha kontroll. Deretter leste jeg gjennom 

alt datamaterialet minst 30 ganger helt til jeg selv følte jeg hadde fullstendig oversikt over alt. 

Jeg kodet det deretter inn etter det jeg anså som relevante kategorier, de som senere omtales 
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som underkategorier. Deretter la jeg dem under de fire overordnede temaene der jeg syns 

dem passet. Dette var en svært tidskrevende prosess, muligens den mest tidkrevende gjennom 

hele oppgaven. Jeg brukte god tid på å forsikre meg om at temaene var hensiktsmessig for 

studien i sin helhet. Jeg sendte de også inn til veileder for å få han til å godkjenne temaene og 

underkategoriene. I analysedelen fremkommer analysen av hvert tema og funnene som jeg 

anser som relevant for å senere kunne besvare problemstilling og forskningsspørsmål.  

5.4 Forskerens rolle og etiske hensyn 
Etikk er et viktig element i all forskning, og spesifikke etiske hensyn oppstår i all forskning 

med mennesker involvert (Yin, 2014). I kvalitativ forskning må det tas etiske hensyn fra 

prosjektstart til slutt, fra definering av problemstilling til man er ferdig med databehandling. 

De etiske retningslinjene som ligger til grunn for å planlegge prosjekter, fremhever prinsippet 

om respekt for menneskers privatliv, deres anonymitet og deres rett til å velge selv om de vil 

delta eller ikke (Marshall & Rossman, 2016). Det kan også være lurt å tenke gjennom før 

prosjektstart om temaet er for privat eller kontroversielt som utgangspunkt for forskning 

(Thagaard, 2018). Jeg følte temaet mitt var godt egnet for forskning, men opplevde samtidig 

at jeg måtte ta hensyn til at utvalget bestod av travle menneske og planlegge intervjuene etter 

deres timeplan for at de skulle si seg villig til å delta i prosjektet. 

 

Kvale og Brinkmann (2015) foreslår fire etiske retningslinjer for kvalitativ forskning; 

informert samtykke, konfidensialitet, konsekvenser og forskerens rolle. Jeg kontaktet først 

øverste leder i Elkjøp om jeg kunne få lov å skrive om bedriften sin bruk av Workplace. 

Deretter kontaktet jeg butikksjef i studiens aktuelle butikk og fikk tillatelse til å utføre 

forskning der. Dette gjorde jeg allerede før jeg tok det endelige temavalget. Jeg utarbeidet så 

et skriv som inneholdt prosjektet formål, hva det skulle brukes til, informasjon om at de når 

som helst kunne trekke seg og at det ville anonymiseres. Skrivet ble godkjent av NSD ( 

Norsk senter for forskningsdata) før jeg leverte det til prosjektets utvalg. Jeg lagde et separat 

til de jeg skulle observere (Vedlegg 3), og et til de jeg skulle intervjue (Vedlegg 2) da jeg 

hadde ulik baktanke med metodene. Dette var viktig for sikre informert samtykke og samtidig 

forsikre deltakerne om at dataen blir behandlet konfidensielt. Dette gjorde jeg de også 

oppmerksom på muntlig før hvert intervju startet.  

 

For å sikre deltakernes anonymitet og konfidensialitet byttet jeg samtlige av navnene til 
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fiktive navn, men beholdt kjønn. Hvilken stilling de har kommer delvis frem i funnene fra 

den virtuelle etnografien, men skjules samtidig ved at jeg ikke oppgir den aktuelle butikkens 

navn. Deltakerne skal unngå å bli gjenkjent av andre kollegaer og utenforstående generelt. 

Over til det Kvale (1996) forklarer som konsekvenser, er ikke min studie rettet mot et 

sensitivt formål som kan skade bedriften. Snarere tvert i mot. Studiens resultater kan gi både 

ledelse og de ansatte fordeler i fremtiden ved å få frem styrkene med Workplace. Jeg har hele 

veien vært oppmerksom på ekskludere sensitiv informasjon om bedriften. Når det gjelder min 

rolle som forsker har jeg hele tiden vært bevisst på å følge prosjektets retningslinjer fra start 

til slutt for å få best mulig resultat. Da jeg selv har kjennskap til Elkjøp gjennom eget 

arbeidsforhold i bedriften har det vært viktig at jeg som forsker har samlet inn og analysert 

data ut i fra funnene og ikke ut fra mine egne erfaringer. Jeg valgte bevisst å ikke informere 

informantene jeg intervjuet om min kjennskap til Workplace fra egen bruk slik at de skulle 

svare meg som om jeg var en utenforstående. Jeg kan imidlertid ikke garantere at påvirkning 

ikke har preget oppgaven i noen form, det jeg derimot kan si er at jeg har gjort mitt ytterste 

for at min erfaring med Workplace og Elkjøp ikke skal påvirke studiens resultat. 

 

5.5 Kvalitet i kvalitativ forskning 
Kvalitative tekster har til felles at de  presenterer prosjektets fremgangsmåter som har blitt 

brukt og resultat. Leser av teksten må derfor overbevises om prosjektets troverdighet ved å 

kontinuerlig reflektere over kriteriene man baserer oppgaven på. Dette kan gjøres ved å 

kommentere prosjektets reliabilitet (pålitelighet), validitet (gyldighet) og generaliserbarhet 

(overførbarhet) (Marshall & Rossman, 2016).  

 

5.5.1 Reliabilitet 
Marshall og Rossman (2016) fremhever betydningen av at kvalitativ forskning må vurderes 

med hensyn til troverdighet, hvor prosjektets reliabilitet er et kriterie for at forskningen er 

utført på en troverdig måte. Enhver forsker må argumentere for reliabilitet ved å redegjøre for 

datautviklingen i løpet av prosessen. Argumentasjonen skal overbevise den kritiske leser om 

forskningens kvalitet og dermed også resultatenes verdi. Det er viktig at forsker er konkret og 

spesifikk i beskrivelsene av fremgangsmåten til datainnsamlingen (Thagaard, 2018).  

 

Silverman (2015) hevder studiens reliabilitet styrkes ved å gjøre forskningsprosessen 

gjennomsiktig, eller transparent som det også kalles. Dette har jeg gjort ved å gjennom hele 
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oppgaven gi detaljerte beskrivelser av forskningsstrategi og analysemetoder. Jeg har også stilt 

meg kritisk til analyseprosessen, og på den måten kan enhver utenforstående vurdere 

forskningsprosessen steg for steg. Forskningens gjennomsiktighet styrkes også ved å 

redegjøre for hva som er studiens primærdata (Thagaard, 2018). Dette har jeg gjort ved å 

nøye forklare hva som er referat fra intervjustudier og ved vise originale skjermbilder fra 

observasjonen. Det som er egne tolkninger kommer frem ved at jeg da skriver; ”jeg tolker..” 

og ”jeg tror”. Dersom noe er blitt sladdet av hensyn til personvern (GDPR) fra intervju eller 

skjermbilder har jeg tydeliggjort det ved svart markering. Intervjuene ble også transkriberte 

etter lydopptak samme dag de ble holdt og er dermed skrevet nøyaktig etter hva informantene 

uttalte. Dette fordi jeg også fremdeles hadde samtalene friskt i minne (Thagaard, 2018).En 

forskningsstudies reliabilitet styrkes også ved at flere forskere deltar i prosjektet eller ved at 

en annen forsker utfører en kritisk evaluering av prosjektets fremgangsmåte. Jeg har ikke 

direkte hatt tilgang til en annen forsker, men veilederen min, Anders Mørch, har under hele 

prosjektet kritisk vurdert og evaluert studiens fremgang. Han har selv erfaring med både 

”sosiale medier på arbeidsplassen” og ”virtuell etnografi” fra egen forskning. Jeg mener dette 

på flere måter styrker studiens reliabilitet.  

 

Det er imidlertid flere faktorer som spiller inn, som eksempelvis hvordan vi reflekterer over 

konteksten for utvikling av data, hvordan deltakerne i feltet har betydning for utvikling av 

data og sist men ikke minst hvordan relasjonen forsker har til deltakerne i feltet. (Thagaard, 

2018). Det at jeg fremdeles er en del av Elkjøp og kjenner til organisasjonen kan ha påvirket 

intervjuene jeg gjennomførte og tolkningen av studiens empiri (data fra virtuell etnografi og 

intervjuene). Det kan ha hatt negativ påvirkning, men også positiv (Thagaard, 2018). På den 

ene siden kan jeg ha oversett elementer som ikke samsvarer med egne erfaringer, men 

samtidig kan jeg bedre forstå informantenes utsagd og situasjon (Thagaard, 2018). Jeg, som 

forsker har gjennom hele prosessen vært bevisst på egen rolle og reflektert og prøvd å unngå 

påvirkning. Med tanke på at jeg har observert aktivitet, til og med fra før jeg fikk tilgang til 

feltet har jeg i hvert fall tilgang på en god del data uten noen eventuell påvirkning. 

Intervjuguiden kan imidlertid bære preg av at jeg har kjennskap til Workplace gjennom egne 

erfaringer. Men jeg tror bare det er positivt, og det hjalp meg mye spesielt i prosessen med å 

utforme spørsmål. Jeg fikk også veileder til å se gjennom den slik at jeg forsikret meg om at 

den ikke bare var preget av min tidligere kjennskap til Workplace. 
 

5.5.2 Validitet 
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Validitet knyttes til forskningens data og tolkningen av den. Det handler i sin helhet om 

hvorvidt forskerens tolkninger av datamaterialet er gyldige (Thagaard, 2018). Gyldighet 

knyttes til spørsmålet om hvorvidt svarene man finner i forskningen faktisk er svar på de 

spørsmål vi forsøker å stille (Tjora, 2017). Der hvor jeg oppdaget at informantene svarte på 

noe annet enn det jeg var ute etter har jeg tydeliggjort dette i min presentasjon av funn i 

analysedelen. Validitet handler også om i hvilken grad forskningsresultatene stemmer med 

virkeligheten. Dette styrkes av Triangulering, som i denne studien er kombinert bruk av flere 

metoder (Silverman, 2015). Dette har jeg bevisst gjort for å styrke studiens validitet.  

 

Jeg har valgt virtuell etnografi og kvalitative dybdeintervju slik at mine funn skulle støttes 

opp av flere kilder, men også for at metodene skulle utfylle hverandre. Jeg så også at 

svakhetene til den ene metoden ble styrket av den andre (Jick, 1979) som jeg også nevnte 

tidligere med at jeg var avhengig av intervju for å få utfyllende svar knyttet til den virtuelle 

etnografien og omvendt. En svakhet ved studier av internett er imidlertid i følge Thagaard 

(2018) at personer kan utgi seg for å være noen de ikke er. Dette problemet hadde imidlertid 

ikke jeg da det ikke er mulig å være tilknyttet Workplace kontoen dersom man ikke arbeider i 

organisasjonen eller har fått tilgang av spesielle årsaker. Dette styrker på mange måter 

studiens validitet da det er helt sikkert på at de jeg har studert faktisk er de jeg tror de er. 

 

5.5.3 Generalisering 
Innenfor det meste av samfunnsforskning er generalisering et eksplisitt eller implisitt mål. 

Det har lenge vært diskusjoner om nødvendigheten av generalisering innen kvalitativ 

forskning og hvordan det skal gjøres (Tjora, 2017). I kvalitativ forskning snakkes det nemlig 

ikke vanligvis om konkrete utvalgsrammer, som enkeltpersoner eller organisasjoner. I stedet 

er det vanligere å gjøre ”analytiske generaliseringer” om sosiale prosesser (Silverman, 2015). 

Thagaard (2018) på sin side argumenterer for generalisering ved å diskutere hvordan den 

forståelsen vi har kommet frem til, kan være relevant i en større sammenheng. Dette er noe 

jeg vil utdype nærmere i studiens konklusjon.  
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6 Data og analyse 
I dette kapittelet presenteres empiri som er et utvalg av det transkriberte datamaterialet og 

skjermbilder. Av praktiske hensyn kan ikke alt datamaterialet presenteres, kun det jeg anser 

som mest relevant. Formålet er å gi leser økt kunnskap om hvordan Workplace brukes av de 

ansatte i Elkjøp, og hvordan bruken fremmer kommunikasjon, kunnskapsdeling og 

kompetanseutvikling internt. Dette skal skje uten at leser selv må gjennomgå innsamlet 

datamateriale (Tjora, 2017). Jeg har gjennomført seks kvalitative intervjuer og observert i en 

lukket gruppe på Workplace sin aktivitet fra tidsrommet 24.september 2018 til 25.februar 

2019. Studiens rådata består av 40 sider i Google Docs med skjermbilder fra Workplace 

gruppen og 55 sider med transkribert intervju fra de kvalitative intervjuene. Gjennom Braun 

og Clarkes (2006) seks faser i tematisk analyse har jeg gjort meg kjent med datamaterialet, 

kodet og kategorisert det inn i fire temaer, med to til fire underkategorier hver (Figur 16).  

 
Figur 16: Studiens temaer og underkategorier: Workplace, kommunikasjon, kunnskapsdeling og 

læring og kompetanseutvikling (temaer) 
 
 
Prosessen med koding og kategorisering av empirien har vært svært intens og tidkrevende. 

Dette for å sikre at jeg har inkludert mest mulig av det som fremkom som viktig empiri for å 

senere kunne besvare oppgavens forskningsspørsmål og problemstilling. Hvordan og hvorfor 

jeg har kommet frem til akkurat disse fire temaene og tilhørende underkategorier vil jeg 

utdype innledningsvis i hvert avsnitt. Temaene presenteres i samme rekkefølge som figuren 

over, og før videre lesning vil jeg opplyse om at alle navn i dette kapittelet er fiktive. 

 

6.1 Workplace 
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Det første temaet er studiens aktuelle sosiale medium. Årsaken til at det behandles som et 

eget tema er at det fremkom flere interessante funn i analysen som vil gjøre det lettere å 

senere forstå hvordan Workplace fremmer kommunikasjon, kunnskapsdeling og læring. I 

dette avsnittet presenteres de ansattes aktivitet på intranettet, samt deres holdninger og tanker 

rundt det. Empiri som fremlegges er i hovedsak basert på de kvalitative intervjuene, men data 

fra den virtuelle etnografien vil også bli presentert. Temaets underkategorier er følgende: 

• Tilgjengelighet (Workplace vs. Eli) 

• Brukergrensesnittet 

• Interaksjon 

• Aktivitet og deltakelse 

 

6.1.1 Tilgjengelighet (Workplace vs. Eli) 
Gjennom empiri fra de kvalitative intervjuene utmerket begrepet tilgjengelighet seg som en 

faktor de ansatte savnet ved deres tidligere intranett (Eli) og verdsetter med Workplace. 

Innledningsvis presenteres Andreas og Frida sine erfaringer med deres tidligere intranett: 

 

Ekstrakt 1: Fra intervju med butikkmedarbeider 5 (Andreas) 
 
Intervjuer: ”Hadde dere et annet intranett før Workplace?”. 
Andreas: ”Ja [Latter]”. 
Intervjuer: ”Hvordan fungerte det?”. 
Andreas: ”Forferdelig dårlig. Fordi det er et system som stammer fra helt tilbake til 90 tallet 
og det var lappet og flikket på i alle mulige kanter. Det eneste som det var veldig bra var at 
det var et system som hadde vært i så mange år at når du hadde brukt det lenge  visste du 
akkurat hvor du skulle gå for å finne frem til informasjon. Men det var gammeldags og 
ufleksibelt og det var null funksjonalitet i forhold til deling og kopieringsfunksjoner. Altså rett 
og slett moderne funksjonalitet som virker bra i forhold til mobiltelefoner. Det var et helt 
lukket intranett som hadde informasjon man ikke hadde tilgang til utenfor arbeidsplassen”. 

