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Sammendrag 

Tema og problemområde 

Denne oppgaven handler om kunnskapsutvikling i arbeidslivet og i tilknytning til digital 

teknologi. Spørsmål knyttet til kunnskapsutvikling og hvordan foregår det i praksis har ført 

meg til å skrive denne masteroppgaven. Forskningsspørsmålet i denne studien er: 

 

Hvordan kan kunnskapsintensive organisasjoner jobbe med kunnskapsutvikling gjennom 

digitale teknologier, og hvordan drives kunnskapsledelse på nett? 

 

Forskningsspørsmålet tar for seg to deler. Første del omhandler hvordan 

kunnskapsmedarbeidere utfører sitt arbeid i kunnskapsintensive organisasjoner, for å kunne få 

innblikk og forståelse for fenomenet, kunnskapsutvikling. Andre del av forskningsspørsmålet 

tar for seg hvordan organisasjoner kan benytte digitale teknologier i sin praksis og hvordan 

dette kan gi muligheter for kunnskapsutvikling. 

 

Metode 

Metoden jeg har benyttet er en kombinasjon av intervju og kvalitativ dokumentanalyse. 

Datamaterialet er fra ett intervju med en nøkkelinformant, som er HR-leder i en stor privat 

organisasjon, og gir innblikk og svar på forskningsspørsmålets første del ved å knytte data til 

teori om kunnskap som sosialt fenomen. Det benyttes aktivitetsteori som teoretisk linse for å 

forstå forskningsspørsmålets første del. Dokumentanalysen består av offentlig informasjon 

hentet på nett fra Universitet i Oslo, Universitetet i Bergen, Harvard University og Princeton 

Univeristy. Tekstene er analysert ved å se hvordan arbeidsorganiseringen skjer i en virtuell 

kontekst, hvor ansatte ikke arbeider fysisk nær hverandre, hvilke teknologier som er 

tilgjengelige og hvilke handlingsmuligheter teknologien kan gi de ansatte. Funnene knyttes 

opp mot det som Baralou og Tsoukas (2015) kaller for dialogiske praksiser som kan 

tilrettelegge for kunnskapsutvikling i en digital kontekst. 

 

Funn og resultater 

Studien viser at kunnskapsutvikling kan i praksis være påvirket av flere faktorer. Det første 

funnet viser at selvbestemmelse rundt egen læring kan være av betydning for hvordan 

kunnskapsmedarbeideren utfører og løser sine arbeidsoppgaver. Det andre funnet viser 

hvordan evnen til å anvende kunnskapen gjør kunnskapen tilsynelatende mer verdifull, og det 
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siste funnet peker på at samarbeid er en betydningsfull faktor for at kunnskapsutvikling oppstår 

i praksis som inkluderer kunnskapsdeling, intern- og eksternt samarbeid.. Det kommer også 

frem i studien at dialog gjennom videomøter er noe som kan gi større handlingsmuligheter 

utover dialog over telefon og/eller mail som er et alternativ fremmet av universitetene for å 

minske behovet for fysisk dialog. Det andre funnet viser at teknologiens handlingsmuligheter 

kan være med å skape mulighet for ulike former for dialog mellom ansatte og mellom ansatte 

og studenter, denne dialogen presenteres gjennom synkron og asynkron undervisning. Det siste 

funnet peker mot hvilken grad teknologien skal anvendes for at det skal bli en dialogsform for 

den ansatte, hvor det kan virke at universitetene funker som brobyggere for at de ansatte tar i 

bruk teknologien og det på en ønskelig måte. 
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1 Introduksjon 

1.1 Tematikk og aktualitet 

 

Samfunnet er i stadig endring og dette skaper nye krav til den enkeltes kunnskaper. I dagens 

kunnskapssamfunn er teknologisk utvikling en faktor som preger næringslivet og hvilke 

kunnskaper de ansatte må besitte (Samfunnsøkonomisk-analyse, 2019). Endringer påvirker 

samfunnet, organisasjonene og den enkelte. Store endringer kan gjøre at virksomheter må 

omstille seg, fordi eksisterende kunnskap ikke lenger er tilstrekkelig (Samfunnsøkonomisk-

analyse, 2019). Interessante spørsmål som reises er hvilke typer kunnskaper er det snakk om? 

Hva ligger bak kunnskapsbegrepet i vårt samfunn og hvordan arbeider vi med det? 

 

Peter F. Drucker (1993) var en som tidlig brukte begrepet kunnskap, da han omtale det nye 

samfunnet og den nye kapitalen som skulle dominere. Han beskrev i sitt verk Post-capitalist 

society (1993, s. 6) hvordan kunnskap vil føre til produktivitet og innovasjon, og nå bli ny 

ledende verdi i samfunnet. Dette til forskjell fra tidligere vektlegging på fysisk arbeidskraft, 

økonomisk kapital eller naturresurser. Med andre ord rettet han fokuset på menneskene som 

den viktigste ressursen og disse kalte han for kunnskapsmedarbeidere (Drucker, 1993, s. 7). 

Det samfunnet Drucker (1993) forestilte seg for snart 30 år siden, kan sies å ha likheter med 

samfunnet vi har i dag, hvor kunnskap fortsatt er sentralt for utvikling av samfunnet og et viktig 

punkt i arbeidet til regjeringen, gjennom beslutninger om å kontinuerlig jobbe med kunnskap 

i ulike sammenhenger. Mer nylig og konkret i innsatsen med kompetansebehovsutvalget 

(Kompetansebehovsutvalget, 2019). I utvalgets mandat står det tydelig skrevet hvordan 

formålet er å: 

  

frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige 

kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging for den enkeltes 

og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger (Kompetansebehovsutvalget, 

2019). 

 

Dette henger sammen med å være forberedt og kartlegge de endringene som kan være medført 

av teknologisk utvikling og andre nyvinninger i markedet. Kunnskapsbegrepet blir den delen 

jeg dyppdykker ned i, fra det store kompetansebegrepet, dette for å forstå hvordan det brukes 

og forstås i dagens kunnskapssamfunn. 
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Arbeidet med kunnskap og at kunnskap er blitt en form for kapital, gjør det interessant å 

undersøke hva som faktisk skjer i en såkalt kunnskapsintensiv organisasjon. En slik 

organisasjon defineres på følgende måte av Alvesson (2004) «KIFs can be loosely and 

preliminarily be defined as organizations that offer to the market the use of fairly sophisticated 

knowledge or knowledge-based products» (2004, s. 17). Det vektlegges derimot av Hislop, 

Bosua og Helms (2018) at det ikke finnes en allmenn definisjon, men at en kunnskapsintensiv 

organisasjon overlapper med profesjonelle tjenestebedrifter på flere områder. Slike 

organisasjoner har en arbeidsgruppe med noen kjennetegn som er av interessant art. Disse 

kjennetegnene er høyt kvalifiserte individer med relativ høy grad av autonomi og stort behov 

for omfattende kommunikasjon for problemløsning (Alvesson, 2004). Denne typen 

medarbeider, i en type organisasjon definert ovenfor, gjør undersøkelse av kunnskapsutvikling 

til et høyst relevant og interessant forskningsobjekt. For hva er kunnskap og finnes det et klart 

svar på hva kunnskapsutvikling er? Det blir enda mer interessant når tallene viser at flere og 

flere tar høyere utdanning. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i dag er 34,1% av 

befolkningen som har utdanning på universitets- og høgskolenivå og at dette er en økning på 

4,4% fra 2013 (Statistisk sentralbyrå [SSB], 2019). Av den grunn er hensikten å se nærmere på 

hvordan disse kunnskapsmedarbeiderne praktiserer sin kunnskap og hvordan de kan utvikle 

kunnskapen, i et stadig større kunnskapssamfunn preget av utvikling. 