 
Andreas lo når jeg spurte om de hadde hatt et annet intranett før Workplace, og beskriver det 

som en dårlig, ufleksibel, utdatert og lukket løsning. Det var ikke mobilvennlig og manglet 

funksjoner for å dele eller kopiere informasjon. Tilgangen var også begrenset i form av at de 

ansatte kun hadde tilgang til informasjon på arbeidsplassen. Det som fremkom som positivt 

var at de ansatte etter flere års bruk visste hvor de skulle finne informasjon de trengte. 

 
Ekstrakt 2: Fra intervju med butikkmedarbeider 2 (Frida) 
 
”Vi brukte nesten ikke Eli [..] Du hadde ikke kontakt med andre kollegaer og det var mer 
sånn at du fikk kundecaser du skulle ta. Det fikk du fra kundesenteret [..] Du kunne ikke stille 
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spørsmål og ha diskusjoner, og det var heller ikke spesifikke grupper for forskjellige 
avdelinger[...] Vi i vår butikk brukte også vanlig Facebook gruppe til å dele informasjon”. 

 

Slik jeg tolker det bestod Eli utelukkende av enveiskommunikasjon, fra kundesenteret. De 

ansatte kunne ikke stille spørsmål eller diskutere med kolleger. Intranettet ble kun brukt til å 

løse kundecaser og det var ikke konkrete grupper til de ulike avdelingene. De brukte i tillegg 

en gruppe på Facebook til dele informasjon internt i butikken. Hvordan de ser på Workplace 

kontra Eli forklares av Gudmund og Henrik:  

Ekstrakt 3: Fra intervju med butikkmedarbeider 6 (Gudmund) 
 
Intervjuer: ”Er Workplace en bedre eller dårligere løsning?(Utdyp)”. 
Gudmund: ”Ja, det er en bedre løsning fordi det gir deg muligheten til å kontakte hvilken 
som helst Elkjøp butikk og hvilken som helst Elkjøp ansatt i hele Norden egentlig. I tillegg er 
det ekstremt mye informasjon innpå der og det er som en Google søkemotor for Elkjøp 
internt. Det ligger ekstremt mye bra tilgjengelig inne på Workplace og man har mulighet til å 
organisere alt fra opplæringskurs til fest […] til skiftplanlegging og alt mulig”. 

Gudmund synes Workplace er en bedre løsning enn Eli fordi de ansatte nå kan kontakte alle 

Elkjøp butikker og ansatte i hele Norden via plattformen. Workplace består i tillegg av store 

mengder god informasjon og sammenlignes med en Google søkemotor for Elkjøp internt. De 

ansatte kan også arrangere ulike ting på Workplace (f.eks: kurs, fester og skiftplanlegging).  

Ekstrakt 4: Fra intervju med butikkmedarbeider 1 (Henrik) 
 
”Det er i hvert fall en mye bedre løsning for deling av informasjon[…]til tider kanskje for 
mye informasjon. Men du får et mye tettere samhold til de andre butikkene siden de nå er mer 
tilgjengelig. Før måtte du gå inn på Gule sider og søke opp ansattes telefonnummer og sånn 
[…] men nå er de mye lettere å få tak i og vite hva de forskjellige jobber med og hvilken 
avdeling de har ansvar for[..] Vi er også blitt en bedrift der det er mye lettere å samarbeid 
med de ulike butikkene”. 

Henrik mener Workplace er en bedre løsning for informasjonsdeling, men synes at det til 

tider kan bli for mye informasjon. Bedriftens samhold og samarbeid har blitt bedre med 

Workplace fordi det nå er enklere for ansatte å få kontakt med andre ansatte på tvers av 

butikkene. Det har også blitt tydelig hvem som jobber med hvilken avdeling. De slipper nå å 

bruke eksterne nettsider (Gule Sider) for å søke opp ansattes telefonnummer. 

6.1.2 Brukergrensesnittet 
Workplace sitt brukergrensesnitt er noe som har blitt nevnt hyppig av de ansatte når de 

omtaler plattformen. Derfor ble det også naturlig å ha det med som en underkategori. Jeg skal 
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nå presentere funn knyttet til de ansattes meninger og erfaringer med brukergrensesnittet. 

Først forteller Henrik om han ser på Facebook kjennskap som en fordel i Workplace bruken. 

Ekstrakt 5: Fra intervju med butikkmedarbeider 1 (Henrik) 
 
Henrik: ”Ja det var nok det. Kanskje ikke like mye for meg som for andre. Men det er jo en 
fordel å på en måte kjenne til hvordan det fungerer. Det var på en måte ikke noe nytt å sette 
seg inn i da det er det samme som du kjenner til fra før av bare i en jobbsammenheng. Så du 
kjente til hvordan grupper fungerer, messenger og alt dette her, så lettere å sette seg inn i 
fordi du kjenner til Facebook fra før”. 

Henrik anser kjennskap til Facebook som en fordel da de ansatte slipper å lære seg noe nytt 

og vet hvordan Workplace fungerer fra første stund. De kjenner på den måten også til  

funksjonene som finnes på plattformen som for eksempel gruppene og chatten. Hvilken 

påvirkning brukergrensesnittet har på selve bruken forteller Andreas noe om.  

Ekstrakt 6: Fra intervju med butikkmedarbeider 5 (Andreas) 
 
Intervjuer: ”Tror du likheten med den tradisjonelle Facebook gjør at det er mer 
engasjerende å bruke det og?”. 
Andreas: ”Ikke engasjerende. Det tror jeg blir feil ord å bruke. Jeg tror at det gjør 
mulighetene mer synlig og verktøyet i seg selv mer usynlig […] men de beste verktøyene er jo 
de du ikke tenker over at du bruker. Altså, det at du kan rammeverket og kan konsentrere deg 
om informasjonsflyten er det som er bra og man må jo kunne si at det har vært en vanvittig 
stor suksess i Elkjøp sammenheng, selv om det fremdeles er en god del ting som kunne vært 
mer strømlinjeformet og mer logisk”. 

 

Ved at brukergrensesnittet er likt Facebook sitt gjør at de ansattes muligheter blir synligere 

og verktøyet i seg selv mer usynlig. Andreas hevder de beste verktøyene er de verktøyene de 

ikke tenker over at de bruker (dvs. de er usynlige). Det gjør at de ansatte kan fokusere på 

arbeidsoppgavene og informasjonsflyten. Andreas sier også at han synes enkelte ting kunne 

vært mer logisk og strømlinjeformet.  
 

6.1.3 Interaksjon 
Vi skal nå se nærmere på de ansattes interaksjon med Workplace. Dette for å senere kunne 

forstå dets verdi i form av økt kunnskap og kompetanse hos de ansatte.  

Ekstrakt 7: Fra intervju med butikkmedarbeider 1 (Henrik) 
 
Intervjuer: ”Hvor ofte bruker du Workplace (daglig, ukentlig, månedlig?”. 
Henrik: ”Spør heller om det er timer, minutter eller sekunder. Neida […] men jeg er nå 
hvertfall innom daglig av det du har satt som kriterier. Jeg sjekker ganske ofte for jeg følger 
veldig mange grupper på Workplace. Sikkert veldig mange som er urelevant men også veldig 
mange relevante [..] Spesielt når du jobber på en del forskjellige avdelinger så er det 
vanvittig mye å få med seg. Jeg må følge med på både teleavdelingens gruppe, lyd og bilde og 
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datagruppen. Jeg får sikkert tre notifications minst i halvtimen og disse pleier jeg å følge opp 
og lese sånn at jeg får med meg hva som skjer på Workplace i form av nye produkter, 
kampanjeinformasjon og annonser [...]så flere ganger daglig”. 
Intervjuer: ”Hva bruker du det til (lære, samarbeide, dele kunnskap, finne informasjon, 
kommunisere )?” 
Henrik: ”Alt[…] det er det enkle svaret. Du får jo mye informasjon der sant [..] relevant 
informasjon fra de som sitter på hovedkontoret. Annonser, kampanjer og ikke minst 
produktopplæring og sånt. Men hvis det er spørsmål jeg har så stiller jeg jo spørsmål, og får 
som regel svar. Hvis det er noen produkter jeg ikke kjenner til eller kan eller vet ikke hvor jeg 
skal få tak i noe er det veldig ofte, eller nesten alltid du får svar som er relevante og greie. 
Men så driver jeg å leser på ting i grupper og om det er noen som spør om noe jeg vet så 
svarer jeg på det så det blir jo å dele kunnskap og. Det blir jo og til å kommunisere hvis jeg 
finner et produkt på nettet for eksempel som vi ikke har men som en kunde vil ha så tar jeg 
kontakt med noen i en annen butikk via chat og spør om de kan sjekke om de faktisk har den 
aktuelle varen og kan legge den av til kunde sånn at den er klar når kunden kommer […] Så 
Workplace blir brukt til både læring, dele kunnskap, finne informasjon og til kommunisere”. 
Intervjuer: ”Bruker du Workplace utenom arbeidstiden, og hvis ja, hva bruker du det til?”. 
Henrik: ”Ja jeg bruker Workchat både på mobil og på pc’en hjemme. Jeg er stort sett online 
[..] men hvis folk skriver til meg og jeg er opptatt svarer jeg for eksempel ”Hei, jeg er ikke på 
jobb nå, ta heller kontakt med den og den”. 

Henrik bruker Workplace flere ganger daglig. Siden han jobber på flere avdelinger må han 

følge flere grupper for å holde seg oppdatert. Han følger tele avdelingens- , data avdelingens- 

og lyd & bilde avdelingens gruppe, men også grupper som er mindre relevant for han. Hver 

gang noe skjer i en gruppe han er med i får han varsel (“notification”), og disse får han minst 

tre av i halvtimen som han følger opp og leser. Det kan være informasjon om nye produkter, 

kampanjer eller annonser. Andre ting han bruker Workplace til er å lese informasjon fra 

hovedkontoret i Elkjøp eller stille spørsmål til kolleger dersom han lurer på noe spesifikt om 

produkter eller ikke vet hvor han skal få tak i. Han sier han stort sett får relevante og greie 

svar, og på den måten lærer seg nye ting. Dersom han ser noen har spurt om noe i en gruppe 

som han kan svaret på, deler han sin kunnskap ved å svare. Dersom kunder ønsker en 

spesifikk vare som ikke er tilgjengelig i butikken bruker han Workplace Chat til å kontakte 

andre butikker for å få de til å legge av varen til kunden. Når det gjelder Workplace bruk 

utenfor arbeidstiden, sier Henrik at han nesten alltid er pålogget på pc eller chat. Dersom 

noen skriver til han når han er opptatt ber han dem om å kontakte andre konkrete personer.  

Ekstrakt 8: Fra intervju med butikkmedarbeider 2 (Frida) 
 
Intervjuer: ”Hvor ofte bruker du Workplace (daglig, ukentlig, månedlig?”. 
Frida: ”Ehm[...] daglig egentlig. Flere ganger for dagen, også jeg ikke er på jobb. Det er jo 
der vi får all informasjon om skiftplan og alt annet vi trenger å vite“. 
Intervjuer: “Hva bruker du det til (lære, samarbeide, dele kunnskap, finne informasjon, 
kommunisere)?”. 
Frida: ”Mest for å følge med på det de legger ut spesifikt, mest i vår butikk sin gruppe. Det 
kan være ting som nyheter, kampanjer og månedsnytt. Så er det også for å lære mer. For hvis 
du lurer på noe er det lett å søke det opp på Workplace og få svar på det vi lurer på. Hvis du 
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for eksempel søker på Swap fra Telenor har de mye bra informasjon om det på Workplace. Så 
er det også kommunikasjon med for eksempel andre butikker man samarbeider med. Nå 
kommuniserte aldri vi før med andre butikker, og det var bare daglig leder. Før var det mye 
vanskeligere å gjennomføre ting fordi man alltid  måtte ha et mellomledd i kommunikasjonen. 
Dette slipper vi nå og kan ha direkte kontakt med de man ønsker nå om man for eksempel skal 
gjennomføre et varebytte [..] Jeg bruker forresten provisjonslistene på Workplace mye til å se 
på hva jeg må inkludere av koder inn i salgsbilag for å sikre at butikken får rett inntjening”. 
Intervjuer: ”Hvilke funksjoner bruker du på Workplace?”. 
Frida: ”Jeg bruker mest chat, grupper og søkemuligheter. Søk bruker jeg masse for det er jo 
genialt om det er et produkt du lurer på eller hva som helst”. 

Frida bruker også Workplace daglig, både på og utenfor arbeidsplassen. Hun anser det som 

nødvendig da det er der de får vite når de skal jobbe (skiftplan) og annen viktig informasjon. 

Det hun bruker plattformen til i hovedsak er å lese informasjon i butikkens interne gruppe. 

Det er informasjon som omhandler nyheter, kampanjer og månedsnytt. Hun bruker det også 

til å lære mer, og fremmer søkefunksjonen som et godt hjelpemiddel til det. Hun søker på 

produkter og tjenester (f.eks: Swap) og får informasjon om det. Hun kommuniserer også med 

andre butikker, og sier det før kun var butikksjefen som kunne det. Enkelte ting syns hun 

også har blitt enklere å gjennomføre (f.eks varebytte) med Workplace, nå som de slipper å ha 

et mellomledd i kommunikasjonen. Chat, grupper og søk er funksjonene hun bruker mest i 

sitt arbeid. Hun bruker også provisjonslister på Workplace som viser hvilke koder som må 

legges inn i salgsbilag for å sikre at butikken får riktig inntjening. 

Ekstrakt 9: Skjermbilde fra virtuell etnografi (24. September 2018) 

 

Slik kan et innlegg som de ansatte omtaler som “kampanjeinformasjon” se ut. Slike innlegg 

deles hver eneste uke i tele avdelingen sin gruppe. I tillegg til kampanjeinfo deles også noen 

tips på hva de ansatte kan si til kundene for å oppnå salg. Dette kan for eksempel være: “Har 

du hørt om Swap / Svitsj?” og ”Vi anbefaler at du beskytter telefonen med..”. Det står også 
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hvilke koder de ansatte må huske å legge inn i bilagene når de selger de selger de ulike 

telefonene. Dette er for å sikre at butikken får riktig inntjening (Ekstrakt 8). 

6.1.4 Aktivitet og deltakelse 
Data tilknyttet Aktivitet og deltakelse presenteres for å vise hvor mange ansatte som er aktiv 

og deltar på det sosiale mediet. Dette viser også grunnlaget de ansatte har til å uttale seg om 

Workplace. Nå innledningsvis presenteres Henrik sine tanker rundt plattformens aktivitet. 

Ekstrakt 10: Fra intervju med butikkmedarbeider 1 (Henrik) 
 
Intervjuer: ”Er det et tydelig skille mellom de som er aktive og de som ikke er?”. 
Henrik: ”Ja. Det er sånn fire stykker av trettifem ansatte som poster 98 % av informasjonen 
som ligger i vår lukka gruppe for butikken på Workplace. Det er definitivt et veldig stort skille 
der[..] Det er en del her hos oss som ikke har appen på telefonen engang og mener at de med 
en gang de er hjemme ikke skal være på jobb i mens andre legger ut innlegg når de er 
hjemme og. Det er veldig stor forskjell definitivt, og noen er bare pålogget en gang i uken”. 