 

1.2 Formål og problemstilling 

 

Spørsmål og sammenhenger mellom kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse er 

nyttig å undersøke, for det eksisterer ulike tvetydigheter innenfor forskningsfeltet som kan 

forvirre. Det er blant annet ulike syn på hvordan kunnskap oppstår, av den grunn vil ulike 

tolkninger og antakelser eksistere om hvordan man bør se og behandle fenomenet på. I 

epistemologisk filosofi eksisterer en slik diskusjon. Dette handler om hvorvidt kunnskap er noe 

som besittes av individet, kjent som epistemology of possesion, mens det på motsatt side 

eksisterer et syn på kunnskap som avhengig av sosial og handlingsbaserte former for aktivitet, 

kjent som epistemology of practice (Cook & Brown, 1999). Dette forteller noe om det 

teoretiske grunnlaget, og hvordan de som står bak ulike teorier kan ha ulike standpunkt som 

springer ut fra den epistemologiske diskusjonen og dermed ha ulike antakelser om hvordan 

mennesker lærer og kunnskap utvikles. 
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Alavi og Leidner (2001) beskriver tvetydighet omkring hvordan personer fra ulike disipliner 

tar hensyn til kunnskap og hvordan det omtales som informasjon i noen sammenhenger. I noen 

tilfeller er det gjort forsøk på å skille kunnskap fra andre begreper som informasjon, data og 

visdom, som gjør det interessant å studere hva som vektlegges i diskusjoner hvor kunnskap 

settes opp mot informasjon. Gourlay (2006) viser at er det er en stor bredde på hvordan 

kunnskap omtales, men i hovedsak fremheves det hvordan noen like begreper blir benyttet ulikt 

i forskjellige fagfelt. Det kan forenklet sies å være en distinksjon mellom knowledge that og 

knowledge how, for å beskrive kunnskap. Disse kan trekkes tilbake til filosofen Polanyi (1983) 

og bidraget til forståelsen av taus kunnskap, som en iboende kunnskap som ikke enkelt kan 

forklares eller deles med andre. Eksempelvis kan folk flest sykle, men utfordringen er gjennom 

kommunikasjon å lære noen andre å gjøre det samme. Med hensyn til taus kunnskap, er det 

spennende å se hvordan dette anvendes i ulike teorier om hvordan mennesker utvikler 

kunnskap. 

 

Hislop et al. (2018) har i nyere tid har oppsummert flere av de ovennevnte tvetydighetene, men 

særlig fremheves det at det ikke eksisterer en fasit på hvordan lede en kunnskapsmedarbeider 

i praksis. Alvesson (2004) ser en kunnskapsintensiv organisasjon og en kunnskapsmedarbeider 

som to sider av samme mynt. Kunnskapsmedarbeideren er det som kjennetegner 

organisasjonen, og disse utgjør konkurranseevnen og arbeidsstyrken som driver organisasjonen 

fremover (Alvesson, 2004). Uten en fasit blir det relevant å se hvordan disse arbeider, er det 

på egenhånd eller sammen med andre i organisasjonen? Arbeider disse med andre aktører 

utenfor organisasjonen, og i det tilfelle hvordan kan man lede denne typen ansatt som 

tilsynelatende har mye kontroll over eget arbeid? 

 

Formålet med studien er å undersøke hvordan dagens arbeidere med høy utdannelse utvikler 

kunnskaper i en kunnskapsintensiv organisasjon, og hva som gjøres for å tilrettelegge for 

kunnskapsutvikling. Problemstillingen er på bakgrunn av sammenhengen mellom dagens 

samfunn og kunnskapsmedarbeidere som viktige ressurser i kunnskapsintensive 

organisasjoner, som igjen er med å utvikle ulike marked og samfunnet. Derfor ble det, før 

Covid-19, formulert ett forskningsspørsmål: Hva er kunnskapsutvikling i en kunnskapsintensiv 

organisasjon og hvordan er ansattes oppfattelse av dette? 

 

Hensikten med studien var å utvikle forståelse omkring kunnskapsutvikling i sin naturlige 

kontekst, gjennom en kvalitativ undersøkelse av ett sted og aktørene der, men arbeidet mitt 
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møtte på stor hindring underveis. I mars 2020, samtidig som regjeringen innførte strenge tiltak 

for å hindre spredning av Covid-19 viruset, ble intervjuene umulig å gjennomføre. 

Utfordringen med datainnsamling i denne ekstraordinære situasjonen er nærmere forklart i, 

kapittel 3, og der forklares også løsningen som var å benytte metodetriangulering, for å forstå 

fenomenet gjennom ulike kilder til data. Det som var viktig i denne situasjonen var hvordan 

undersøkelse av kunnskapsutvikling fortsatt var mulig. Av hensyn til å stoppe spredning av 

viruset ble mange organisasjoner oppfordret til å be sine ansatte til å ha hjemmekontor, der 

dette var mulig. Det førte meg inn på ideen om hvordan kunnskapsutvikling kan foregå i en 

virtuell eller digital sammenheng. Tiltakene var omfattende og de kom brått på organisasjoner 

og påvirket mange enkeltpersoner som tidligere i liten grad har vært avhengig av teknologi i 

sitt arbeid. Dette førte til omformulering av forskningsspørsmålet: 

 

Hvordan kan kunnskapsintensive organisasjoner jobbe med kunnskapsutvikling gjennom 

digitale teknologier, og hvordan drives kunnskapsledelse på nett? 

 

I lys av endringene, har jeg nærmere undersøkt teorier om kunnskapsutvikling i digital 

sammenheng, for å besvare forskningsspørsmålet. Det som fremstår som mest interessant, med 

hensyn til taus kunnskap, er hvordan en kunnskap som er vanskelige å uttrykke nå skal benyttes 

og deles gjennom teknologi? Og hvordan preges fellesskapene som nå har sine medlemmer 

geografisk spredt og samarbeid og kommunikasjon foregår gjennom en skjerm? Jeg valgte 

derfor å se på teorier om online communities, hvor kunnskap og nye organiseringsformer er 

sentrale elementer i å forstå hvordan vi mennesker arbeider med teknologi på tvers av tid og 

sted (Faraj & Shimizu, 2018). Dette vil sammen med forståelsen av fenomenet 

kunnskapsutvikling kunne gi ny forståelse om hvordan fenomenet utspiller seg både i en 

naturlig- og digital kontekst. 

 

1.3 Avgrensninger 

 

Jeg har begrenset meg til hvordan kunnskapsutvikling blir diskutert i forskningslitteraturen om 

kunnskapsutvikling i organisasjoner, her presenterer jeg i første omgang en teori for å utvikle 

enkel forståelse omkring fenomenet kunnskapsutvikling. Denne teorien er en av de mest 

anerkjente teoriene innenfor kunnskapsledelse og kunnskapsutvikling, som tilhører Ikujiro 

Nonaka og medarbeidere (Nonaka, 1994; Nonaka & Konno, 1998; Nonaka, Toyama & Konno, 
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2000; Nonaka, von Krogh & Voelpel, 2006). Hans teori startet i hovedsak med modellen SEKI. 

Dette står for sosialisering, eksternalisering, kombinering og internalisering som forklarer 

kunnskapsutvikling ved hjelp av disse prosessene for kunnskapsoverføring, mellom taus og 

eksplisitt kunnskap. For å se nærmere på hvordan kunnskapsutvikling kan foregå gjennom 

digitale løsninger, benyttes teori om online communities, hvor fokuset er lagt på den dialogiske 

praksisen mellom menneskene som benytter teknologi (Baralou & Tsoukas, 2015; Faraj & 

Shimizu, 2018). Nonaka sin teori har begrensninger, først og fremst i at den er individfokusert, 

og jeg vil derfor som et alternativ benytte Engeström (2015) sin kulturhistoriske aktivitetsteori. 