Det er et tydelig skille mellom de som er aktiv og de som ikke er aktiv. Deres interne gruppe 

består av 35 ansatte, og Henrik hevder det kun er 4 (11,42 %) av dem som er aktive i form av 

dele informasjon. Enkelte ansatte har ikke lastet ned appen på telefonen, noen er kun 

pålogget en gang i uken, i mens andre poster innlegg utenfor arbeidstiden. Skillet er helt klart 

stort. Dette underbygges av Helene sitt svar: 

Ekstrakt 11: Fra intervju med butikkmedarbeider 3 (Helene) 
 
”Ja. Det er tydelig og det kommer veldig godt frem om du er blant dem som er aktiv. Alle vet 
hvem de er. Ehm[..] Jeg vil kanskje si at det er toppen fem i vår butikk som er virkelig aktive 
og det er de som virkelig er nødt til å være det [..] og så er det noen andre som burde være 
aktive men som ikke er det. Vi har deltider som ikke er aktiv i det hele tatt også. Totalt sett er 
det absolutt mange som burde være mer aktive enn de er i dag slik Workplace er lagt opp”. 

Helene antar det kun er 5 (14,28 %) av de 35 ansatte, som er aktive på Workplace fra hennes 

butikk. Hun sier ingenting om det er aktiviteten i deres interne gruppe hun snakker om, så jeg 

antar det er aktiviteten på Workplace generelt. Hun sier at de som er aktiv forventes å være 

det, men at det også er deltidsansatte som ikke er aktiv i det hele tatt, og hevder flere burde 

være aktive slik Workplace er lagt opp.  

Ekstrakt 12: Fra intervju med butikkmedarbeider 2 (Frida) 
 
Intervjuer: ”Gjenspeiler en persons aktivitet på Workplace arbeidsinnsatsen til personen?”. 
Frida: ”Ja, altså[..] både og. Det er jo ikke alle som klarer å være like aktive på Workplace. 
Men det betyr jo ikke at de ikke følger med eller gjør en god jobb. Det er jo enkelte som er 
bedre på å for eksempel å legge ut kampanjeinformasjon og slikt, og dette kan gjerne være på 
grunn av at de er litt mer kjent med sosiale medier. Men det betyr jo ikke at de har større 
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innsats enn de som ikke er vant til sosiale medier. Men det er mange og som bruker mye tid 
på Workplace og har kontroll på alt, men det betyr gjerne ikke nødvendigvis at den personen 
jobber hardest i butikk [..] Så både og, men de som oftest har kontroll på Workplace har 
veldig god kunnskap og god kontroll på produktene”. 

Det er ikke alle de ansatte som er like aktive på Workplace, men det trenger  ikke bety at de 

ikke oppdaterer seg eller utfører en god jobb. Frida sier det er mange som bruker mye tid på 

Workplace og har kontroll på alt, men som ikke nødvendigvis jobber hardest i butikken. Hun 

hevder de som er flink å poste informasjon gjør det fordi de kjenner bedre til sosiale medier. 

Samtidig sier hun at de med kontroll på Workplace også har veldig god kunnskap og kontroll 

på produktene. For å få dypere innsyn i de ansattes aktivitet på Workplace generelt og ikke 

bare i gruppen jeg observerte i, presenteres noen funn om de ansattes bidrag på plattformen. 

Ekstrakt 13: Fra intervju med butikkmedarbeider 1 (Henrik) 
 
Intervjuer: ”Bidrar alle like mye med å dele informasjon og kunnskap?” 
Henrik: ”Nei. Det store og korte svaret er nei”. 

Samtlige av informantene svarte nei på spørsmålet og det tolker jeg som at det er stor 

forskjell i antall som deler informasjon og kunnskap kontra de som ikke gjør det. 

 Ekstrakt 14: Fra intervju med butikkmedarbeider 5 (Andreas) 
 
”Nei, det er enorm forskjell. Noen bruker mye tid på å dele mye kunnskap. Andre er nesten 
fraværende og jeg tror for å være helt ærlig at det et generasjonsskille ute å går. De som er 
fraværende er den litt eldre generasjon som har liten personlig erfaring med sosiale medier 
og rett og slett har liten tiltro til det”. 

Forskjellen er enorm, og Andreas hevder at det kan skyldes et generasjonsskille. Han sier 

enkelte ansatte bruker mye tid på å dele store mengder kunnskap mens andre nærmest er 

fraværende. Han mener det er de eldste butikkmedarbeiderne som har lite erfaring og tiltro til 

sosiale medier i seg selv som er fraværende på Workplace. 
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Ekstrakt 15: Skjermbilde fra virtuell etnografi (14. Januar 2019) 

 

Her kan vi se at en ansatt har delt et innlegg og ønsker tilbakemelding fra ansatte på hvordan 

de følte ”peak perioden” gikk. Han skriver også hva avdelingen skal fokusere på fremover og 

forventninger. Han informerer også om ukens kampanje og hovedprodukter, samt kodene de 

må være oppmerksom på å inkludere. Innlegget er sett av samtlige i gruppen (7 av 7), men 

ingen har respondert på det i form av verken kommentar eller ”like”. 

6.2 Kommunikasjon 
Det andre temaet som presenteres er kommunikasjon. Årsaken til at det behandles som et eget 

tema er at det er en av problemstillingens komponenter, og en stor del av Workplace bruken 

til de ansatte. Underkategoriene er følgende: 

• Med butikkmedarbeiderne 

• På tvers av butikkene 

 

6.2.1 Med butikkmedarbeiderne 
Data tilknyttet kommunikasjon med butikkmedarbeidere fremlegges for å bedre forstå 

Workplace sin påvirkning på internkommunikasjonen butikkmedarbeiderne imellom. 
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Innledningsvis presenteres de ansattes meninger om Workplace som kommunikasjons- 

plattform og deretter hvilken påvirkning det har hatt på ansikt til ansikt kommunikasjonen. 

Ekstrakt 16: Fra intervju med butikkmedarbeider 2 (Frida) 
 
Intervjuer: ”Hvordan syns du Workplace fungerer som kommunikasjonsplattform?”. 
Frida: ”Jeg syns det fungerer veldig bra. Du kan chatte direkte med en og en person, men og 
det at du kan ha kommunikasjon med flere i grupper. Du får ut det du vil mye fortere og til 
alle [..]og det er lettere for alle å følge med i en gruppe på Workplace istedenfor om det 
hadde hengt på en tavle for da må du liksom være på jobb for å få det med deg[…] Det er 
også fint å for eksempel stille spørsmål skriftlig så du vet du får med alt du lurer på […]Så 
totalt sett syns jeg det fungerer veldig bra”. 

Frida er fornøyd med Workplace som kommunikasjonsplattform da budskapet når effektivt ut 

til alle. De ansatte bruker chat til å kommunisere direkte med kolleger eller gruppene til å 

kommunisere med flere samtidig. Workplace gjør det enklere for de ansatte å holde seg 

oppdatert, fremfor at de må følge med på en tavle på arbeidsplassen. Frida foretrekker også å 

stille spørsmål skriftlig for å være sikker på at hun får inkludert det hun skal. 

Ekstrakt 17: Fra intervju med butikkmedarbeider 5 (Andreas) 
 
”Nei […] jeg syns det er et veldig effektivt kommunikasjonsmiddel hvor du får umiddelbar 
tilbakemelding. Det er smart fordi en del vil ikke svare så klart og tydelig når du snakker med 
de ansikt til ansikt. Men klarer gjerne å svare bedre skriftlig når de får pustet ut ett minutt. I 
tillegg så er det slik at når du skriver noe der vil du fort merke om folk ikke skjønner det i 
form av tilbakemelding muntlig eller på chat. Men samtidig er det viktig å være bevisst på at 
en del ting funker bedre om man sier det face to face. Og siden chatten er av en slik art at den 
teoretisk sett kan være pålogget selv om du ikke er det, så er det veldig få her som bruker den 
om det har vært gjort noe feil. Det er det veldig dårlig medium til. Det handler ikke om 
kjefting men korrigeringer. Hvis du bruker chat til korrigeringer er det en dum ting å gjøre 
siden det potensielt er mange som kan lese det. Vi er alltid pålogget på dataer i butikken”. 

Workplace er et effektivt kommunikasjonsmiddel for umiddelbare tilbakemeldinger. Enkelte 

ansatte svarer også bedre skriftlig fremfor ansikt til ansikt når de får skrevet i ro og fred. Det 

de imidlertid må være bevisst på er hva som egnes best å ta muntlig istedenfor gjennom 

plattformen. Andreas hevder at Workplace Chat er et dårlig medium til å for eksempel gi 

beskjeder til ansatte om feil og korrigere dem siden det potensielt er mange kan lese det da 

Workplace til enhver tid står oppe på butikkens datamaskiner.  

Ekstrakt 18: Fra intervju med butikkmedarbeider 1 (Henrik) 
 
Intervjuer: ”Har Workplace påvirket din ansikt til ansikt kommunikasjon med dine 
medarbeidere?”. 
Henrik: ”Snakker litt mindre i lag faktisk fordi mye av informasjonen deles i form av tekst på 
Workplace slik at det nås ut til alle. Istedenfor at du på jobb huker tak i deltidsansatte på 
ulike dager så legges det ut informasjon på Workplace som det forventes at alle leser og 
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setter seg inn i. Tidligere var ikke dette et alternativ og man var nødt til å kommunisere 
muntlig. På det gamle intranettet var det ingen funksjon for butikkene og kommunisere internt 
så vi brukte tidligere en vanlig hemmelig gruppe på Facebook. Det blir gitt mindre ansikt til 
ansikt beskjeder når det gjelder informasjonsflyten i seg selv”. 
Intervjuer: ”Har Workplace påvirket din ansikt til ansikt kommunikasjon med din nærmeste 
leder?”. 
Henrik: ”Jeg syns den faktisk på en måte er blitt bedre. Det kan være ting du syns er ekkelt å 
snakke om ansikt til ansikt men som er enklere å få litt avstand på og skriftlig. For eksempel 
om man ber om fri kan man vise til skriftlig godkjenning. Det er også blitt litt mindre avstand 
og det er nok lettere for folk å skrive ting til lederen enn muntlig. Det føles litt mer uformelt 
og det er lettere å ta en diskusjon med leder gjennom Workplace. Så blir man kanskje også 
bedre kjent slik at du kanskje innser at lederen ikke er så skummel som først antatt”. 

Henrik hevder Workplace har gjort at butikkmedarbeiderne kommuniserer mindre sammen 

ansikt til ansikt når det gjelder informasjonsflyten. Istedenfor at deltidsansatte får beskjeder 

på arbeidsplassen, får de nå informasjonen gjennom Workplace, som de må lese og sette seg 

inn i. Henrik synes at ansikt til ansikt kommunikasjonen med leder har blitt bedre etter de 

innførte Workplace. Dette fordi det er flere ting ansatte kan grue seg til å ta opp med leder 

men som er enklere å skrive. Dette kan for eksempel være å spør om å få fri, siden det føles 

litt mer uformelt. Da får de også en skriftlig godkjenning de kan referere til senere. Han tror 

også det gjør at de ansatte blir bedre kjent med nærmeste leder.  

Ekstrakt 19: Skjermbilde fra virtuell etnografi (27. januar 2019)

 

Her er et eksempel der en ansatt ikke har anledning til å selv gjøre en viktig arbeidsoppgave. 

Han bruker da gruppen til å spørre to medarbeidere om de kan gjennomføre det for han. Han 

tagger dem med navn slik at det skal dukke opp som varsel hos de. En av dem bekrefter at 

h*n kan gjøre det ved å legge igjen en kommentar. Hvor fort vedkommende fikk respons på 

innlegget vet jeg ikke da det ikke lenger viser nøyaktig dag. Innlegget er sett av samtlige. 

6.2.2 På tvers av butikkene 
Data tilknyttet Workplace sin påvirkning på kommunikasjonen på tvers av butikkene vil 

presenteres for å danne innsikt i hvordan kommunikasjonen fremmes i Elkjøp i sin helhet. 
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Ekstrakt 20: Fra intervju med butikkmedarbeider 1 (Henrik) 
 
Intervjuer: ”Hvordan har Workplace påvirket kommunikasjonen på tvers av de ulike 
butikkene?”. 
Henrik: ”Den har blitt bedre. Mye lettere å få kontakt med folk og mye lettere å vite hvem 
som faktisk jobber i de ulike butikkene da de bare er et tastetrykk unna. Er aldri noe særlig 
stor problemstilling å finne noen. I tillegg står det hvem som er online og hvor lenge siden. 
Dette var ikke et alternativ før. Vi hadde telefonlister før på noe som het Eli. Denne ble 
oppdatert en gang i året så tre av de man ringte til hadde for eksempel sluttet i Elkjøp, noe 
som var veldig kjipt. Igjen, sinnsykt mye bedre enn før”. 

Workplace gjør det lettere for de ansatte kontakte kolleger i andre Elkjøp butikker og faktisk 

ha oversikt over hvem som jobber i de ulike butikkene. Henrik trekker frem fordelen med at 

de også alltid vet hvem som er innpå Workplace og eventuelt når de sist var det. Det at de 

slipper å bruke tid på å ringe en som ikke lenger jobber i Elkjøp er noe han også verdsetter.  

Ekstrakt 21: Fra intervju med butikkmedarbeider 2 (Frida) 
 
Intervjuer: ”Er det lettere å snakke med en du ikke har møtt før gjennom Workplace?”. 
Frida: ”Ja, absolutt. Ja det er jo ofte lettere fordi du kan sende en melding og istedenfor å 
ringe. Lettere å sende en melding for da vet du at de svarer når de har tid og du får svar på 
det du vil ha. Jeg syns det er lettere å skrive et spørsmål der du ser at du får med deg alt du 
lurer på istedenfor en telefonsamtale der du kanskje får med deg halvparten av det du 
egentlig lurer på fordi du er stressa”. 

Frida synes også det er lettere å kommunisere med en hun ikke har møtt gjennom Workplace 

fremfor å måtte ringe. Hun syns kommunikasjon via melding er lettere fordi folk da kan svare 

når de har tid samtidig som hun da får svar på det hun lurer på. Hun sier hun fort glemmer det 

hun egentlig lurer på når hun må ringe og samtidig er stressa. 

6.3 Kunnskapsdeling 
Studiens tredje tema er kunnskapsdeling. Årsaken til at det behandles som et eget tema er at 

det er en viktig komponent i problemstillingen og i de ansattes aktivitet på Workplace. 

Underkategoriene som presenteres er følgende: 

• Samarbeid 

• Best practice 

• Problemløsning 

• Informasjon- og kunnskapstilgang 

 

6.3.1 Samarbeid 
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Flere av de ansatte nevner samarbeid når de omtaler Workplace, og samarbeid er viktig for at 

kunnskapsdeling skal skje. Det er også en komponent i et av studiens forskningsspørsmål. 

Innledningsvis presenteres funn om hvordan Workplace har påvirket samarbeidet i butikken. 

Ekstrakt 22: Fra butikkmedarbeider 4 (Malin) 
 
Intervjuer: ”Hvordan har Workplace påvirket samarbeidet i butikken?”. 
Malin: ”Ehm [..] jeg tror at Workplace er en fin måte å få alle til å føle at de er på lik linje i 
form av at man er likestilt og får samme informasjon og samme muligheter og sånt. Samtidig 
tror jeg at selv om du ikke er den som er mest aktiv kan det være litt greit å se andre svare på 
ting og spør om ting som produkter og tjenester. Jeg tror at det blir en mer positiv dynamikk 
av det på arbeidsplassen. Samarbeidet blir bedre for det er lettere for de som kanskje ikke tør 
å spør til vanlig å spørre på Workplace. Det gjør det kanskje litt lettere å samarbeide og 
siden vi vet hva kollegene våre sliter med og trenger hjelp til”. 

Malin ser på Workplace som en fin måte å få de ansatte til å føle seg likestilt på, ved at alle 

får samme informasjon og muligheter. Hun hevder også at de som ikke er aktiv kan tilegne 

seg kunnskap ved å se på hva andre spør om og svarer på (f.eks: produkter og tjenester). 