Dette er ment som en alternativ forklaring på hvordan mennesker utvikler kunnskap, med en 

større vekt på betydningen av samspillet mellom individene, og samspillet med kulturen de er 

medlem i, ikke bare det kognitive aspektet. Nonaka sitt teoretiske bidrag vil ikke alene forklare 

kunnskapsutvikling i praksis. Dette henger sammen med begrensingene til teorien, hvor det 

presenteres ulike sider ved menneskers utvikling, men samtidig ikke forklarer de sosiale 

rammene menneskene fyller og betydningen av dette for kunnskapsutvikling og læring. Derfor 

har jeg forsøkt å presentere Nonaka sitt teoretiske grunnlag og vurdert dette for å øke forståelse 

av fenomenet. Deretter har hensikten vært å undersøke Engström sin teori som et alternativt 

syn på kunnskapsutvikling (Engeström, 1999; Engeström, 2000; Sannino, Daniels & Gutiérrez, 

2009). 

 

Kunnskapsdepartementet (2015-2016) inkluderer kunnskaper, ferdigheter og holdninger i sin 

definisjon av kompetansebegrepet (Kunnskapsdepartementet, 2015-2016). Jeg forstår 

kompetanse som et helhetlig begrep og bestående av flere elementer som dekker et individs 

arbeidsmåter slik som ferdigheter og evner. Derfor er det nødvendig med en definisjon på 

kompetanse. For å fange hovedpoenget med kompetanse viser Cook og Brown (1999) til 

Hamel og Prahalad og begrepet «core competancies» (Cook & Brown, 1999, s. 385). Dette 

begrepet brukes for å fange det som kalles for real work, for å dekke en person eller et teams 

arbeidsmåter og dermed kunne støtte, berike eller rette arbeidet dit det er ønskelig. Dette er 

med andre ord en kartlegging og deretter en effektivisering av mange ulike forhold ved den 

enkeltes arbeid, og er i større grad fokusert på andre aspekter enn kunnskapsutvikling hos den 

enkelte. På bakgrunn av bredden, ser jeg det som relevant å spisse inn og avgrense 

kompetansebegrepet, dette er med hensyn til forskningsspørsmålet som er ute etter å forstå 

kunnskapsutvikling, som en avgrenset del ved kunnskapsarbeidernes praksis. Derfor er det mer 

formålstjenlig å fokusere på kunnskapsbegrepet og med utgangspunkt i teori om kunnskap i 

organisasjoner og hvordan dette kan utvikles. I lys av Cook og Brown (1999) sitt bidrag til 
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epistemologisk standpunkt, forstås kunnskap både som individuell eiendom og betydningen av 

å kunne anvende kunnskapen i praksis gjennom prøving og feiling. Det er aktiviteten som 

skaper grunnlag for kunnskapsutvikling. 

 

1.4 Teoriutvikling og litteratursøk 

 

Interessen for kunnskapsutvikling i organisasjoner og det å benytte det som tema i 

masteroppgaven ble jeg tidlig kjent med gjennom ulike emner fra studiene hvor 

kunnskapsorganisering, kunnskapsmedarbeidere og samfunnsproblematikken er presentert. 

Spørsmålet som dukket opp var hvordan dette kunne bli en vitenskapelig fruktbar studie. For 

å oppnå det tok jeg utgangspunkt i artikkelen til Alvesson og Sandberg (2011), hvor det foreslås 

å bruke problematisering som metodisk tilnærming for å skape en interessant problemstilling. 

Det innebærer å identifisere grunnleggende antakelser og klassiske verk innenfor et fagfelt, og 

deretter vurdere hvorvidt disse er holdbare og preget av sannhet (Alvesson & Sandberg, 2011). 

Det har også vært mitt utgangspunkt for teoriutvikling i denne studien, hvor jeg innledningsvis 

identifiserte Nonaka (1994); Nonaka, Byosiere, Borucki og Konno (1994) og deres bidrag 

innen kunnskapsledelse og kunnskapsutvikling i organisasjonsstudier. Samtidig som min 

forståelse for tema økte, så jeg hvordan det var tvetydigheter omkring elementer i teorien. Dette 

henger sammen med hva Alvesson og Sandberg (2011) trekker frem som viktig når det er snakk 

om teorier. De beskriver hvordan en teori er preget av antakelser gjort av den som står bak og 

for å kunne vurdere eller teste teorier må disse antakelsene vurderes, ettersom de er med å 

forme teorien (Alvesson & Sandberg, 2011). Derfor er det viktig å forstå de underliggende 

antakelsene som eksisterer i teorier. Søket gikk videre til alternative teorier som var mer i stand 

til å forklare praksisen i kunnskapsintensive organisasjoner, med økt hensyn til rammene rundt 

individet og samspillet mellom disse for å forstå kunnskapsutvikling. 

 

Metoden som ble brukt for litteratursøket kan defineres som snøballmetoden (Bryman, 2016, 

s. 415). Denne metoden benyttes innenfor forskningsmetode til rekruttering av informanter. 

Her tar du utgangspunkt i en informant og spør informanten om vedkommende kjenner til flere 

i lik stilling eller flere som er interessert i samme fenomen, men det også forklare mitt 

litteratursøk. Her har jeg tatt utgangspunkt i forskningsspørsmålet og sakte har snøballen 

sammen med min forståelse, rullet seg større ved å søke etter artikler som er sitert og inneholdt 

bestemte nøkkelord.  Dette er nøkkelordene: knowledge creation, knowledge development, 
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epistemology, tacit knowledge, og knowledge management, og databasen Google Scholar er 

benyttet til søket. Søkearbeidet begynte med en omvendt kronologisk gjennomgang, hvor 

verkene som henviser til SEKI-modellen, ble gjennomgått fra nyere og bakover til originalen, 

og slik bygde jeg opp kjennskap til det teoretiske feltet og de tilhørende antakelsene. Da 

situasjonen omkring Covid-19 viruset skapte hindringer, ble jeg interessert til å nærmere 

undersøke hvordan denne situasjonen har påvirket de kunnskapsintensive organisasjonene. 

Dette førte meg inn på tema om kunnskapsutvikling knyttet til teknologi og hvordan taus 

kunnskap som en verdifull ressurs fortsatt kan ha betydningsfull verdi, uten den hverdagslige 

og fysiske kontakten. Her søkte jeg å forene den grunnleggende forståelsen av 

kunnskapsutvikling og den historiske utviklingen, før kunnskapsutvikling kan forstås i digital 

kontekst. I kapittel 2 vil det foreligge en litteraturgjennomgang som skal gi leseren den 

nødvendige oversikten å ha med i studiens videre deler. 

 

1.5 Strukturen videre 

 

Denne studien består av fem kapitler. I kapittel 2 vil det teoretiske rammeverket presenteres og 

deretter avrundes med et analytisk rammeverk som baserer seg på Engströms kulturhistoriske 

aktivitetsteori. Sistnevnte som alternativ forklaring på kunnskapsutvikling. Kapittel 3 er ment 

å gi leseren innsikt i de valgene som er blitt gjort i den metodiske tilnærmingen til studien, og 

refleksjoner rundt hvorfor valgene ble tatt, noe som gjør leseren i stand til å kunne vurdere 

studiens kvalitet. Det innebærer også beskrivelse av forskningsdesignet, fremgangsmåten til 

datainnsamling og hvordan intervjuguiden ble utformet, ettersom intervju er en av metodene 

til datainnsamling. Det er også presentert hvilken rolle dokumentanalysen spiller i denne 

studien. Dette kapittelet gir også innblikk i analysearbeidet og hvordan det ble planlagt og 

gjennomført. I kapittel 4 er forskningsfunnene og analysen presentert, og deretter i kapittel 5 

en diskusjon av forskningsspørsmålet opp mot det teoretiske grunnlaget fra kapittel 2. Her er 

det også betraktninger rundt hovedfunn, studiens bidrag og begrensning og forslag til videre 

forskning. 
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2 Teori 
 

I dette kapittelet presenteres det teoretiske grunnlaget ved hjelp av en litteraturgjennomgang. 

Teorier og nøkkeldebatter vil enkeltvis presenteres og sammenlignes, men sammen skape en 

helhetsforståelse av kunnskapsbegrepet og fungere som teoretisk rammeverk. For å besvare 

forskningsspørsmålet, utvikles det først en overordnet forståelse av kunnskap som deretter 

knyttes opp mot organisasjonsteori. Med andre ord er dette en bred oversikt over 

kunnskapsbegrepet innenfor en disiplin, og hva de ulike teoretikerne legger i begrepet innenfor 

kunnskapsledelse og organisasjonsstudier. I organisasjonsteori som forskingsfelt finnes det 

noen tvetydigheter, debatter, tradisjoner og antakelser. I litteraturgjennomgangen vektlegges 

debatten omkring epistemologi og de to perspektivene hvor kunnskap er sett på som enten 

kognitiv eiendom eller som praksis- og prosessbasert fenomen. Det er også en distinksjon hvor 

kunnskap er forsøkt adskilt fra informasjon, en nødvendig diskusjon for å belyse og øke 

forståelse av hva kunnskap ikke er og hva det kan være. Det fører til en typologi hvor det skilles 

mellom taus og eksplisitt kunnskap. Hvordan kunnskap kan utvikles i praksis, er det 

forskningsspørsmålet er sprunget ut fra, derfor er det først en gjennomgang av SEKI-modellen 

til Nonaka for å oppnå en grunnleggende forståelse av fenomenet. Deretter presenterer jeg 

Engeström sin aktivitetsteori hvor diskusjonen viser nyttigheten av å benytte dette perspektivet 

for å forstå og svare på forskningsspørsmålet. Denne strukturen er valgt med hensyn til å senere 

undersøke teorien i praksis, hvor konteksten for denne undersøkelsen er en kunnskapsintensiv 

organisasjon. Denne typen organisasjon redegjøres for i del 2.2. Del 2.3 vil omhandle hvordan 

en organisasjon kan tilrettelegge for kunnskapsutvikling, og hvilke faktorer som er inkludert. 

Det vil i del 2.4 presenteres teori omkring online communities og hvordan dialog er sentralt for 

kunnskapsutvikling knyttet til teknologi, før det avslutningsvis i del 2.5 gis en oppsummering 

av det teoretiske og i del 2.6 presentert ett analytisk rammeverk. 

 

2.1 Kunnskap 

 

Det er flere syn på hva kunnskap faktisk er. Kunnskap er omtalt i en rekke fagdisipliner som 

blant annet psykologi, filosofi, informasjonsteknologi og organisasjonsteori. Jeg holder meg i 

hovedsak til hvordan det omtales og anvendes i organisasjonsteorien med sikte på ledelse og 

menneskene i sentrum for aktivitet i organisasjonene. Noen har søkt å skille kunnskap fra 
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informasjon (Nonaka, 1994), noen tar dette et steg lenger og ønsker å skille mellom data, 

informasjon, kunnskap og visdom i adskilte dimensjoner (Ackoff, 1989; Alavi & Leidner, 

2001). Noen ser kunnskap som en kognitiv eiendom hos individet (Nonaka, 1994) mens andre 

ser det som et sosialt fenomen (Cook & Brown, 1999). Dette er bare en håndfull av ulike syn 

og antakelser omkring kunnskapens natur, men i denne delen skal jeg forsøke å gi leseren den 

nødvendige oversikten.  

 

2.1.1 Epistemologi 

 

Fra antikken av har spørsmål omkring viten og kunnskap stått sentralt for menneske (Alavi & 

Leidner, 2001; Newell, Robertson, Scarbrough & Swan, 2009; Filstad, 2016). Epistemologi, 

av de greske ordene episteme (kunnskap) og logos (ord/tale), er kort fortalt teori om 

kunnskapens natur og opphav (Newell et al., 2009; Gotvassli, 2015). Jeg ser det ikke fruktbart 

å gå nærmere inn i en filosofisk diskusjon om epistemologi som vitenskapsteori og hva som er 

sann kunnskap og viten, men i denne studien vil det av hensyn til forskningsspørsmålet og 

konteksten, henvises til to kunnskapssyn som jeg ser relevant for arbeidslivet. Dette med tanke 

på hvordan mennesker jobber i en sosial kontekst sammen med andre. Det vil også være med 

å utvikle en grunnforståelse om hvordan begrepet anvendes i organisasjonssammenheng og 

hvordan kunnskapsbegrepet er utviklet. 

 

Cook og Brown (1999) argumenterer for at det finnes ulike former for kunnskap i 

organisasjonsstudier, men at det i hovedsak har blitt dominert av synet hvor kunnskap er sett 

som noe en person besitter individuelt, med andre ord et kognitivt eierskap av kunnskapen. 

Dette er det første synet på kunnskap som vektlegges, og kjennes som «epistemology of 

possession» (Cook & Brown, 1999). Dette eiendomsperspektivet virker snevert og 

motstridende nyere læringsteori hvor fokus i større grad er på sosial- og situert læring, og i den 

sammenheng fremhever Cook og Brown (1999) viktigheten av å kunne anvende kunnskapen i 

praksis. Her trekkes det inn et svar i form av «epistemology of practice», hvor kunnskap 

fremmes som et sosialt fenomen (Cook & Brown, 1999). De introduserer begrepet knowing 

som en motpart til knowledge, hvor hensikten med å bruke begrepet er å vise at kunnskapen er 

avhengig av å anvendes i en situasjon hvor denne blir nyttig. Det betyr med andre ord at 

kunnskap også er praksisbasert, hvor individet har kunnskap, men at disse må anvendes i 

praksis for å få ekstra verdi (Cook & Brown, 1999). Eksempelvis trekker de frem forskjellen 
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på disse synene ved å vise til to sitater: «Robert knows auto mechanics» & «Robert is fixing 

cars» (Cook & Brown, 1999, s. 382). Det blir synlig hvordan forskjellen ligger i en 

handlingsdimensjon hvor kunnskapen også får mer verdi ved å brukes. Det er viktig å legge 

merke til at dette ikke er motsetninger, men det er ett dynamisk samspill hvor begge blir 

gjeldende i en sosial kontekst, både det å besitte kunnskap individuelt og det å anvende den i 

praksis. Disse kunnskapssynene er viktig å ha i bakhodet videre i studien, hvor dette skal 

diskuteres opp mot en typologi som er brukt mye innenfor organisasjonsstudier. Dette er 

typologien om taus og eksplisitt kunnskap. Det som er viktig i sammenheng med å forstå 

kunnskap som sosialt fenomen, er at taus og eksplisitt kunnskap er prosessbasert og individuelt, 

men handlingsdimensjonen er nødvendig for å skape den tause kunnskapen. Eksempelvis kan 

det å sykle diskuteres i alle retninger og balanse kan forklares så nært så mulig, men uten å 

faktisk sette seg på sykkelen kan det ikke skapes (taus) kunnskap om hvordan vi sykler 

(Newell, 2015). 

 

Knowing, med ekstra fokus på handling eller aktivitet, til forskjell fra knowledge som mer 

statisk form for kunnskap, er noe som vektlegges hos flere teoretikere (Blackler, 1995; Cook 

& Brown, 1999; Engeström, 2000; Orlikowski, 2002; Newell et al., 2009). Felles for disse er 

at dette bygger på antakelsen om at kunnskap kan deles i to former; taus og eksplisitt kunnskap. 

Før jeg undersøker denne typologien, må det først skilles mellom kunnskap og informasjon. 

Dette er forsøkt innenfor fagfeltet for å både vise hva kunnskap er og hva det ikke er. I neste 

del presenteres en oppsummering på noen viktige tanker i en slik diskusjon. 