Dette tror hun skaper en positiv dynamikk på arbeidsplassen og bedrer samarbeidet i form av 

at de som er sjenert til vanlig også våger å stille spørsmål på Workplace. Dette tror hun gjør 

det lettere å samarbeide siden det også blir tydeligere hva deres kolleger trenger hjelp med. 

Ekstrakt 23: Fra intervju med butikkmedarbeider 1 (Henrik) 
 
Intervjuer: ”Har du noen gang lært kollegaene dine noe gjennom Workplace?”. 
Henrik: ”Ja, det håper jeg”. 
Intervjuer: ”Hvordan delte du din kunnskap?”. 
Henrik: ”Gjennom et innlegg i vår lokale gruppe. Vi poster mye der, så jeg delte kunnskapen 
som et tekstinnlegg der. Jeg har laget powerpointer, presentasjoner og delt linker til tester. 
Senest i dag delte jeg en link til Renew it sin opplæringsportal der vi skal prøve å kjøre 
gjennom en test av ett demosalg, som jeg ba folk i butikken om å ta. Jeg poster nok ikke så 
mye Powerpointer på Workplace men PDF filer, informasjonsskriv og linker til tester og 
skriver ”Hei, se denne testen på dette produktet som vinner best i test og blablabla”. Jeg har 
også delt masse gjennom chat. Det er ikke alt du trenger å ta med alle, for eksempel om du 
har gått gjennom noe på jobb og det bare var en deltid som ikke var tilstede kan det være 
greit å ta det på chat og ikke i gruppe”. 
Intervjuer: ”Hva er Renew it?”. 
Henrik: ”Renew it går ut på at kundene våre kan kjøpe produkter og oppgradere dem til nye 
modeller av produktene mot at de betaler en fast månedspris”. 

Henrik håper han har lært kollegene sine noe gjennom Workplace. Han har blant annet delt 

kunnskap i deres interne gruppe. Det har vært tekstinnlegg, informasjonsskriv, PDF filer, 

powerpointer og linker til tester. Henrik delte samme dag som jeg intervjuet han en link til 

opplæringsportalen deres, og ba de andre i butikken om å gjennomføre en test av et demosalg 

av en tjeneste. Han bruker også chat til å dele kunnskap til de som ikke har vært på jobb når 



	 58	

noe har blitt gjennomgått. Han foretrekker chat til slike beskjeder fremfor grupper. Videre 

fremlegges data som forteller noe om samarbeidet på tvers av butikkene. 

Ekstrakt 24: Fra butikkmedarbeider 4 (Malin) 

Intervjuer: “Lærer dere noe av de andre butikkene ?”, og ”Hvis ja, hva lærer dere?”. 
Malin: ”Vi er god på fordeling av ressurser som varebytter [..] Men læring av løsninger og 
gode ideer knyttet til hvordan andre former butikkene sine er vi faktisk litt dårlige på skal jeg 
være helt ærlig [..]Vi er dårlig på å dele kompetanse på tvers av de butikkene som er av 
relevans for oss. Om jeg legger ut informasjon som ”Hør her se denne kampanjen” for vår 
butikk og en annen person for en annen butikk hadde det vært mye bedre om det var en 
person som la ut en felles god post alle kunne se på”. 

Malin forteller at de samarbeider godt med de andre butikkene om ressursfordeling (f.eks 

varebytte). Hun hevder imidlertid de ikke er like flinke på å utveksle løsninger og gode ideer. 

Deling av kunnskap fungerer heller ikke optimalt og butikkene burde samarbeide mer når 

informasjon skal deles. De burde begynne å legge ut en felles post fremfor to separate med 

identisk budskap. Nå presenteres datamateriale knyttet til samarbeid på tvers av fylkene. 

Ekstrakt 25: Fra intervju med butikkmedarbeider 1 (Henrik) 
 
Intervjuer: ”Hvordan har Workplace påvirket samarbeidet på tvers av de ulike fylkene ?”. 
Henrik: ”Dette er jo litt det samme som å ta kontakt med andre butikker, men dette er ikke 
fullt så vanlig. Kommer kunder til oss er det ikke vanlig at de vil reise til butikker i andre 
fylker med mindre de tilfeldigvis skal kjøre langt og forbi aktuell butikk […] Jeg har aldri 
opplevd at en kunde er villig til å reise til et annet fylke for å få tak i ett produkt. Men 
samarbeid i forbindelse med at du kan snakke med en som vet mer enn deg er veldig 
landsdekkende, og jeg har til og med fått svar fra svensker i Elkjøp en gang”. 

Det er ikke fullt så vanlig at de ansatte samarbeider på tvers av de ulike fylkene da kundene 

stort sett ikke er villig til å reise langt for å få tak i en vare uansett. Samarbeidet i form av å få 

kunnskap fra en som vet mer enn de ansatte selv er bra. Henrik forteller at han tidligere til og 

med har fått svar på et spørsmål fra svensker i Elkjøp. 

6.3.2 Best practice 
Best Practice presenteres som en egen underkategori da det fremkom flere interessante funn 

tilknyttet det gjennom begge metodene for datainnsamling. 

Ekstrakt 26: Fra intervju med butikkmedarbeider 1 (Henrik) 
 
Intervjuer: ”Deler dere det som kalles best practice?”. 
Henrik: ”Deling av informasjon og best practice er ikke så bra mellom butikkene syns jeg. 
Elkjøp er flinke på å legge ut best practice en gang i blant men jeg har ikke inntrykk for at det 
er en samleplass for det. Det kommer litt her og litt der[..] Selv om jeg ser et bra salg så vet 
ikke jeg hvordan ansatte har gått frem for å få salget. Det kan være kunden kommer og vet 
hva han vil ha fra før av. Det vet jo ikke jeg[…] En best practice skal vise hvordan man skal 
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legge ting frem for folk for å få salget. Greit, plutselig kommer det et innlegg ”Sånn selger 
jeg support avtale” men en dag etterpå er det begravd i 100 andre innlegg”. 

Henrik sier at deling av best practice og informasjon ikke fungerer så bra mellom butikkene. 

Det postes av og til, men Henrik har ikke inntrykk for at Workplace er en samleplass for det. 

Gode salg fremlegges, men uten fremgangsmåten, så da vet ikke de ansatte hvordan personen 

har gått frem for å få salget. Henrik sier det deles en sjelden gang men at det fort forsvinner i 

de store mengdene med informasjon plattformen består av. 

Ekstrakt 27: Fra intervju med butikkmedarbeider 3 (Helene) 
 
”Ja. 10 %. Altså, 90 % bedringspotensialet [Latter]. Når jeg fikk Workplace tenkte jeg at det 
er dette det burde bli brukt til og så leitet jeg og fant ingenting. Så jeg tror det er det jeg 
savner mest med Workplace. En gang så jeg en skikkelig god beskrivelse av hvordan selge 
trygghetsavtale laget av hovedkontoret til Elkjøp og da lærte jeg mye. Hvorfor ikke dele egne 
gode salgsprosesser når alle kan bli bedre på det? Er dette Workplace burde brukes til”. 

Helene sier de deler 10 % best practice , men at det er 90 % forbedringspotensialet. Før hun 

brukte Workplace tenkte hun at det var det plattformen burde brukes til, men så fant hun 

ingenting. Hun sier også at det er det hun savner mest med Workplace, og refererer til en 

hendelse der ledelsen hadde lagt ut en beskrivelse av hvordan selge trygghetsavtale, som hun 

lærte mye av. Hun spør også ”Hvorfor ikke dele egne gode salgsprosesser når alle kan bli 

bedre på det?”. 

Ekstrakt 28: Skjermbilde fra virtuell etnografi ( 29. januar 2019)
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Her ser vi at det deles gode presentasjoner. Her skryter en ansatt over en kollegas prestasjon. 

Det sier noe om hva den ansatte har solgt men ikke hvilke salgsteknikker som har blitt brukt 

for å få salget, slik Henrik også sier (Ekstrakt 26). 

6.3.3 Problemløsning 
De ansatte har hyppig nevnt hvordan Workplace brukes til å finne svar på ting. Jeg har derfor 

valgt å ha problemløsning som en egen underkategori.  

Ekstrakt 29: Fra intervju med butikkmedarbeider 4 (Malin) 
 
Intervjuer: ”Hvordan brukes Workplace til problemløsning ?” 
Malin: ”Det første jeg ville gjort om jeg har et problem er å søke på ett ord, for eksempel 
”Santander”. Da får du opp alle innleggene som inneholder det ordet og guider for å 
registrere salg. Så ville jeg leitet meg gjennom og hvis ikke hadde funnet svar ville jeg postet 
et innlegg i en passende gruppe og da går det ikke lang tid før noen svarer. Lederen kan også 
svare. Ofte mye hjelp å få av kollegaer og det tar stort sett ikke lang tid før man får svar”. 

Når de ansatte står ovenfor et problem kan de bruke søkefunksjonen på Workplace for å se 

om de finner informasjon eller guider som kan brukes til å løse det. Malin prøver først å finne 

svar ved å søke og hvis ikke ville hun finner det hun leter etter poster hun et innlegg i en 

passende gruppe og får forhåpentligvis kjapt svar av kolleger eller leder.  

 Ekstrakt 30: Fra intervju med butikkmedarbeider 5 (Andreas) 
 
”Primært sett så brukes det til å stille spørsmål inni store grupper innen kategorien man 
jobber innen eller direkte til kategoriansvarlige. Grupper er å foretrekke siden man får mye 
raskere svar som regel. Det er det det mest blir brukt til knyttet til problemløsning. Når vi 
stiller et spørsmål inni gruppen for hvitevarer[…] slik som for to dager siden da jeg satt inne 
på Workplace hjemme for å sjekke noe[..] Da oppdaget jeg at det var en person et annet sted 
i landet som hadde et problem med en oppvaskmaskin som var solgt til kunde. Siden jeg og 
har jobbet med hvitevarer engang i tiden hadde jeg en del innspill og da fikk jeg hjulpet 
denne personen med dette. Jeg vet ikke om dette løste kundecaset men det bare viser hvor 
kjapt det er. Hvis han skulle ventet til en fra hovedkontoret skulle svare så kanskje han ikke 
hadde fått svar på to dager fordi de har utrolig mye å henge fingrene i. Det sitter utrolig 
mange flinke kolleger som kan hjelpe i de ulike butikkene rundt om i landet”. 

Når Andreas står ovenfor et problem stiller han spørsmål i store grupper innenfor den 

kategorien produktet inngår i. Det er gjennom grupper han har erfart å få svar fortest. Han 

forteller om en episode som nylig skjedde der han selv delte sin kunnskap med en person fra 

et annet sted i landet som spurte om noe i en gruppe han var med i og viser hvor raskt de 

ansatte kan få svar ved å benytte seg av grupper. Han betrakter kollegene sine i Elkjøp som 

gode ressurser til å løse problemer effektivt. Han mener også gruppene er mer effektivt enn å 

stille kategoriansvarlige spørsmål siden de har mye annet å gjøre.  
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6.3.4 Informasjon og kunnskapstilgang 
Informasjon- og kunnskapstilgang er en egen underkategori for å skape innsikt i hvordan de 

ansatte bruker Workplace til å lese informasjon og tilegne seg kunnskap i sitt arbeid. 

 

Ekstrakt 31: Fra intervju med butikkmedarbeider 2 (Frida) 
 
Intervjuer: ”Er det utfordrende eller tydelig hvor hvilken informasjon ligger (utdyp)?”. 
Frida: ”Uhm […] i begynnelsen var det veldig utfordrende for da var det ingen konkrete 
grupper. Det har blitt mye bedre,  de har fått mer oversikt over hvor ting ligger. Hvis du for 
eksempel søker på Swap kommer alle de viktige innleggene øverst, altså festet. Da har man 
oversikt over de viktigste å holde kontroll på øverst og spørsmål som andre stiller under”. 
Intervjuer: ”Er det mye ”Støy” på plattformen?”. 
Frida: ”Ja det er det [..] og det er definitivt det mest negative med Workplace. De 
differensierer gruppene med informasjon fra hovedkontoret og gruppene som er tilgjengelig 
for alle. Ofte når det stilles spørsmål i lukket gruppe kan man få beskjed om å stille spørsmål 
i åpne grupper siden det er mer kompetanse der selvfølgelig på grunn av mange flere 
medlemmer. Så sånn sett skjønner jeg det, men når du skal finne det igjen senere er det 
vanskelig siden det er så mye som legges ut og så mye som skjer. Så det er nok en del støy på 
plattformen men som jeg tror er vanskelig å luke ut”.  
 

I tiden etter Workplace ble implementert var det utfordrende for de ansatte å finne frem til 

informasjon siden den ikke var organisert. Med Workplace grupper er det mer oversiktlig 

hvor de finner hvilken informasjon. Om de søker på ”Swap” er de viktigste innleggene øverst 

(festet), og på den måten vet de ansatte hva som er viktig informasjon. Vil de finne spørsmål 

andre har stilt vet de at de ligger under der igjen. Frida syns imidlertid det er en del ”støy” på 

plattformen og omtaler det som det som er mest negativt med Workplace. Hun opplever også 

når hun stiller spørsmål i lukkede grupper at hun får beskjed om å stille spørsmål i åpne 

grupper da det der foreligger mest kompetanse grunnet flere medlemmer. Når hun gjør dette 

opplever hun at det kan være vanskelig å finne det igjen siden det er så mye som postes.  

Ekstrakt 32: Fra intervju med butikkmedarbeider 3 (Helene) 
 
”Jeg syns egentlig ikke det i forhold til de gruppene jeg er med i. Men jeg tror fort at det kan 
bli det om man er med i veldig mange grupper. Da mister man liksom litt kontroll på hva du 
faktisk er med i. Da blir det et stort rot for folk poster ting der hele tiden. Jeg har valgt de 
som er viktigst for mitt arbeid og utenom det bruker jeg søkefunksjonen til å finne opp det 
som kan hjelpe meg i mitt arbeid. Jeg har sett på enkelte andre sine Workplace at det er en 
hel drøss med innlegg, og det ser helt umulig ut å kunne følge med. Veldig uoversiktlig”. 

Det kan bli støy dersom de ansatte som er med i mange grupper. Da kan de fort miste kontroll 

på hva de er med i. Det kan i verste fall resultere i et stort rot siden det postes noe nytt hele 

tiden. Helene tror det kan være lurt at de ansatte er selektiv når de velger grupper, og velger 

de som er viktigst for deres arbeid. Resten kan søkes opp med hjelp av søkefunksjonen.  
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6.4 Kompetanseutvikling 
Det fjerde og siste temaet er kompetanseutvikling. Dette fordi det er en viktig komponent i 

studiens problemstilling. Underkategoriene er følgende: 
 

• Produkt / Tjenester 

• Kundeservice 

• E-læring  

 

6.4.1 Produkt og tjenester 
Store deler av informasjonen og kunnskapen som deles på Workplace handler på en eller 

flere måter om Elkjøps produkter og tjenester. Det blir derfor også en egen underkategori. 

Det vil også gjøre det lettere å forstå senere hvilken kompetanse de ansatte erverver gjennom 

Workplace.  