 

2.1.2 Data, informasjon, kunnskap og visdom 

 

En som har kommet med store bidrag rundt kunnskap og kunnskapsutvikling i organisasjoner, 

er den japanske forskeren Ikujiro Nonaka og medarbeidere (Nonaka, 1994; Nonaka et al., 1994; 

Nonaka & Konno, 1998; Nonaka et al., 2000). I hans artikkel om kunnskapsutvikling (Nonaka, 

1994) påpekte han distinksjonen mellom kunnskap og informasjon og siktet til hvordan 

begrepene har blitt brukt om hverandre i organisasjonsteori. Han viser til at informasjon er en 

flyt av beskjeder og meninger som har mulighet til å endre, skape eller legge til noe ved 

kunnskap (Nonaka, 1994, s. 15). Det betyr at kunnskap er selve flyten som omringer 

informasjon. Her har Nonaka vektlagt hvordan informasjon er avhengig av individets 

tolkninger av informasjonen, dette gjennom egne meninger og perspektiver. Sagt med andre 
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ord er informasjon avhengig av en menneskelig handling gjennom tolkninger og den subjektive 

vurderingen vi gjør i møte med ny informasjon som da er med å gi oss en ny eller endret 

kunnskap. Det er viktig å bemerke seg at Nonaka (1994) hevder i denne sammenheng at 

grunnlaget for denne forskjellen bygger på at han tar standpunkt i et tradisjonelt epistemologisk 

syn, at kunnskap er individuell og det han kaller for «justified true belief» hos individet 

(Nonaka, 1994, s. 15). Dette epistemologiske synet bygger på samme tradisjon som beskriver 

kunnskap som en kognitiv eiendom hos individet, nærmere forklart i 2.1.1. Nonaka ser derimot 

en forskjell i det tradisjonelle synet hvor er kunnskap er sett som statisk, og dette ved en 

fornyelse av det tradisjonelle gjennom det han ser som dynamisk, menneskelig prosess hvor vi 

rettferdiggjør våre personlige syn, i jakten på sannhet (Nonaka, 1994). Dette skillet, hvor han 

aktiverer en handling ved kunnskapsutvikling, sier fortsatt ikke nok om det sosiale aspektet, 

men fokuserer i stor grad på individets handlinger i møte med kunnskap og informasjon. Det 

kan sies noe forenklet at fokuset økte på prosess, men ikke praksisdelen av det motsatte 

kunnskapssynet slik Nonaka fornyet sitt syn. Dette krever derfor nærmere belysning av noen 

sentrale spørsmål, for hvis vi antar at dette kunnskapssynet ligger i bunn for 

kunnskapsutvikling i organisasjoner, hvordan vil det sosiale aspektet ved arbeidet kunne 

forklares når vi snakker om kunnskapsutvikling i kunnskapsintensive organisasjoner? Kan vi 

anta at menneskene ikke har noen påvirkning på hverandre og da sine personlige meninger og 

perspektiver? 

 

Det finnes andre som søker å skille mellom informasjon og kunnskap, men disse trekker også 

inn flere dimensjoner som data og visdom (Ackoff, 1989; Alavi & Leidner, 2001; Baskarada 

& Koronios, 2013; Liew, 2013). Her sikter jeg til modellen: Data, Information, knowledge & 

wisdom (DIKW), som er brukt av teoretikere for å vise til et kunnskapshierarki, i et forsøk på 

å definere forskjeller mellom disse nivåene (Alavi & Leidner, 2001; Newell et al., 2009). 

Denne modellen hevder Alavi og Leidner (2001) brukes i større grad av teoretikere innen andre 

fagdisipliner som informasjonsteknologi, hvor de søker å forklare kunnskap i et slikt hierarki 

ved å finne ut hva som er klare grenser mellom dimensjonene. Her vektlegges det i å skille 

mellom innhold, struktur, presisjon eller utnyttelse i de ulike begrepene (Alavi & Leidner, 

2001). Dette er derimot ikke tilfredsstillende for Alavi og Leidner. De mener at slik fanges ikke 

individet i det store bildet, og de vektlegger i større grad hvordan informasjonen må prosesseres 

av individet. Her forklares kunnskap som personlig informasjon av ny, brukbar eller unik art 

preget av egne fakta, prosedyrer, konsepter, ideer og tolkninger (Alavi & Leidner, 2001, s. 

109). Denne forklaringen, i likhet med Nonaka (1994), vektlegger individets rolle i 
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kunnskapsutvikling, og mer dynamisk og prosessbasert syn på kunnskap. På denne måten har 

vi så langt fra ulike sider sett at individet og den subjektive tolkningen av kunnskap skaper et 

visst grunnlag. 

 

Det som belyses klart i slike forsøk er først og fremst uenigheter og forskjeller mellom ulike 

forskere og fagfelt, hvor det er viktig å merke at det ikke finnes en absolutt fasit og mye er 

fortsatt diskutert. Det vi kan ta med videre fra slike forsøk på å forklare kunnskap og skille det 

fra andre fenomener, er hva kunnskap faktisk ikke er. Det vi har oppnådd er å komme ett steg 

nærmere forklaringen av kunnskapsbegrepet i organisasjonsteori, hvor det så langt er belyst 

om kunnskapens epistemologi og samspillet mellom det å ha kunnskap som kognitiv eiendom 

og det å kunne anvende kunnskapen i en kontekst. Gjennom å vektlegge individets handlinger 

hvor tolkningene som oppstår av informasjonen vil være relevant for det sier noe om samspillet 

mellom kunnskapen som individuell og sosialt betinget. Dette diskuteres nærmere i neste del 

om kunnskapens typologi, for hva vil det si å ha kunnskaper om noe og kunnskap om hvordan 

noe skal gjøres? Er det en forskjell mellom de typene kunnskap? 

 

2.1.3 Taus og eksplisitt kunnskap 

 

Det er en bred enighet om at det eksisterer to typer kunnskap, men som omtales ulikt i 

forskjellige fagfelt (Sahdra & Thagard, 2003 sitert i Gourlay, 2006). Dette innenfor disiplinene 

filosofi, informasjonsteknologi og kunnskapsledelse kan overordnet kalles knowledge-how og 

knowledge-that (Gourlay, 2006). Førstnevnte er en type som er situert og avhengig av kontekst, 

en type kunnskap som erverves gjennom erfaringer i en situasjon, og som alene ikke er 

meningsfull (Gourlay, 2006). Ett eksempel på denne typen er hvordan kunnskap om sykling 

ikke er meningsfull alene. Det å overføre denne kunnskapen til noen andre, uten sykkelen, vil 

være vanskelig fordi den er både situasjonsbetinget og basert på erfaring gjennom å sykle. Sagt 

med andre ord kan vi ha kunnskap om hvordan vi kan sykle, men dette betyr ikke at det er 

enkelt å forklare hvordan vi skal gjøre det i praksis. Den andre typen kunnskap er kunnskaper 

om noe. Denne typen er gjennom symbolske former og gjenstander uavhengig individets 

tolkninger, hvor det kan være gjenstander som har fanget en kunnskap slik som et stoppskilt i 

trafikken, hvor denne betydningen er stopp uavhengig hvem som ser skiltet.  
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I organisasjonsteori innen kunnskapsledelse brukes en lignende distinksjon, hvor omtalen av 

disse kunnskapstypene er bedre kjent som taus og eksplisitt kunnskap eller know-how og know-

that (Sahdra & Thagard, 2003 sitert i Gourlay, 2006). Dette skillet brukes av flere (Blackler, 

1995; Cook & Brown, 1999; Alavi & Leidner, 2001; Newell et al., 2009), og er også en viktig 

del ved Nonaka sin teori hvor han ser disse to typene som gjensidig påvirkende i et samspill 

og fungerer som hovedelement i hans teori om kunnskapsutvikling (Nonaka, 1994; Nonaka et 

al., 1994; Nonaka & Konno, 1998; Nonaka et al., 2000; Nonaka et al., 2006). Hislop et al. 

(2018) gir en oppsummering på disse to typene hvor taus kunnskap kjennetegnes ved at den er 

vanskeligere uttrykt i kodifiserte former, den er av subjektiv og personlig art, kontekstavhengig 

og vanskelig å dele. Eksplisitt kunnskap er oppsummert som kodifiserbar, objektiv og 

upersonlig, kontekstuavhengig og enkel å dele med andre (Hislop et al., 2018, s. 19). Før jeg 

går nærmere inn på hva som legges i kunnskapsutvikling må det gjøres viktige betraktninger 

omkring en slik typologi av kunnskap. 

 

Nonaka (1994) refererer til filosofen Michael Polanyi (Polanyi, 1962, 1983) når han benytter 

distinksjonen mellom taus og eksplisitt kunnskap i sin teori om kunnskapsutvikling. Det som 

er viktig å være bevisst er at Nonaka, som organisasjonsteoretiker, har tolket Polanyi, som 

filosof og deretter overført ideen til sin teori om kunnskapsutvikling. Denne forskjellen mellom 

disipliner er vesentlig å se nærmere på, for hvilke utgangspunkt snakker de fra når de omtaler 

taus og eksplisitt kunnskap og hvilken betydning vektlegger disse to? Hvis diskusjonen tar 

turen tilbake innom epistemologi, reises nye spørsmål om taus og eksplisitt kunnskap og 

Nonaka sin tolkning. Polanyi (1983) skriver at hans analyse av kunnskap som tacit knowing er 

inspirert av Gilbert Ryle sitt verk og distinksjonen «knowing what» og «knowing how», men 

han skiller ikke mellom taus og eksplisitt ettersom han la vekt på at all kunnskap er taus men 

noe er enklere å dele (Polanyi, 1983, s. 6-7). Dette beskriver han som en mer intellektuell og 

praktisk måte for å se taus kunnskap og dette danner bakgrunn for Nonaka sin innføring av et 

mer distinkt skille mellom taus og eksplisitt kunnskap i organisasjonsteori. 

 

Det som er et viktig aspekt ved Polanyi sin opprinnelige analyse og tolkning av Ryle, er 

hvordan han fremhever kunnskapen som en praktisk og mer handlingsbasert tolkning gjennom 

tacit knowing. Dette er et viktig element, men er ikke like godt tydeliggjort i 

organisasjonsteorien, ettersom Nonaka (1994) utviklet en kunnskapsspiral gjennom fire former 

for kunnskapsoverføring, hvor et samspill mellom taus og eksplisitt kunnskap er 

hovedelementet bak ideen. Dette har skapt kritikk av Nonaka sin tolkning av kunnskap hos 
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Polanyi (Gourlay, 2006), men har selv (Nonaka & Toyama, 2005; Nonaka et al., 2006) vist at 

denne kritikken ikke er berettiget ettersom de har mistolket Nonaka selv. Han presisere ved 

senere anledning at taus og eksplisitt kunnskap ikke er så distinkt som kritikken har fremhevet, 

men at det er et spekter mellom disse to aspektene ved kunnskap (Nonaka et al., 2006). Nonakas 

modell innebærer disse fire formene: Sosialisering, eksternalisering, kombinering og 

internalisering og er en av teoriene om hvordan kunnskap utvikles i organisasjoner. Disse 

presenteres nærmere i neste del om kunnskapsutvikling. 

 

2.1.4 Kunnskapsutvikling illustrert gjennom SEKI-modellen 

 

Kunnskapsutvikling har i teorien ulike tilnærminger som i hovedsak er prosessbasert. Disse 

tilnærmingene inkluderer at kunnskap kan skapes, absorberes, integreres eller utnyttes i en 

organisasjon (Hislop et al., 2018). Av hensyn til studiens omfang og forskningsspørsmålet som 

er valgt, vil det fokuseres på førstnevnte tilnærmingen om at kunnskap skapes gjennom 

individene og samspill mellom disse. Innenfor denne tilnærmingen, kjent som knowledge 

creation i organisasjonsteori, er det Nonaka som har dominert med SEKI-modellen som spiral 

for kunnskapsutvikling. Nonaka og hans medarbeidere (Nonaka, 1994; Nonaka et al., 1994) så 

SEKI som fire former for kunnskapsoverføring fra taus til taus kunnskap, taus til eksplisitt, 

eksplisitt til eksplisitt kunnskap og eksplisitt til taus kunnskap. Disse er sosialisering, 

eksternalisering, kombinering og internalisering hvor denne prosessen og samspillet mellom 

taus og eksplisitt kunnskap har dominert teori om kunnskapsutvikling i organisasjoner. 

 

Nonaka og Takeuchi (1995) viser til tre kjennetegn ved kunnskapsutvikling som fremheves 

ekstra, disse henger sammen med hvordan taus kunnskap kan gjøres eksplisitt. Først er det å 

kunne uttrykke det som ikke lett kan uttrykkes, det andre er å spre kunnskapen fra individ til 

andre og det tredje er at ny kunnskap skapes i tvetydighet og overflødighet. Men hva betyr 

dette i praksis? Første trekket handler om hvordan ledere, som de observerte, brukte et 

figurativt språk gjennom metaforer og analogier. Det andre trekket handler om hvordan 

kunnskap starter hos individet, noe vi kan trekke kjensel på fra den epistemologiske debatten, 

og at denne kunnskapen som de kaller personlig må overføres til organisasjonen, slik at denne 

da blir nyttig og organisatorisk (Nonaka & Takeuchi, 1995). Sistnevnte handler om hvordan 

organisasjonen selv ikke kan skape kunnskap, uavhengig at det kjennetegnes som 

organisatorisk kunnskapsutvikling, dette er et av argumentene for Nonaka og medarbeidere sitt 
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syn på individets viktighet. Når det kommer til tvetydighet og overflødighet sikter Nonaka og 

Takeuchi (1995) til hvordan det i tvetydige sammenhenger kan føre til at man tar nye retninger 

i for eksempel produktutvikling, men det kan også gi nye meninger og tenkemåter gjennom 

diskusjon og dialog. Med overflødighet pekes det først på kulturforskjellen fra vestlig og østlig 

tradisjon. De påstår at i vesten er termen overflødighet tilknyttet negative sammenhenger som 

å sløse og reprodusere mye av det samme og ikke høres fristende ut, men de argumenterer for 

at dette spiller en viktig rolle i kunnskapsutvikling (Nonaka & Takeuchi, 1995). Det er med på 

å skape en kognitiv fellesplattform som gjennom dialog vil være med å med å overføre 

kunnskap mellom de ansatte, noe som kan en ligne form for problembasert læring. Men 

hvordan utspiller disse seg i praksis? 

 

Først starter prosessen med sosialisering, dette ved at man danner et team, et felt eller en 

avdeling, og her deles erfaringer og perspektiver mellom individene. Deretter vil 

eksternaliseringen igangsettes, som resultat av meningsfull dialog i teamet. Dette skjer ved at 

individene gjennom gjentatte runder med dialog bruker metaforer, som setter ord på den tause 

kunnskapen hvert individ sitter med. Deretter vil ulike konsepter som de har fellesutviklet og 

forstått, kombineres med eksisterende data og ekstern kunnskap for å søke etter mer konkret 

og delbar spesifisering av kunnskapen. Slik kombinering igangsettes av koordinering mellom 

individene og andre deler av organisasjonen og dokumenteringen av eksisterende kunnskap. 

Deretter vil gjentakende forsøk, og prøving og feiling føre til at konseptene blir mer formulert 

og utviklet, hvor denne eksperimenteringen kan utløse internalisering gjennom prosessen 

læring ved prøving og feiling. 

 

Viktigheten av metaforer er ikke bare første trinn i å gjøre taus kunnskap eksplisitt, det er en 

viktig metode for å skape et nettverk av konsepter som kan føre til kunnskaper om fremtiden, 

basert på det vi allerede vet. En metafor kan da defineres som to motstridende konsepter som 

er fanget i ett ord. Det er en kreativ, kognitiv prosess som knytter konsepter hos individet, men 

som er langt fra hverandre i hukommelsen. Metafor blir bindeleddet mellom ulike konsepter, 

sagt med andre ord (Nonaka, 1994).   