Ekstrakt 33: Fra intervju med butikkmedarbeider 1 (Henrik) 
 
Intervjuer: ”Får du utviklet din eksisterende kompetanse gjennom Workplace ?”. 
Henrik: ”Ja. Jeg føler at den på en måte blir lappet til for å si det sånn [...] De 
kunnskapshullene jeg har. [..] Ta data som eksempel, som jeg følte jeg kan ganske mye om så 
er det fortsatt noen ting jeg på en måte er litt usikker på, som eksempelvis tekniske ting i 
enkelte varegrupper. Jeg føler at om jeg stiller spørsmål på Workplace i datagruppen så får 
jeg svar eller om man bruker søkefunksjonen kan finne noen som har lurt på noe tilsvarende. 
Så det har definitivt blitt lettere å tilegne seg informasjon og kompetanse du ikke hadde før”. 
Intervjuer: ”Har du noen gang lært noe på Workplace, og hva har du lært eventuelt ?”. 
Henrik: ”Altså, jeg har ikke noen konkrete eksempler her og nå […] Ehhhm, jeg kommer 
ikke på noe akkurat nå. Eller vent, det kan være fakta om produkter. Eksempelvis ”Hei, vet 
dere hvordan dette fungerer? Hvor lang batteritid har dette produktet? Kan dette kameraet 
her stå ute i ti minus eller må det stå i plussgrader?”. Nå kom jeg på en konkret ting [..]Det 
var en kunde som spurte om de kunne bruke en Mill varmeovn i en hytte som ikke hadde 
oppvarming i hytten så det kunne bli ned til 20 minusgrader og om det var mulig å la en 
oljeovn da stå uten tilsyn. Da fikk jeg svar i en gruppe på Workplace at det overhode ikke var 
anbefalt å la en Mill ovn stå uten tilsyn i under 0 grader. Så der fikk jeg svar med en gang og 
har altså då lært at Mill sine varmeovner ikke skal stå uten tilsyn om det er under 0 grader”. 

Workplace bidrar til å tette kunnskapshull hos de ansatte. Henrik trekker frem dataavdelingen 

som et eksempel på noe han kan mye om, men der han fremdeles lurer på tekniske ting ved 

enkelte produkter. Da kan han stille spørsmål og få svar på Workplace eller bruke “søk” til å 

finne innlegg der noen har spurt om noe tilsvarende. På denne måten tilegner han seg 

kunnskap om produktene på dataavdelingen. Han mener det har blitt enklere å tilegne seg 

informasjon og kompetanse de ansatte ikke hadde før. Når jeg videre spør om han har lært 

noe med Workplace trekker han frem en opplevelse han hadde med en kunde som lurte på 
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om han kunne ha en oljeovn uten tilsyn i en hytte uten oppvarming. Henrik brukte da en 

gruppe på Workplace til å undersøke det og fikk fort et svar han kunne bringe videre til 

kunden. På den måten lærte han også at en slik ovn ikke skal stå uten tilsyn om det er under 0 

grader. Ellers bruker han Workplace til å stille spørsmål som “Hvordan fungerer dette?” og 

“Hvor lang tid har dette produktet?”. 

Ekstrakt 34: Fra intervju med butikkmedarbeider 2 (Frida) 
 
Intervjuer: ”Får du utviklet din eksisterende kompetanse gjennom Workplace ?”. 
Frida: ”Jeg har for eksempel lært rutiner rundt for eksempel Swap hos Telenor når det kom. 
Da var det masse gode grupper med ofte stilte spørsmål og svar på Workplace [..] Det var 
også guider til hvordan vi skulle registrere salg, i form av PowerPointer. Senere når kundene 
skulle komme tilbake med telefonen var det ett helt år siden vi hadde hatt kurs i det, og da var 
det veldig greit å finne guide til hvordan det skulle gjøres på Workplace, kun et søk unna. 
Også har jeg lært sykt mye annet som jeg tidligere måtte sende kundene videre til andre for 
fordi jeg ikke kunne svare på. Chatten er spesielt verdifull til å utvikle produktkompetanse”. 

Frida bruker Workplace til å erverve kompetanse om arbeidsrutiner. For eksempel hvordan 

registrere telefonabonnement (f.eks: Swap). Hun forteller at hun også bruker grupper med 

ofte stilte spørsmål og svar. En kunde skulle bytte telefon og da var det ett år siden de hadde 

kurs i hvordan det skulle gjøres. Det var da veldig greit at å kunne bruke Workplace til å 

oppdatere seg på rutinene igjen. Frida sier også at hun lærer mye annet som har gjort at hun 

kan svare kunder på ting hun før måtte sende de videre for å få svar på. 

Ekstrakt 35: Fra intervju med butikkmedarbeider 6 (Gudmund) 
 
Intervjuer: ”Har du noen gang lært noe på Workplace?”. 
Gudmund: ”Ja”. 
Intervjuer: ”Hva har du lært?”. 
Gudmund: ”Jeg har et godt eksempel fra i går. Jeg lærte senest noe i går jeg. Ehm, jeg 
solgte en varmepumpe og var litt usikker på hvordan jeg skulle legge inn montering. Da søkte 
jeg opp montering på Workplace og fikk opp en beskrivelse av rutinen fra november og lærte 
da at jeg kunne legge hele salget på ett bilag og ikke måtte legge det på to ulike slik vi måtte 
før. Det var et konkret eksempel på en ting jeg har lært hvert fall”. 

Gudmund sier han lærte noe senest dagen før jeg intervjuet han. Da skulle han selge en 

varmepumpe og var usikker på hvordan montering skulle legges inn. Da brukte han 

søkefunksjonen på Workplace og fikk opp rutinen på det. Han lærte da til neste gang at han 

kunne legge hele salget på ett enkelt bilag, og ikke trengte å ha to forskjellige.  

Ekstrakt 36: Fra intervju med butikkmedarbeider 3 (Helene) 
 
Intervjuer: ”Hvordan syns du Workplace fungerer som læringsplattform ?”. 
Helene: ”Direkte læring er vel kanskje[…]Nei altså, jeg syns kanskje ikke Workplace er så 
veldig lærerikt om produktkunnskap og slikt. Jeg syns det heller er en fin plass å finne ut hvor 
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man kan tilegne seg kunnskap. Men jeg tror ikke jeg lærer så mye av Workplace, for det blir 
delt masse meninger og slikt og det er ikke sikkert det er lærdom”. 
Intervjuer: ”Får du utviklet eksisterende kompetanse?” 
Helene: ”Gjennom chat lærer jeg masse om produktene”. 

Her sier Helene to motstridende ting. Først at Workplace ikke skaper direkte læring knyttet til 

eksempelvis produktkunnskap, mens senere at hun lærer masse om produkter gjennom 

chatten. Hun sier videre at Workplace egnes godt til å finne ut hvor hun skal tilegne seg 

kunnskap, men at det som deles der ikke nødvendigvis er læring siden det er de ansattes 

meninger som i hovedsak ligger på plattformen. 

 Ekstrakt 37: Skjermbilde fra virtuell etnografi (07. desember 2018) 

 

Her kan vi se et eksempel der en ansatt på teleavdelingen deler et innlegg som omhandler 

rutiner de ansatte må huske på når de skal selge noen av Telenor og Telia sine tjenester. 

Powerpointen inneholder en beskrivelse av hva et e-SIM er, hvordan bestille Tvilling e-SIM, 

hvordan aktivere AppleWatch og Tvilling eSIM, samt en oversikt over supportområder. 

Beskrivelsene er nøye lagt frem og nummerert i rekkefølgen det skal gjøres i, slik som du ser 

i utdraget til høyre. 

Ekstrakt 38: Fra intervju med butikkmedarbeider 5 (Andreas) 
 
Intervjuer: ”Hvordan påvirker Workplace din kompetanse på produktsiden ?”. 
Andreas: ”Eh[..] ganske lite om vi snakker om de fysiske produktene. Med tjenester og 
abonnementer kan det være alt fra litt til mye. Men til de fysiske produktene er det internett 
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og elkjøp.no som er de primære informasjonskilder vedsiden av tek.no som er en side der 
elektroniske produkter testes [..] Men det linkes til disse sidene fra Workplace da”. 

Andreas mener Workplace i størst grad bruker til å få kompetanse knyttet til tjenester og 

abonnementer, og mindre om de fysiske produktene. Det linkes til eksterne nettsider som 

elkjøp.no og tek.no, der de ansatte kan lese tester av produkter for å tilegne seg mer 

kompetanse om det. 

 Ekstrakt 39: Skjermbilde fra virtuell etnografi (22. Januar 2019) 

 

Her er et eksempel på en ekstern nettside det linkes til fra Workplace. Det er en test på tek.no 

som beskriver test av tre telefoner. Den forteller blant annet hvor mange kameraer de ulike 

har, samt hvor stor lagringsplass de har. 

6.4.2 Kundeservice 
Kundeservice fremkom som en naturlig underkategori ut fra empirien. Innledningsvis 

presenteres data tilknyttet hvordan de ansatte selv føler Workplace påvirker deres 

kompetanse i forhold til kundeservice. 

Ekstrakt 40: Fra intervju med butikkmedarbeider 2 (Frida) 
 
Intervjuer: ”Hvordan påvirker Workplace din kompetanse i forhold til kundeservice ?”. 
Frida: ”Man får lettere, bedre og fortere svar på ting og informasjon om ting der du tidligere 
har stått fast. Det er veldig lett om du står fast å søke opp rutiner på ting slik at kunden får 
den hjelpen han trenger der og da istedenfor at han blir sendt ut av butikken og må komme 
tilbake når den og den er på jobb sant. Nå har du liksom folk som kan hjelpe deg tilgjengelig 
hele døgnet egentlig, uansett hva det skulle være”. 

Frida sier de får bedre informasjon om ting de tidligere har vært usikker på. Ansatte kan lese 

om rutiner slik at de kan hjelpe kunden der og da i butikken og ikke må sende han/hun tilbake 

senere. Hun sier at det med Workplace er kolleger som kan hjelpe uansett tid på døgnet. 
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Ekstrakt 41: Fra intervju med butikkmedarbeider 3 (Helene) 
 
”Jo. Jeg leser på Workplace om ting andre har opplevd og feil de har gjort og spørsmål 
knyttet til vanskelige situasjoner. Det blir da lettere for meg om jeg for en kunde med samme 
problem og da blir det lettere for meg å finne frem til hvordan jeg skal håndtere det slik at jeg 
unngår en sur kunde. Det er mer kompetanse knyttet til kundeservice enn produkt”. 

Med Workplace får de ansatte innsyn i kollegers tidligere kundeerfaringer og feil som har 

blitt gjort. Med å lese dette blir det lettere å selv unngå å havne i slike situasjoner. Helene 

hevder hun får mer kompetanse tilknyttet kundeservice enn produkt.   

6.4.3 E-læring 
Selv om e-læringen ikke er en integrert del av Workplace sin løsning ser jeg meg likevel nødt 

til å inkludere det som en egen underkategori da det fremkom som en del av læringen til de 

ansatte i Elkjøp, og siden det linkes til fra det sosiale mediet.  

 

Ekstrakt 42: Fra intervju med butikkmedarbeider 2 (Frida) 
 
Intervjuer: ”Har dere E-læringskurs som blir postet på Workplace ? Og eventuelt hvilke ?”.  
Frida: ”Ja, vi har jo det. De ligger på Elkjøp Academy men linkes til fra Workplace. Det er alt fra 
video, PowerPoint og kurs som omhandler for eksempel smartklokker, nye abonnementer og 
forsikring”. 
Intervjuer ”Når lederen din legger ut kurs som skal gjennomføres, hvordan viser dere at dere har 
gjennomført det ?”. 
Frida: ”Da pleier vi å skrive en kommentar under innlegget, og det kan være en setning som er i 
slutten av kurset som skal vise at vi faktisk har vært gjennom det. Men det er lett for at noen bare ser 
hva de andre har kommentert tidligere og skriver det samme uten å faktisk ha tatt kurset. Dette burde 
det kanskje vært utarbeidet en bedre løsning på”. 
Intervjuer: ”Hvilken konsekvens oppstår om dere ikke gjennomfører det som legges ut ?” 
Frida: ”Ehm. Det går mest utover en selv då[…]og kunden selvfølgelig fordi du går glipp av veldig 
relevant informasjon og nye ting som kommer. Har du ikke kontroll på de nye tingene kommer ofte 
kunden deg i forkjøpet og det virker veldig negativt. Da viser du at du ikke har kunnskapen som 
trengs og kunden kan miste tillit til deg. Så det blir ofte veldig dumt”. 

De ansatte har e-læring på en plattform som heter Elkjøp Academy som det linkes til fra 

Workplace. Der ligger videoer og Powerpointer om produkter og tjenester (f.eks: forsikring 

og abonnementer). Dersom de ansatte ikke oppdaterer seg og gjennomfører det som legges ut 

får det konsekvenser for hver enkelt i form av tapt informasjon, men også for kundene. Om 

kundene merker at de ansatte ikke besitter den kunnskapen de må ha for å hjelpe kunden kan 

de miste tillit til de ansatte. Når de ansatte har gjennomført / lest det som legges ut må de 

kommentere under Workplace innlegget. I noen tilfeller blir de bedt om å skrive en setning 

som ligger i slutten av kurset, for å vise at det faktisk er tatt. Det som imidlertid kan være en 



	67	

svakhet med det er at de som ikke har tatt kurset kan se hva de andre har kommentert og bare 

skrive det samme. Frida hevder det bør bli en bedre løsning på dette.  

Ekstrakt 43: Fra intervju med butikkmedarbeider 4 (Malin) 
 
Intervjuer: ”Når lederen din legger ut et kurs som skal gjennomføres, hvordan viser dere at 
dere har gjennomført det ?”. 
Malin: ”Vi må kommentere i kommentarfeltet at vi har gjennomført. På Elkjøp Academic har 
de oversikt uten at vi må kommentere. Der har de litt mer oversikt tror jeg. Det gjør det jo 
veldig enkelt at disse undersøkelsene er digitale også”. 

Når de ansatte har gjennomført det som legges ut på Workplace må de legge igjen en 

kommentar som viser at det er gjennomført. På Elkjøp Academic har de oversikt uten at de 

ansatte må kommentere da det registreres automatisk.  

Ekstrakt 44: Skjermbilde fra virtuell etnografi (02. November 2018) 

   

Ekstrakt 44 viser et eksempel der en ansatt deler et innlegg med oversikt over abonnementer 

(ICE, Telia, Telenor) og en oversikt over provisjoner. Prisen på de ulike abonomentene er 

lagt frem, hva som er inkludert og hvilket abonoment som passer hvilken bruker og fordelene 

med de forskjellige (Vedlegg 5). Hvor mye de tjener for å selge de forskjellige blir også 

presentert. Vedkommende som deler oppfordrer sine kolleger til å gå gjennom PowerPointen 

og kommentere “ Jeg vil ha mange femtilapper”. Seks av syv ansatte kommenterte. 
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7 Diskusjon 
I dette kapittelet vil de empiriske funnene drøftes i lys av det sosiokulturelle perspektivet på 

læring (kapittel 4) og tidligere forskning på feltet (kapittel 3). Strukturen er basert på studiens 

forskningsspørsmål, som har som formål å undersøke hvordan sosiale medier (Workplace) 

fremmer kommunikasjon, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling internt i Elkjøp. Studiens 

forskningsspørsmål er: 

 

1. Hvordan bruker de ansatte det sosiale mediet Workplace til å kommunisere, 

samarbeide og søke etter informasjon i sitt daglige arbeid ? 

2. Hvilken kompetanse utvikles gjennom det sosiale mediet Workplace ? 

 

7.1 Hvordan bruker de ansatte det sosiale mediet 

Workplace til å kommunisere samarbeide og søke etter 

informasjon i sitt daglige arbeid ? 
7.1.1 Kommunikasjon 
Workplace er en medierende artefakt de ansatte i Elkjøp kommuniserer gjennom internt 

(Vygotsky, 1978). Alle de ansatte, og ikke bare butikksjef (Ekstrakt 8) kan nå kommunisere 

sammen på tvers av butikkene i Norden (Ekstrakt 3). På den måten har ikke de ansatte lenger 

et mellomledd i kommunikasjonen, og får direkte tilgang på kunnskap de ikke selv besitter i 

egen butikk. (Ekstrakt 25). Dette fordi de ansatte kan lese og lære av kollegers informasjon 

og kommunikasjon på Workplace, når som helst fra hvor som helst (Leonardi et al., 2013). 