 

Viktigheten med spiralen er at sosialisering, eksternalisering, kombinering og internalisering 

kan individuelt skape ny kunnskap, men det dynamiske er av interessant karakter, ettersom 

sosialisering og kombinering har sine svakheter. Disse svakhetene ligger i hvordan mangel på 

engasjement og deltakelse i det sosiale, og det å ta for gitt at kunnskap har personlig mening 
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som henger i tråd med verdier hos individet. Det kan føre til at kombinering blir en overflatisk 

tolkning av eksisterende kunnskap fra individets side og vil ikke henge sammen med 

virkeligheten her og nå, fordi den personlige meningen vi tillegger kunnskap og vårt 

tolkningssyn blir undervurdert. Delingsevnen av kunnskap som følge av ren sosialisering, vil 

også være vanskelig å overføre eller anvende utenfor konteksten den ble skapt i fordi kunnskap 

virker å være situasjonsbetinget. Dette er noen punkter som er fremhevet for de bygger på 

Nonaka sitt epistemologiske syn på kunnskap som justified true belief og viktigheten av 

individets tolkninger. Disse kan sies å begrense SEKI-modellen for den sier ikke nok om det 

sosiale aspektet ved arbeidsplassen ettersom han snakker om kunnskapsutvikling i 

organisasjoner. Underligger det derfor en antakelse om at vår personlige mening ikke kan 

påvirkes av andre, men den kan kun påvirke vår tolkning av kunnskapen? 

 

 
Figur 2.1: SEKI-modellen (Nonaka & Hirose Nishihara, 2018, s. 8) 

 

For å kunne dekke arbeidsplassen som kontekst for kunnskapsutvikling benytter jeg 

Engeströms kulturhistoriske aktivitetsteori for å fange opp den sosiale konteksten og de 

sammenhengende forholdene mellom mennesker og menneskene og artefakter (Engeström, 

Punamäki-Gitai & Miettinen, 1999; Engeström, 2015). Denne teoriens relevans vil undersøkes 

nærmere i neste del. 
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2.1.5 Aktivitetsteori i organisasjonsstudier 

 

I hans bok fra 1987 var Engeströms Learning by expanding med på å utfordre det tradisjonelle 

synet på læring. Det som hadde preget læringsteorien frem til 90-tallet var i større grad hvordan 

læring kunne gjennom prosesser tilegnes av individet eller gjennom omorganisering av mentale 

modeller (Engeström, 2015), hvor individet var i sentrum. Dette er en viktig bemerkning for å 

kunne forstå aktivitetsteori i organisasjoner. Fordi jeg ser Nonaka som organisasjonsorientert 

med inspirasjon i filosofi fra Polanyi, og Engeström mer opptatt av pedagogikk med psykologi 

som kilde, blant annet fra Vygotsky. Dette kan hjelpe oss å forstå de komplekse forholdene 

rundt læring. Denne forskjellige tilnærmingsmåten til de komplekse systemene organisasjoner 

består av, gjør at Engeströms teori er høyst relevant for å undersøke hvordan menneskene lærer 

og utvikler ny kunnskap i denne typen kontekst. 

 

Det er verdt å nevne at det er gjort forsøk på å anvende kulturhistorisk aktivitetsteori i 

organisasjonsstudier tidligere hvor blant andre Blacker (Blackler, Crump & McDonald, 1999, 

2000; Blackler, 2009) har vært sentral, men også Engeström (1999; 2000; 2000) har vært inne 

på denne tanken selv. Blackler (2009) oppsummerer utviklingstrekk innen organisasjonsteori, 

hvor relevansen for å anvende aktivitetsteori i organisasjoner i stor grad synliggjøres. Han viser 

til hvordan dette feltet er et relativt ungt fagfelt og var helt i starten preget av fokus på ledelse 

og organisering av arbeid, og det å oppnå mer effektivitet i organisasjonen (Blackler, 2009, s. 

20). Ifølge Blackler (2009) har feltet har fått mer oppmerksomhet av akademikere og utviklet 

seg til et interessant felt, men i hovedsak har det ført til at flere og flere har bidratt med abstrakt 

teoretisering om globalisering, organisasjonen og aksjeverdi, og konkurranseevne i markedet 

(Blackler, 2009, s. 21-23). Dette illustrer en endring fra det som engang var fokus på det 

praktiske i organisasjonen, slik som arbeidsorganisering, til at det nå var organisasjonen som 

ble benyttet som analyseenhet. Relevansen til å anvende aktivitetsteori oppsummeres ved å 

vise til hvordan Engeströms teori er opptatt av å anvende aktivitetssystemet som enhetsanalyse 

og gå tilbake til feltets startpunkt med fokus på den situerte praksisen som faktisk finner sted 

(Blackler, 2009). Hva innebærer aktivitetsteori og hvordan kan det da brukes for å undersøke 

kunnskapsutvikling i organisasjoner? 
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2.1.6 CHAT 

 

Cultural historical activity theory (CHAT), er en teori preget av tre generasjoner med 

aktivitetsteori. Første generasjon stammer fra Vygotsky og utvikling av begrepet mediering 

(Engeström, 2015, s. xiv). Dette begrepet, fra samspillet mellom subjekt, objekt og medierende 

artefakt, viser til rollen kulturelle artefakter spiller i menneskelig handling (Engeström, 2015). 

Dette betyr med andre ord hvordan menneske ikke lenger forstås isolert alene, men også med 

hvilken rolle de kulturelle artefaktene utgjør, og hvordan mennesker tolker disse. Eksempelvis 

kan det være bøker eller verktøy som sier noe om en kulturs- eller et samfunns levemåter. Det 

at gjenstander ikke lenger ble sett på som uavhengige enheter, gjorde at tolkninger av 

menneskets handlinger (aktiviteten) rundt objektene ble sentralt, og slik søkes det etter 

forståelsen av menneskelig kognisjon i slik sosiokulturell tradisjon. Denne analyseenheten var 

derimot begrenset ettersom den er individorientert, og her kommer bidraget fra 

andregenerasjonen. 

 

Den andre generasjonen fokuserte, mange år etter Vygotskys eget arbeid, på hvordan historisk 

utvikling av arbeidsdeling har viktige forskjeller hva angår individuell handling og kollektiv 

aktivitet (Engeström, 2015). Dette arbeidet tilhører Leont'ev (1978) men i denne generasjonen 

er det også begrensinger ifølge Engström. Disse begrensningene gjaldt hvordan Leont´ev ikke 

utviklet Vygotsky sin modell i en ny modell om et aktivitetssystem, hvor det i større grad burde 

vært fokusert på individet i aktivitetssystemet, men også samspill og kommunikasjon mellom 

flere aktivitetssystemer. Sagt med andre ord bidro denne generasjonen til store steg i å forstå 

det individuelle subjektets tilknytning til hans eller hennes miljø, men ikke samspillet mellom 

flere mennesker. Selv med utvikling av aktivitetsteori i denne generasjonen, var det fortsatt 

uenigheter omkring selve aktiviteten, ettersom arbeidet i sovjetiske tradisjon tok for seg lek og 

læring hos barn (Engeström, 2015). Derfor ble fokuset senere rettet mot aktiviteten, og bidrag 

rundt hvordan interne motsigelser kan være drivkraft for endring og utvikling i et 

aktivitetssystem fikk større gjennomslag (Ilyenkov 1977; 1982 sitert i, Engeström, 2015). 

 

Vi må først forstå arbeidet de andre har lagt i bunn, dette gjennom hvordan Vygotsky sin 

generasjon fungerer som en vertikal utvikling mot høyere psykologiske funksjoner, og 

Leont´ev sin generasjon som en utvikling mot forståelse av kulturelt mangfold. Da kan vi se 
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hvordan tredjegenerasjonen har utviklet en analyseenhet for å forstå to gjensidig påvirkende 

aktivitetssystemer. Denne analyseenheten illustrert i figur 2. 

 

 
Figur 2.2: Strukturen av menneskelig aktivitet (Engeström, 2015, s. 63) 

 

Subjektet, med andre ord individet, er utgangspunktet for analyseenheten. En persons møte 

med et objekt, i form av et problem eller råmaterialet (Sannino & Engeström, 2018) er hva 

aktiviteten rettes mot, noe som inviterer individets egne tolkninger og personlig fornuft, som i 

likhet med Nonaka legger vekt på individet, men her er det mer tydelig inkludert samspill 

mellom individers tolkninger og de rammene rundt konteksten disse befinner seg i. Sirkelen 

som omringer objektet indikerer en viktig side ved modellen, først at all aktivitet er orientert 

mot objektet, og at det skiller mellom generelt- og spesifikt objekt hvor førstnevnte kan 

eksempelvis være sykdom og helse, og spesifikt en konkret sykdom eller tilstand (Sannino & 

Engeström, 2018). Det er ett viktig skille hvor det generelle objektet har et utviklingshistorisk 

preg, men det spesifikke objektet er her og nå, som er noe å ta hensyn til. 