De er selv aktive deltakere og kunnskapsutvikling skjer gjennom den sosiale interaksjonen 

med kolleger, på Workplace. De ansatte får tilgang på flere ideer, holdninger, kunnskaper og 

andre ressurser enn før (Säljö, 2001) ved å nå kommunisere med kolleger over hele landet 

gjennom samme språk (Vygotsky,1978). De ansatte har også fullstendig oversikt over hvem 

som jobber med hva slik at de vet hvem de skal kontakte når de har spørsmål (Ekstrakt 4). På 

den måten lærer de også om kollegers ferdigheter og funksjoner (Mørch, 2015). Workplace er 

derfor et mektig verktøy som knytter sammen ansatte med kolleger i andre butikker de har 

svakere bånd til, og letter deres interaksjoner (Granovetter,1973; McAfee, 2009).  

 

Leino et al., (2012) hevder sosiale medier består av synkron- og asynkron kommunikasjon.  
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Workplace muliggjør synkron distribuert interaksjon gjennom Workplace chat (Ellis et 

al.,1991). De ansatte bruker chatten til å kommuniser synkront med sine kolleger, direkte 

med en og en person og får stort sett umiddelbare svar på det de lurer på (Ekstrakt 17). 

Chatten brukes til å stille og svare på spørsmål om produkter (Ekstrakt 36) eller til å sette 

kolleger i kontakt med andre spesifikke kolleger dersom de selv ikke er tilgjengelig (Ekstrakt 

7). Det kan sees på som den læringsstrategien Fischer (2013) kaller ”Reflect it level”, da en 

ansatt som trenger hjelp kan spør på Workplace og enten får svar eller blir satt i kontakt med 

riktig person. Å koble de lærende til riktige personer (rett i forhold til kontekst, lærende, 

formål og pedagogisk mål) inngår også i det Mørch (2015) beskriver som et sosialt 

læringsmiljø (SLE). De ansatte bruker også chatten til å avtale varebytter mellom butikker 

(Ekstrakt 7) og til å videreformidle viktig informasjon til deltidsansatte som ikke har vært på 

jobb (Ekstrakt 23). Chatten anses som et spesielt godt verktøy til sistnevnte, da det er 

informasjon som ikke er relevant for alle men kun personen som tidligere har gått glipp av 

informasjonen. Raaheim (2011) sier det er viktig med sensur da det ikke er alt som egnes for 

å bli sendt elektronisk ut til flere i en bedrift. 

 

Workplace muliggjør også asynkron distribuert interaksjon (Ellis et al.,1991). De ansatte 

kommuniserer asynkront ved å poste innlegg i grupper på Workplace, rettet mot flere 

(Ekstrakt 23). Det kan være spørsmål som; ”Hei, vet dere hvordan dette fungerer?”, og 

”Hvor lang batteritid har dette produktet?”(Ekstrakt 33). De ansatte er på den måten ikke 

avhengig av å være i det samme digitale rom samtidig for å kommunisere og kan svare når 

det passer dem (Leino et al.,2012). Gruppene brukes til å; løse problemer, stille spørsmål om 

produkter eller tjenester (Ekstrakt 30), koordinere arbeidsoppgaver, diskutere, anbefale tester 

og opplæringskurs og til å dele informative PowerPoint presentasjoner og PDF filer (Ekstrakt 

23). Dette støttes av det sosiokulturelle perspektivet på læring der de lærende selv er aktive 

deltakere som konstruerer egen kunnskap gjennom meningsskapende diskusjoner ved hjelp 

av verktøy (Bråten, 2002). Når de ansatte bruker grupper og ønsker svar fra spesifikke 

personer bruker de tagging. Spesielt i forbindelse med koordinering av arbeidsoppgaver 

(Ekstrakt 19). Slik blir det også enklere for de å finne tilbake til det senere (Cook & Pachler, 

2012), som er et viktig element med sosiale medier i følge Mørch (2015). Workplace chat er 

også et verktøy for asynkron distribuert interaksjon, da mottaker kan svare når det passer og 

det ikke alltid er tilfelle at de ansatte svarer umiddelbart (Ellis et al.,1991). 

 

De ansatte foretrekker skriftlig kommunikasjon slik at de når som helst kan finne tilbake til 
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det da den er lagret og tilgjengelig til enhver tid (Ekstrakt 18) (Treem & Leonardi, 2013). De 

får også i større grad inkludert alt de lurer på, fremfor å måtte huske på alt i en synkron 

distribuert telefonsamtale (Ekstrakt 16,21) (Ellis et al.,1991). På den måten kan de også 

henvise til svar de har fått skriftlig senere, for eksempel om de har spurt om fri og fått 

godkjenning i chat (Ekstrakt 18). De ansatte hevder ansikt til ansikt kommunikasjonen også 

har blitt bedre i bedriften etter Workplace ble implementert. Dette fordi de kan bruke 

Workplace til å kommunisere om ting de syns er vanskelig å ta opp muntlig med leder. De 

tror også det skaper en nærere relasjon mellom de ansatte og leder, da de blir bedre kjent 

gjennom mer uformell kommunikasjon i chat (Ekstrakt 18). Dette viser at kommunikasjonen 

er blitt effektiv, og de ansatte jobber og bruker teknologi til å sammen utvikle kreative 

løsninger på komplekse problemer, både i grupper og gjennom chat (Shockley-Zalabak, 

2012). Siden det er de ansatte selv som står for innholdet på Workplace er det de som har gitt 

plattformen bestemte egenskaper, gjennom de ulike gruppene, spørsmålene som stilles, 

svarene som gis og PDF filene som deles. Jo mer kommunikasjon og kunnskap de ansatte 

produserer, jo nyttigere blir Workplace som verktøy å utnytte seg av (Säljö, 2001). Så lenge 

det ikke blir for mye (Irgens, 2011). 

 

7.1.2 Samarbeid 
Sett fra det sosiokulturelle perspektivet på læring antas det at mennesket lærer gjennom 

dialog og samarbeid med andre (Bråten, 2002; Vygotsky, 1976). De ansatte samarbeider på 

flere måter med Workplace. Informasjonen og kunnskapen som finnes der er først og fremst 

et resultat av samarbeid, i form av at den er desentralisert og tilgjengeliggjort av de ansatte i 

Elkjøp (Dede, 2008). Dersom de ansatte ser at noen spør om noe de kan, gjør de kunnskapen 

sin tilgjengelig ved å svare. Dersom en kunde kommer til en butikk og ønsker en spesifikk 

vare som den aktuelle butikken ikke besitter, bruker de Workplace til å få andre butikker til å 

reservere varen til kunden (Ekstrakt 7). Flere deler også kunnskap med resten i grupper 

gjennom egenlagde PowerPointer, PDF filer, linker til opplæringsportaler og produkttester 

for å hjelpe de andre å holde seg oppdatert (Ekstrakt 23). Dette støttes av Paavola og 

Hakkarainen (2005) sin kunnskapsdannelse metafor for læring som fremmer samarbeid og 

systematisk utvikling av felles gjenstander for aktivitet som et grunnlag for læringen. De 

anser læring som noe som skjer ved at de ansatte skaper sosiale strukturer og samarbeidende 

prosesser som støtter innovasjon og kunnskapsfremgang. 
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Elkjøps samarbeid og interaksjon forsterkes ved at alle de ansatte kan kommunisere, og få 

svar fra personer med mer kompetanse enn seg selv, fra hele landet (Ekstrakt 25). På den 

måten etablerer de ansatte delt forståelse mellom kunnskapsformene og kan oppnå læring 

(Krange, Moen & Ludvigsen, 2012). Dette støttes av Granovetter (1973) sin teori om styrken 

av svake bånd, ved at de ansatte også kobles til personer de har svake bånd til som jobber på 

helt andre steder i landet, og dermed få tilgang til nye ressurser som de kan dra nytte av i sitt 

arbeid (Ekstrakt 33). Når de ansatte stiller spørsmål i lukket gruppe (f.eks deres interne 

gruppe) blir de ofte bedt om å heller stille spørsmål i åpne grupper fordi det er flere 

medlemmer der og dermed også mer kompetanse (Ekstrakt 31). I gruppene er det flere med 

ulik for-kunnskap og forståelse av ting, noe som også er en forutsetning av å skape en 

helhetsforståelse (Bråten, 2002). Dette støttes av Sfards (1998) sin deltakelsesmetafor, som 

anser læring som noe man gjør fremfor noe man har. Prosessen er interaktiv, i form av at de 

ansatte deltar i fellesskapet, kommuniserer og stiller spørsmål i grupper. På den måten 

tilegner de seg kunnskap ved å få svar av en som kan det, som et resultat av egen deltakelse.  

 

Vygotsky (1978) foreslo at lærere skulle sette mindre kompetente studenter sammen med 

dyktigere medstudenter i grupper slik at de best mulig får utviklet sine ferdigheter. Ved å se 

dette i Elkjøp kontekst, er det slik at ansatte som ikke våger å stille spørsmål til vanlig, gjør 

det på Workplace. De ansatte som vanligvis ikke er aktiv stiller spørsmål på Workplace og 

ser hva andre kolleger spør om og får svar på i gruppene (Ekstrakt 22). Slik får også de 

utviklet sine ferdigheter, selv uten å nødvendigvis være de mest aktive eller kunnskapsrike. 

På Workplace er det også tydelig hvem som trenger hjelp og sliter med ulike ting, gjennom 

spørsmålene som stilles (Ekstrakt 22). Ledere og kolleger kan på den måten potensielt kunne 

kartlegge kollegers læringsportal, eller det Vygotsky (1978) kaller for ZPD.  

 

Ved å kunne kartlegge de ansattes læringspotensial (ZPD), vil det også være lettere å skape 

det Vygotsky (1978) kaller ”god læring”. Dette kan skje gjennom at ansatte kan scaffolde 

kolleger som trenger hjelp (Wood et al.,1976). Dette gjøres på Workplace gjennom 

instruksene som er tilgjengelig i fellesskapet (Ekstrakt 37). Det ligger blant annet instrukser 

på hvordan registrere salg av mobiltjenester (Swap fra Telenor) (Ekstrakt 34) og hvordan 

selge varmepumpe med montering (Ekstrakt 35). På den måten følges (Wood et al.,1976) 

seks stadier for scaffolding. Hvis en ansatt spør en kollega gjennom chat eller bruker 

søkefunksjonen til å se om noen har postet noe relevant kunnskap om hvordan det skal 
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gjøres. De vil da kunne bli henvist eller få opp instrukser som ligger tilgjengelig i det online 

fellesskapet (f.eks Swap fra Telenor). Oppgavens omfang blir med en gang redusert i form av 

at vedkommende har en ”instruks” på hvordan det skal gjøres, og unngår derfor kognitiv 

belastning. På den måten kan den ansatte holde fokus på oppgaven og se hvordan han eller 

hun ligger an i forhold til det som karakteriseres som ”ferdig produkt” (f.eks ferdig 

registrering av Swap). Dette kan de enkelt se da alle trinnene i instruksene som ligger ute er 

nummerert (Ekstrakt 37). På denne måten blir den ansatte veiledet, men uten å være avhengig 

av kolleger for å utføre jobben. Dette skjer ved å følge instruksene på Workplace, og lære av 

det (Wood et al., 1976). De ansatte får på den måten brukt ressurser som er delt, som et 

resultat av samarbeid og felles kunnskapskonstruksjon i Elkjøp. Slike eksempler inkluderer: 

Ekstrakt 29, 34, 35, 37. Dette støttes av det Cunningham (1996) kaller samarbeidslæring, som 

beskriver en aktiv prosess der man konstruerer fremfor skaffer seg kunnskap, og instruksjon 

som en prosess for å støtte denne konstruksjonen fremfor å formidle kunnskap. Instruksene er 

ikke begrenset til læring, men omfatter scaffolding, og muliggjør læring. At de ansatte bruker 

søk til å finne instruksjonsguider (rutiner) som skal fungere som veiledende inngår også i det 

Mørch (2015) forklarer som et integrert læringsmiljø (ILE).  

 

Det som kan være en utfordring i enkelte bedrifter er at noen er langt mer aktiv enn andre 

(Pettersen, 2012). Dette er også tilfelle i studiens aktuelle Elkjøp butikk. Henrik (Ekstrakt 10) 

og Helene (Ekstrakt 11) peker på det problemet, og sier det kun er rundt 5 av de 35 ansatte i 

deres butikk som er aktiv på Workplace. I den virtuelle etnografien oppdaget jeg samme 

tendenser, men at de fleste stort sett leser det som postes ( Ekstrakt 44,19). Dette stemmer 

delvis med det Halfaker (2013) sier om at det er 1 % av brukerne står for over 90 % av alle 

innlegg i mens resten bare ”lurker” ved å lese og observere, uten å dele noe selv. Når jeg 

videre spør de ansatte om alle bidrar like mye med å dele informasjon svarer en av de: ”Nei. 

Det store og korte svaret er nei” (Ekstrakt 13). Leino et al., (2012) er blant dem som peker på 

det problemet, og mener de som bidrar kan bli frustrert av mangel på input fra andre. Noen 

hevder årsaken er et generasjonsskille (Ekstrakt 14) og at det er de eldre som bidrar minst i 

form av å dele kunnskap, mens andre har slått seg til ro med at det er de med mest kunnskap 

som deler (Ekstrakt 15). Det de ansatte imidlertid er enige om er at innsats på Workplace ikke 

nødvendigvis gjenspeiler arbeidsinnsats i butikken(Ekstrakt 12), men at de som bruker 

plattformen mye også har solid produktkunnskap. Dette støttes i stor grad av det Säljö (2001) 

sier om at kunnskap kun utvikles dersom brukerne deltar i fellesskapet, da brukerne selv er 

aktive deltakere i konstruering av egen kunnskap. Måten de ansatte evner å bruke Workplace 
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som hjelp til å tenke og utføre oppgaver som ellers ikke hadde vært mulig er helt avgjørende 

for hvordan de lærer (Säljö, 2001). 

 

De ansatte deler salgsprestasjoner på Workplace (Ekstrakt 28), men uten å si noe om hvordan 

de har gått frem for å få salget. De mener selv de kan bli bedre på å dele ”best practice”, og at 

det kan styrke samarbeidet internt. En av de ansatte stilte seg spørsmålet; ”Hvorfor ikke dele 

sine egne gode salgsprosesser når alle kan bli bedre på det ? Er dette Workplace burde bli 

brukt til ”(Ekstrakt 27). Dette inngår i ett av spørsmålene forskningsfeltet CSCL@Work 

preges av; ”hvordan får organisasjoner ny kunnskap når svaret på et bestemt problem ikke er 

tilgjengelig i firmaet?”. Her burde de ansatte gjøre kunnskapen eksplisitt gjennom Workplace 

(Goggins & Jahnke, 2012). Elkjøp kan også bli bedre på å samarbeide mer i forhold til å vise 

gode løsninger og gode ideer i forhold til hvordan de organiserer butikken. Det ønsker det 

skal lages felles poster for flere butikker og ikke en enkelt for hver butikk som gjelder 

akkurat det samme budskapet (Ekstrakt 24). Slike erfaringer ansatte har fått med Workplace 

burde legge føringer for videreutvikling av Workplace som arbeidsverktøy (Säljö, 2001). 

 

7.1.3 Informasjonssøk  
De ansatte i Elkjøp omtaler deres tidligere intranett som en løsning bygget på karakteristikker 

fra førstegangs web og presenterer det som et ”read-only” intranett (Berners-Lee, 1998). Det 

bestod kun av enveiskommunikasjon fra kundesenteret til Elkjøp. De ansatte kunne ikke stille 

spørsmål eller diskutere med kolleger (Ekstrakt 2). På den måten var de også passive brukere 

av kundesenteret sin informasjon (Naik & Shivalingaiah, 2008). Informasjonen var også kun 

tilgjengelig på arbeidsplassen (Ekstrakt 1). Workplace derimot, omtales som et ”read/write” 

intranett (Berners-Lee, 1998), hvor brukerne er like viktig som innholdet som lastes opp og 

deles (Cormode & Krishnamurthy, 2008). Dette fordi det er de ansatte selv som deler 

informasjon, stiller spørsmål og svarer (Ekstrakt 7). På den måten er de også prosumere, da 

de produserer og samtidig er forbrukere av innholdet og kunnskapen, fremfor passive 

forbrukere av den (Leino, Piiroinen & Piiroinen, 2012; Toffler, 1980). De ansatte sier det 

ligger store mengder god informasjon på Workplace og Gudmund går så langt som å 

sammenligne plattformen med en Google søkemotor for Elkjøp internt (Ekstrakt 3). 

 

Leonardi et al., (2013) sier det er to typer kunnskap som kan tilegnes på et sosialt medium for 

bedrifter, instrumentell- og meta kunnskap. De ansatte i Elkjøp eksponeres for instrumentell 
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kunnskap gjennom instrukser på hvordan ting skal gjøres (Ekstrakt 37), linker til videoer, 

powerpointer og e-læringskurs (Ekstrakt 42), grupper med ofte stilte spørsmål og svar 

(Ekstrakt 34) eller ved at ansatte forteller dem hvordan ting skal gjøres via chat eller i 

grupper. Huber (1991) hevder direkte eksponering av denne type kunnskap er en viktig 

forutsetning for å skape sosial læring i bedriften. Meta kunnskap har de ansatte tilgang til på 

Workplace i form av at de vet hvem som jobber på hvilken avdeling i de ulike gruppene 

(Ekstrakt 20) og ved at gruppene tilhørende hver enkelt kategori er navngitt (Ekstrakt 33). De 

vet altså med det hvor de skal henvende seg eller gå for å finne informasjon om ting de lurer 

på. Henrik sier han kan mye men at han bruker Workplace til å tettet kunnskapshull på 

produktsiden. Dersom det er noen tekniske ting han ikke kan om data så bruker han for 

eksempel gruppen tilhørende data til å finne informasjon, og dersom han da ikke finner det 

han leter etter benytter han Workplace sin søkefunksjon (Ekstrakt 33). Med søkefunksjonen 

får de opp samtlige innlegg som inneholder det ordet, de viktigste øverst og spørsmål andre 

har stilt og svart på, under (Ekstrakt 31). Dette støttes av det Leonardi et al., (2013) sier om at 

sosiale medier kan føre med seg positiv læringseffekt i form av at alle ansatte kan lese og 

lære av hverandre kommunikasjon og informasjon, når som helst og hvor som helst. 

 

På arbeidsplassen bruker de også provisjonslister som ligger tilgjengelig på Workplace for å 

se hva som må inkluderes av koder i salgsbilagene for å sikre at butikken får riktig inntjening 

(Ekstrakt 7, 9). Dette og all annen informasjon som har som hensikt å oppdatere de ansatte og 

få de til å bli bedre på ting går innunder det Mørch og Skaanes (2010) kaller sekundærarbeid. 

Elkjøp sitt sekundærarbeid er at de leter etter informasjon i grupper med søkefunksjon eller at 

de kontakter en kollega via chat for å få hjelp til å selge noe. Sekundærarbeidet sin hensikt er 

å støtte primærarbeidet i Elkjøp som er å ekspedere kunder, yte service og registrere salg på 

riktig måte. Det ser vi ved at de bruker Workplace mens de jobber med kundene (Ekstrakt 

40). De ansattes aktivitet på Workplace kan også sees på som en ”gap closing” aktivitet som 

reduserer forskjellen mellom de ansatte og forsterker samarbeid og interaksjon (Krange, 

Moen & Ludvigsen, 2012). Forskjellen mellom de ansatte i Elkjøp reduseres ved at alle 

ansatte får samme informasjon og muligheter med Workplace (Ekstrakt 22).  

 

E-læring på jobben (ELW) er i følge (Mørch, 2013) et felt innenfor data-mediert læring. På 

Workplace linkes det til e-læringsportalen deres, Elkjøp Academic (Ekstrakt 43). Når de 

ansatte tar e-læringskursene settes kunnskapen i en større kontekst, og inngår i Fischer (2013) 

sin læringsstrategi ”Tutorial level”. De ansatte får da en systematisk presentasjon av en 
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sammenhengende tekst i PowerPoint form, gjennom video eller et kurs med læringsmål 

(Ekstrakt 42). Læringen er formell (Lai, 2013) siden de ansatte er klar over at læringen skjer. 

E-læringen gir de kunnskap om nye produkter, abonnementer og forsikringer de skal selge 

(Ekstrakt 43). Ved at den inneholder kunnskap om nye ting butikken har fått, samsvarer ved 

det Mørch og Skaanes (2010) sier om at medarbeidernes læringsbehov varierer over tid og 

avhenger av målsettingene bedriften jobben for. E-læringen støttes også av Sfards (1998) sin 

tilegnelsesmetafor for læring da de ansatte er passive mottakere av denne kunnskapen, 

gjennom videoene og tekstene i Powerpointene som deles på Elkjøp Academic (Ekstrakt 42). 

E-læringen er også av typen Rosenberg (2001) kaller asynkron e-læring da den er tilgjengelig 

for de ansatte når som helst på dagen, fra potensielt hvor som helst (Rosenberg, 2001).  

 

Når de ansatte har gjennomført e-læringen registreres det automatisk på plattformen (Ekstrakt 

43) og når de har lest powerpointer som legges ut i grupper (Ekstrakt 44) blir de ansatte bedt 

om å legge igjen en spesifikk kommentar når kurset er gjennomført. Det kan for eksempel 

være å nevne siste setning i kurset (Ekstrakt 42). Frida foreslår imidlertid at dette i fremtiden 

burde gjøres på en annen måte da det er lett for de som ikke har tatt kurset å se hva de andre 

har kommentert. Jeg tenker det Furberg (2009) beskriver som prompts kan være lurt å ta i 

bruk da det tilrettelegger for refleksjon rundt sentrale aspekter av det faglige innholdet, 

samtidig som det er en viktig del av læringsmiljøet. Mer konkret tror jeg det Davis (2003) 

kaller direkte prompts er de mest hensiktsmessige, basert på egne tolkninger. De ansatte må 

altså da skrive det de selv anser som et sentralt aspekt fra det faglige innholdet. Butikksjefen i 

Elkjøp ville på den måten kunne hatt oversikt over hva de ansatte har svart samtidig som 

promptsene vil lede de ansatte mot hva som er produktivt å reflektere over. 

 

Enkelte ansatte mener det kan oppstå for mye informasjon på plattformen, og forklarer det 

som plattformens negative side (Ekstrakt 31). Da oppstår det noe Irgens (2011) kaller 

informasjonsoverflod, som betyr at informasjonstilgangen er større enn det den enkelte 

medarbeider klarer å ”svelge unna”. Henrik sier blant annet i det ene svaret sitt: ” Greit, 

plutselig kommer det et innlegg ”Sånn selger jeg support avtale” men en dag etterpå er det 

begravd i 100 andre innlegg”. Dette tolker jeg som at det noen ganger er vanskelig for de 

ansatte å finne igjen ting da det postes mye hele tiden. Irgens (2011) påpeker dette med at  

prosesskapasiteten kan overstiges og arbeidets feilfrekvens kan øke og produktiviteten synke. 

En annen ansatt mener det kan være lurt å være selektiv med gruppene de ansatte er med i, og 

heller bruke søkefunksjonen til å finne annet de trenger i sitt arbeid (Ekstrakt 32). 
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7.2 Hvilken kompetanse utvikles gjennom det sosiale 

mediet Workplace? 
7.2.1 Produkt og tjenester 
De fleste interne sosiale medie plattformer ligner populære sosiale nettverk både i utseende 

og funksjonalitet (Leonardi et al., 2013). Dette gjelder også Workplace som er bygget etter 

Facebook sitt brukergrensesnitt. På den måten slipper de ansatte å vie tid til opplæring da de 

vet hvordan det skal brukes (Ekstrakt 5) (Bothner-By & Bratbergsengen, 2018). En av de 

ansatte hevder mulighetene deres blir tydeligere og at verktøyet i seg selv er mer usynlig, og 

at de beste verktøyene er de dem ikke tenker over at de bruker da de ansatte kan konsentrere 

seg om innholdet (Ekstrakt 6). Dette viser at Workplace støtter det Fischer og Lemke (1988) 

sier om at kommunikasjon mellom mennesker må erstattes med menneske problem-domene 

kommunikasjon, som tillater brukerne om å konsentrere seg om problemene i deres domene 

og ignorere det faktum at det bruker et dataverktøy i sitt arbeid. Det viser også at Workplace 

støtter uformell læring på arbeidsplassen i form av at de ansatte lærer selv (Malcolm et al., 

2003) og uten at de er bevisst over at de lærer (Lai, 2013). En annen ansatt sa at hun ikke ser 

på Workplace som læringsplattform, i form av å utvikle produktkunnskap. Jeg valgte derfor å 

stille hun spørsmålet annerledes ved å spørre om hun utvikler kompetansen sin med 

Workplace. Da svarte hun med en gang at hun lærer masse om produktene gjennom chatten 

(Ekstrakt 36). Dette har jeg tolket som at hun på en måte underbygger det Andreas sier 

(Ekstrakt 6) i form av at hun ikke tenker over at hun bruker Workplace til læring, men at hun 

likevel lærer noe. Dette er enda en indikasjon på at Workplace støtter uformell læring, som 

også er en av komponentene i Nordhaug (2002) sin forklaring av kompetanseutvikling. 

 

De ansatte erverver mye kunnskap om Elkjøps produkter og tjenester gjennom grupper, søk 

og chat. Eksempelvis: Ekstrakt 36, 37, 30. Dette er mulig gjennom det Bingham og Conner 

(2010) forklarer som den nye sosiale læringen, da Workplace som et Web 2.0 verktøy flytter 

veiledning nærmere de som trenger dem for å få svar, løse problemer, unngå usikkerhet og 

forbedre arbeidsmåte. I gruppene ligger det blant annet Powerpointer som inkluderer solide 

beskrivelser av produkter (f.eks e-SIM), hvordan det skal bestilles, hvordan aktivere 

produktet (f.eks Apple Watch) og oversikt over tilleggstjenester de ansatte kan tilby kunden 

(Ekstrakt 37). En av de ansatte sier det primært er eksterne lenker som elkjop.no og tek.no, 
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som er en side der elektronikk produkter testes de ansatte får kunnskap om de fysiske 

produktene. Han hevder abonnementer og tjenester er det de ansatte erverver mest kunnskap 

om på Workplace (Ekstrakt 38, 39). Dersom kunder stiller spørsmål om produkter og de 

ansatte ikke kan svare kundene med en gang, kan de bruke Workplace til å få svar av kolleger 

i grupper innenfor den aktuelle varekategorien. Det kan være spørsmål som: ”Kan man bruke 

en Mill varmeovn i en hytte som ikke har oppvarming og kan bli ned til 20 minusgrader?” og 

”Er det mulig å då la oljeovnen stå uten tilsyn ?” (Ekstrakt 33). På den måten tilegner de 

ansatte seg kompetanse om produktene de ikke hadde før de spurte (Lai, 2013).  

 

7.2.2 Kundeservice 
Workplace gir også de ansatte økt kompetanse i forhold til hvordan de skal møte kundene og 

yte god service. Det gir også kunnskap om produkter som er nødvendig å ha i møte med 

kunden, og som forventes at de kan. De ansatte kan fort finne svar på ting ved å chatte med 

kolleger om produkter når kunden venter, eller ved å se på powerpointer. De slipper på den 

måten å sende kunder videre til andre fordi de ikke selv kan svare (Ekstrakt 34). Dette kan 

inngå i det Fischer (2013) kaller ”Fix it level”, som beskriver når et problem oppstår men den 

ansatte ikke er ute etter å lære noe spesielt, men bare vil få det fikset fortest mulig da kunden 

står å venter i butikken. Om de ansatte ikke kan nok om produktene kan kundene miste tillit 

til den enkelte ansatt og Elkjøp som bedrift (Ekstrakt 42). Noen av de ansatte hevder det deles 

mer kompetanse som omhandler kundeservice kontra produkter og tjenester, på Workplace 

(Ekstrakt 41). Det deles tips til hva de ansatte kan si i møte med kundene, som for eksempel 

”Vi anbefaler at du beskytter telefonen med…” og ”Trenger du hjelp til å flytte bilder, 

kontakter, meldinger fra gammel telefon ?” (Ekstrakt 9). Det deles også fordeler med 

abonnementer, som de ansatte kan bruke i sin argumentasjon med kundene (Ekstrakt 44). 

Dette er kunnskaper de ansatte må ha for å utføre oppgaver og for å nå bestemte mål (Lai, 

2013). Oppgave i form av å håndtere kunden og mål, i form av å få salget.  

 

Det finnes også innlegg med spørsmål som omhandler vanskelige situasjoner og innlegg der 

ansatte forteller kolleger om egne feil slik at det blir enklere for deres kolleger å vite hvordan 

de skal håndtere lignende situasjoner og unngå sure kunder (Ekstrakt 41). Dette samsvarer 

med det Säljö (2001) sier om at mennesket ikke selv trenger å få viktige erfaringer i livet, 

men derimot kan få de formidlet av at andre forteller dem hva de har vært med på, hørt eller 

lest. Dette er en viktig forutsetning for at de ansatte skal utvikle kunnskaper og ferdigheter.  
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8 Avslutning 
Mitt fokus i denne studien har vært å undersøke hvordan sosiale medier brukes internt i 

bedriften Elkjøp, og hvordan bruken fremmer kommunikasjon, kunnskapsdeling og 

kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Oppgaven har hatt som formål å belyse følgende 

problemstilling, og tilhørende forskningsspørsmål:  

 

Hvordan bruker de ansatte i Elkjøp et sosialt medium (Workplace) til å fremme 

kommunikasjon, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling på arbeidsplassen? 

 

• Hvordan bruker de ansatte det sosiale mediet Workplace til å kommunisere, 

samarbeide og søke etter informasjon i sitt daglige arbeid ? 

• Hvilken kompetanse utvikles gjennom det sosiale mediet Workplace  ? 

 

Jeg har i oppgaven presentert teori jeg selv har ansett som relevant for å belyse tematikken. 

Oppgavens teoretiske rammeverk har vært det sosiokulturelle perspektivet på læring. Jeg har 

brukt relevante begreper fra teorien, sentrale metaforer for å forstå læring ytterligere, 

forskningsfeltet CSCL@Work og Granovetters (1973) teori om styrken av svake bånd. 

Empirien samlet jeg ved å benytte med av virtuell etnografi og kvalitative intervju, før det ble 

analysert gjennom en tematisk tilnærming. Jeg presenterte deretter funnene og diskuterte de i 

lys av valgt teori og tidligere forskning på feltet. Nå skal jeg avslutningsvis besvare 

oppgavens problemstilling, ved å oppsummere de viktigste funnene i studien. Jeg vil også 

kommentere studiens begrensninger og komme med forslag til videre forskning på feltet. 

 

8.1 Hovedfunn  
Formålet med studien er å få innsikt i hvordan de ansatte i Elkjøp bruker det sosiale mediet 

Workplace i sitt arbeid, og hvordan bruken fremmer kommunikasjon, kunnskapsdeling og 

kompetanseutvikling internt, sett fra det sosiokulturelle perspektivet på læring. I delkapittel 

7.1.1 fremlegges funn relatert til de ansattes kommunikasjon gjennom Workplace. Det er  

tydelig at Elkjøp på flere måter har bedret intern kommunikasjonen etter de implementerte 

plattformen i sitt arbeid. De ansatte kan når som helst, fra hvor som helst kommunisere med 

kolleger i egen butikk og på tvers butikkene i Norden, gjennom Workplace som medierende 

artefakt. På den måten får de ansatte tilgang på kunnskap som ikke finnes i deres egen butikk, 
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men som de ansatte i de andre butikkene kan overføre til dem gjennom kommunikasjon og 

deling av informasjon. Slik bruker de ansatte hverandre som ressurser i eget arbeid, gjennom 

utveksling av kunnskaper, holdninger, ideer og ferdigheter. Av kommunikasjonsverktøyene 

på Workplace er det i hovedsak gruppene og Workplace Chat de ansatte bruker i sitt arbeid. 

Grupper for å kommunisere og få svar fra flere. Det kan være til å gi arbeidsinstrukser, 

diskutere og stille spørsmål om produkter og tjenester. Chatten brukes til å videreformidle 

viktig informasjon til deltidsansatte og til å stille spørsmål rettet mot konkrete personer. Chat 

er imidlertid ikke et godt medium til å korrigere andres feil gjennom da det er mange som 

potensielt kan lese det på datamaskinene i butikkene.  

 

Enkelte ansatte anser ikke Workplace som en læringsplattform, men heller som et godt 

verktøy til å finne ut hvor de skal gå for å tilegne seg kunnskap. Oversikt over hvem som 

jobber med hva ligger lett tilgjengelig på plattformen så de ansatte vet hvor de skal henvende 

seg dersom de lurer på noe. De ansatte foretrekker også skriftlig kommunikasjon som de kan 

referere til og finne igjen ved senere anledninger. Workplace har også bidratt til at ansikt til 

ansikt kommunikasjonen mellom butikkmedarbeiderne og butikksjef har blitt bedre, ved at de 

får nærere relasjoner til hverandre ved å diskutere ting på uformelle måter på Workplace. Når 

det gjelder hvordan de ansatte samarbeider og deler kunnskap internt på Workplace kan vi se 

nærmere på delkapittel 7.1.2 som viser at de ansatte har blitt bedre på å dele kunnskap med 

hverandre og lære av hverandre, i et online fellesskap. Også de som er sjenert til vanlig kan 

nå tilegne seg kunnskap og kompetanse ved å se og lære av kollegers informasjon og 

kommunikasjon på Workplace. De ansatte deler og bruker ”instruksjoner” og ser på grupper 

med ofte stilte spørsmål og svar, for å løse vanskelige arbeidsoppgaver. Dette til tross for at 

det også foreligger et forbedringspotensiale med å dele gode ideer butikkene i mellom på 

hvordan butikkene for eksempel kan se ut og vise hva ansatte har gjort for å oppnå et godt 

salg , og ikke bare vise hva de har solgt. 

 

De ansatte samarbeider om informasjonen og kunnskapen som finnes på plattformen, og er 

både produsenter og forbrukere av innholdet. Dersom ansatte stiller spørsmål i mindre, lukka 

grupper blir de ofte henvist til større grupper da det er mer kompetanse jo større gruppen er. 

På denne måten blir de også koblet på flere ressurser som de kan bruke i sitt arbeid. Flere av 

de ansatte jeg har intervjuet har sagt at de flere ganger har delt sin kunnskap på Workplace og 

de aller fleste har nevnt i løpet av intervjuet sagt at de leser om kollegers kundeerfaringer. 

Flere bruker også powerpointer og instrukser på Workplace til å registrere salg og hjelpe 
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kunder med ting, som har blitt delt av de ansatte. Så det er tydelig at mye kunnskap deles i 

Elkjøp som helhet selv om det i studiens aktuelle butikk ikke er så mange aktive. Det deles 

også mange eksterne linker til tester på Elkjøps e-læringsportal, elkjop.no og tek.no, som 

viser tester av nye produkter. Ved å til enhver tid også kunne se hva andre spør om gjør det 

også enklere å kartlegge de ansattes læringspotensial og vite hvordan de ligger an i forhold til 

ulike ting. Det åpner opp for at andre ansatte kan dele kunnskap med dem eller henvise dem 

til ”instrukser” på hvordan ting gjøres, som er nummerert i riktig rekkefølge slik at de ansatte 

enkelt kan lære seg det til en annen gang, uten å være avhengig av kontinuerlig støtte. Dette 

gjør at de ansatte raskere får hjelp enn om Workplace ikke hadde blitt brukt. De finnes rutine 

”instrukser”,  informative powerpointer, ofte stilte spørsmål og svar, linker til tester av nye 

produkter, linker til e-læring og mye mer på Workplace. En av de ansatte gikk så langt som å 

sammenligne Workplace med en ”Google søkemotor for Elkjøp internt”.  

 

De fleste ansatte bruker Workplace til å lese det som publiseres. Det er derimot bare et fåtall, 

(5 av 35 ansatte) i studiens aktuelle butikk som er aktive på plattformen, i form av å dele 

informasjon og kunnskap. Noen hevder det skyldes et generasjonsskille, mens andre har slått 

seg til ro med at det er de med mest kunnskap som deler. Da det er ansatte fra hele Elkjøp i 

Norden som kommuniserer og deler informasjon på plattformen er det enkelte ansatte 

opplever den store mengden som støy, og syns det er vanskelig å finne tilbake til konkret 

informasjon. Det flere gjøre er å bruke søkefunksjonen og får opp alle innlegg som 

inneholder ordet de er på jakt etter informasjon om. Relatert til hvordan Workplace fremmer 

kompetanseutvikling i Elkjøp, har jeg flere interessante funn presentert i underkapittel 7.1.3. 

Workplace støtter i størst grad formell læring da de ansatte anser Workplace som et usynlig 

arbeidsverktøy de ikke tenker over at de bruker til læring i arbeidet, men som fremmer 

mulighetene deres. De slipper også opplæring av verktøyet og kan rette fokus på plattformens 

informasjonsflyt og lære av den. Funnene presentert i 7.2.1 og 7.2.2 viser at de ansatte 

utvikler sin kompetanse i stor grad når det gjelder produktene og tjenestene de selger via 

plattformen, selv om hun ene ansatte hevder det kun er gjennom eksterne lenker som 

elkjøp.no og tek.no som gir de den kompetansen. Workplace fungerer som et verktøy som 

tetter de ansattes kunnskapshull i forhold til produktene ved at de enkelt kan finne ut mer om 

produktene og hvordan de løser komplekse arbeidsoppgaver. Det kan være hvordan registrere 

salg av abonnementer, hvordan legge inn montering i salg og hvilke koder som skal legges 

inn for at butikken får riktig inntjening. Slik info er sortert i ulike grupper tilhørende 

problemets område. De erverver også kompetanse om produktene deres ved å stille spørsmål 
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som eksempelvis; ”Kan man bruke en Mill varmeovn i en hytte som ikke har oppvarming og 

kan bli ned til 20 minusgrader?” og ”Hvor lang batteritid har dette kameraet?”. De ansatte 

utvikler sin kompetanse i forhold til hvordan møte og ta i mot kundene ved at det postes ulike 

tips til hva de kan si i kundemøte, og gjennom innlegg ansatte har delt fra egne negative 

kundeopplevelser for å hjelpe kolleger med å unngå like situasjoner. Gjennom Powerpointer 

deles det også fordeler ved abonnementer, som også er ting de ansatte kan dra nytte av i møte 

med kundene. Ved at de ansatte tilegner seg produktkompetanse går på flere sammen med 

kompetanse tilknyttet hvordan yte god kundeservice. Dersom de ansatte ikke kan nok om 

produktene vil de heller ikke kunne gi god service.  

 

8.2 Studiens begrensninger og videre forskning 
Det foreligger enkelte svakheter ved studien, spesielt i studiens metodedel. Online 

observasjon og intervju er grunnlaget for dataanalysen. Ved å for eksempel observere i flere 

grupper på Workplace kunne jeg fått dypere innsikt i hvordan ulike grupper brukes til ulike 

formål, og om det er ulik grad av deltakelse i gruppene. Ved å også intervjue ansatte som 

ikke har kjennskap til Facebook fra før tror jeg at jeg ville jeg fått et enda rikere og mer 

korrekt datamateriale i form av flere meninger rundt det. Dette oppdaget jeg først i analysen. 

Jeg hadde også, tidlig avtalt et intervju med en person fra ledelsen i Elkjøp som plutselig ikke 

lot seg gjennomføre av grunner jeg ikke vil nevne med hensyn til vedkommende sitt 

personvern. Dette er ikke nødvendigvis en svakhet, men kunne gitt innsyn i ledelsens 

Workplace strategi, og hvordan de prøver å fremme kommunikasjon, kunnskapsdeling og 

kompetanseutvikling hos de ansatte. Jeg tror også jeg kunne fått et rikere datamateriale 

tilknyttet hvordan ansatte bruker Workplace i arbeidet sitt ved å observere deres faktiske 

atferd på jobben, noe jeg ikke tillatelse til. En annen mulig svakhet er at det maks er fem av 

trettifem ansatte i den studiens butikk som er aktive på Workplace gjennom å dele kunnskap 

og informasjon. Det kan være annerledes i en annen bedrift eller en annen Elkjøp butikk. 

 

Denne studien kan fungere som et utgangspunkt for videre forskning på bruk av sosiale 

medier internt i bedrifter. Det kan være interessant å se på andre bedrifter som bruker 

Workplace, og det kan sammenlignes på tvers av regioner for å se om det er kulturelle 

forskjeller (f.eks mellom land) som fører til at bruken blir forskjellig. Da kan min oppgave 

brukes som en start, på tilsvarende måte som jeg har brukt Digernes (2012) sin oppgave som 

indikasjon på hva min forskning skulle være et bidrag til.  
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Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg 1 – Vurdering fra NSD 
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Vedlegg 2 – Informasjonsskriv vedrørende intervju 
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Vedlegg 3 – Informasjonsskriv vedrørende virtuell etnografi 
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Vedlegg 4 – Intervjuguide 
Introduksjon  

Hei, og tusen takk for at du kunne stille opp og ville hjelpe meg med min masteroppgave. Det setter jeg stor pris 

på. Før vi starter vil jeg kort introdusere deg for tema og forklare hva intervjuet skal brukes til. Jeg har også et 

skriv du må lese og skrive under på før vi starter. Du skal vite at du når som helst kan trekke deg. Utdrag fra 

intervjuet vil bli brukt i oppgaven men du vil være anonym med et fiktivt navn slik at du ikke blir gjenkjent. Om 

noe er uklart eller om du lurer på noe underveis er det bare å spørre. Jeg vil ta lydopptak av intervjuet dersom du 

godkjenner det. Dette for at det skal bli lettere å transkribere og for at jeg skal ha oversikt over intervjudata. 

 

Inndeling Spørsmål 
 

 

INNLEDNING 

1. Kan du fortelle litt om deg selv (alder, utdanningsbakgrunn) ? 

2. Hvor lenge har du jobbet i Elkjøp ? 

3. Jobber du heltid eller deltid ? 

4. Hvordan vil du beskrive arbeidsplassen din ? 

 

 

WORKPLACE – 

FØR IMPLEMENTERING 

 

 

1. Hadde dere et annet intranett før Workplace ? 

• Hvis ja, hvordan fungerte det ? 

• Er Workplace en bedre eller dårligere løsning ? (utdyp) 

2. Hadde du kjennskap til Facebook før du startet å bruke Workplace ? 

• Hvis ja, var det en fordel (og eventuelt hvorfor) ? 

• Tror du likheten ved brukergrensesnittet gjør at flere syns det er mer 

engasjerende å bruke Workplace ? 

 

 

 

 

 

WORKPLACE – 

BRUKEN 

 

1. Hvor ofte bruker du Workplace (eks; daglig, ukentlig, månedlig) ? 

2. Hva bruker du det til (lære, samarbeide, dele kunnskap, finne informasjon, 

kommunisere) ? 

3. Tror du Workplace gjør det enklere for de som jobber deltid å følge med ? (Utdyp) 

4. Hva bruker du Workplace primært til ? 

5. Bruker du Workplace utenom arbeidstiden ? 

• Hvis ja, hva bruker du det til ? 

6. Gjenspeiler en persons aktivitet på Workplace arbeidsinnsatsen til personen? 

(Utdyp) 

7. Tror du noen syns det er flaut å poste ting på Workplace ? 

• Eventuelt, hvorfor ? 

8. Hvilke funksjoner bruker du på Workplace ?  

 

 

 

 

 

WORKPLACE –  

1. Hvordan syns du Workplace fungerer som kommunikasjonsplattform ? 

2. Hvordan har Workplace påvirket internkommunikasjonen i Elkjøp ? 

• Er det lettere å komme i kontakt med de rette personene ? 

3. Er det lettere å snakke med en du aldri har møtt, gjennom Workplace ? 

4. Bruker du Workplace sin egen chat ? 

• Hvis ja, bruker du den bare på jobb eller er du alltid ”online” ? 
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KOMMUNIKASJON 

 

 

 

 

5. Har Workplace påvirket din ansikt til ansikt kommunikasjon 

• Med dine medarbeidere ? (Utdyp) 

• Med din nærmeste leder ? (Utdyp) 

6. Hvordan har Workplace påvirket kommunikasjon på tvers av de ulike butikkene ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKPLACE – 

LÆRING OG 

KOMPETANSEUTVIKLIN

G 

 

 

 

1. Hvordan syns du Workplace fungerer som læringsplattform ? 

• Får du utviklet eksisterende kompetanse ? 

2. Lærer du mer med Workplace enn du ville gjort uten ? 

3. Har du noen gang lært noe gjennom Workplace ? 

• Hvis ja, hva har du lært ? 

4. Har du noen gang lært kollegaene dine noe gjennom Workplace ? 

• Hvis ja, hvordan delte du din kunnskap ? 

5. Føler du kunnskapen du trenger er tilgjengelig på Workplace ? 

6. Når lederen din legger ut kurs som skal gjennomføres, hvordan viser du at du har 

gjennomført det ? 

7. Har dere E-lærings kurs som postes på Workplace, og eventuelt hvilke ? 

8. Hvilken konsekvens oppstår dersom dere ikke gjennomfører det som legges ut ? 

9. Hvordan påvirker Workplace din kompetanse 

• på produktsiden ? 

• i forhold til kundeservice ? 

10. Fungerer Workplace som et hjelpemiddel til å løse arbeidsoppgaver ? 

• Hvis ja, på hvilken måte ? 

11. Er det et tydelig skille mellom de som er aktive og de som ikke er ? 

12. Hva engasjerer deg til å lære i størst grad (eks: video, tekst, powerpoint) ? 

 

 

 

@WORKPLACE – 

SAMARBEID 

1. Hvordan har Workplace påvirket 

• samarbeidet i butikken ? 

• samarbeidet på tvers av butikkene ? 

• samarbeidet på tvers av de ulike fylkene ? 

2. Lærer dere noe av de andre butikkene ? 

• Hvis ja, hva lærer dere ? 

3. Deler dere det som kalles ”best practice”? 

4. Hvordan brukes Workplace til problemløsning ? 

5. Stiller du deg kritisk til informasjon andre deler ? (Utdyp) 

6. Bidrar alle like med å dele informasjon og kunnskap ? 

 

 

@WORKPLACE –  

INFORMASJONSDELING 

1. Hvordan er det å finne frem til det du leter etter på Workplace ? 

• Er det utfordrende eller er det tydelig hvor informasjonen ligger ? (Utdyp). 

2. Er det mye ”støy” på plattformen ? 

3. Hvilke grupper bruker du mest for å finne relevant informasjon til arbeidet ? 
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Vedlegg 5 – Skjermbilde PowerPoint på Workplace (Ekstrakt 44) 

 