 

Dette objektet har et utfall som påvirkes av instrumenter tilgjengelig for individene, for 

eksempel for å løse et problem ved hjelp av verktøy. Felleskapet (community) omfatter 

individene og eventuelle undergrupper, som er tilknyttet av fellesobjektet. Arbeidsdelingen 

(division of labour) referere til en horisontal inndeling av arbeidsoppgaver, og en vertikal 

inndeling av maktforhold og status. Til slutt i denne modellen er det reglene som innebærer 

eksplisitte og implisitte reguleringer, normer, konvensjoner og standarder som setter grenser 

for handlingene i aktivitetssystemet (Engeström, 2015; Sannino & Engeström, 2018). Denne 

analyseenheten vil benyttes som en teoretisk linse for å undersøke kunnskapsutvikling i et 
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perspektiv som kan fortelle noe mer om hva som skjer i praksis, enn å forholde seg kun til 

organisasjonen eller kun individet som analyseenhet. Dette er en mer helhetlig forståelse og 

inkluderes i mitt analytiske rammeverk. 

 

2.2 Kunnskapsintensive organisasjoner 

2.2.1 Knowledge intensiv firm 

 

I litteraturen er dette en organisasjonstype som er blitt typisk for kunnskapssamfunnet. Det har 

i likhet med kunnskapsbegrepet beskrevet i kapittel 2 del 2.1, blitt utviklet en interesse og som 

er inkludert i organisasjonsteori. Hva kjennetegner derimot denne organisasjonstypen? 

I likhet med kunnskap, er kunnskapsintensive organisasjoner preget av tvetydigheter og derfor 

blir det viktig å være bevisst at det finnes ingen fasit på denne organisasjonstypen (Hislop et 

al., 2018). Det som er kjent og mer akseptert, er noen kjennetegn på hva en slik organisasjon 

driver med og består av. Her vises det til graden av hvor kunnskapsintensiv organisasjonen er, 

med hensyn til hvor mye kunnskap de er avhengig av og hvor profesjonell tjeneste de leverer, 

dette varier fra advokatfirmaer til ulike konsulentselskaper. 

 

I innledningen ble det vist til en bred definisjon på hva en kunnskapsintensiv organisasjon 

innebærer og her skal dette undersøkes nærmere ved å gå i sømmene på hva som kjennetegner 

en sånn type organisasjon. Det skal også undersøkes hva som menes med 

kunnskapsmedarbeider ved å se nærmere på kjennetegn av en slik arbeider for å kunne senere 

se dette mot forskningsspørsmålet. 

 

Alvesson (2004) har beskrevet syv kjennetegn på en kunnskapsintensiv organisasjon, som han 

i utgangspunktet mener er annerledes fra en typisk organisasjon på to områder: hva slags arbeid 

de utfører og hvordan dette ledes og organiseres. Han poengterer en vesentlig forskjell før han 

diskuterer disse kjennetegnene. Denne forskjellen ligger i om organisasjonen har en avdeling 

som er kunnskapsintensiv, slik som en forskningsavdeling (R&D) i legemiddelbransjen, eller 

om det i hovedsak er en kunnskapsbasert tjeneste flertallet av de ansatte leverer, som 

eksempelvis konsulenter i et profesjonelt konsulentfirma (Alvesson, 2004). Dette skillet vil i 

neste del knyttes opp mot en taksonomi av hvor kunnskapsintensiv en organisasjon kan sies å 

være, men først er det nyttig å gjennomgå kjennetegne som sier noe om både R&D avdelinger 

og helthetlige profesjonelle firmaer. 
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I følge Alvesson (2004) er de syv kjennetegnene en kunnskapsintensiv organisasjon har, 1) 

høyt kvalifiserte individer som utfører kunnskapsbaserte arbeidsoppgaver avhengig av 

intellektuelle og symbolske ferdigheter i arbeidet, 2) en relativ høy grad av autonomi og mindre 

hierarkisk struktur i organisasjonen, 3) benytter mer tilpasset adhockratisk organisasjonsform 

til forskjell fra byråkratisk, 4) et behov for omfattende kommunikasjon og koordinering for 

problemløsning, 5) særegne klient tjenester, 6) en asymmetri i maktbalansen mellom den 

profesjonelle som kunnskapsrik og klienten som har behov for denne kunnskapen, 7) 

subjektive og usikre kvalitetsvurderinger. 

 

Det første kjennetegnet innebærer individer med høyere utdanning, hvor den formelle 

utdanningen er ansett som viktig med hensyn til de teoretiske og analytiske evnene som er høyt 

verdsatt i slike organisasjoner (Alvesson, 2004). Det andre kjennetegnet viser til hvor stor grad 

av selvstendighet de ansatte har og hvordan beslutningsmyndigheten i større grad ligger hos 

den enkelte fordi vedkommende har best innsikt i sitt arbeid. Dette er med tanke på den 

profesjonelle vurderingen individet gjør i forbindelse med komplekse og unike problemer, og 

evnen til å løse disse. Det tredje kjennetegnet sikter til arbeidsorganisering, hvor dette 

innebærer en flattere struktur og organiseringer rundt team og prosjekter, til forskjell fra 

byråkrati som har en mer vertikal struktur med lederen på topp og avdelinger strukturert 

nedover (Newell et al., 2009). Slik adhockratisk organisering gjør det samarbeid både internt 

og eksternt, mye mer flytende ettersom menneskene ikke er bundet av strukturer eller plasser i 

organisasjon som i mer klassisk byråkrati. Dette skaper også behov for en ny type ledelse noe 

jeg kommer tilbake til i del 2.3. Fjerde kjennetegn handler om at det som regel er behov for 

flere kunnskapsarbeidere for å løse unike og komplekse problemer, og derfor bør 

samarbeidsmuligheter være tilstede i en løsere og flattere organisasjonsstruktur. Det femte og 

sjette kjennetegnet, med særegne klienttjenester og ujevn maktbalanse, fremheves det av 

Alvesson (2004) at i hovedsak gjelder dette kun profesjonelle tjenestebaserte firmaer for disse 

yrkesgruppene er forskjellig fra de som er kvalifisert som profesjoner, dette utdypes i neste 

avsnitt. Det syvende kjennetegnet på en kunnskapsintensiv organisasjon er at det hersker 

subjektive og usikre vurderinger omkring arbeidet. Her siktes det til arbeid med komplekse og 

unike problemer skaper utfordringer til å vurdere disse opp mot referansepunkter. Dermed blir 

det i større grad vanskelig å forutse resultater når nye og komplekse problemer stadig dukker 

opp og arbeidet må tilpasses oftere (Alvesson, 2004). 
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2.2.2 Kunnskapsintensivitet 

 

I forrige del ble noen av hovedingrediensene i en kunnskapsintensiv organisasjon presentert, 

men organisasjonene varierer også i hvor kunnskapsintensive de er. Her kunne det vært 

benyttet ulike rammeverk men jeg velger i likhet med Hislop et al. (2018), rammeverket til 

Von Nordenflycht (2010). Det viser til en taksonomi av kunnskapsintensive organisasjoner. 

Dette rammeverket er godt egnet ettersom det også inkluderer profesjonelle tjenestebaserte 

firma og mer klassiske organisasjoner som sykehus og advokatfirma. Inndelingen skiller 

mellom teknologiutviklere, ny-profesjonelle tjenestebaserte firma, profesjonelle studiesteder 

og de klassiske tjenestebaserte firmaene. Disse kategoriseres etter kunnskapsintensivitet, lav 

kapitalintensitet, hvor produksjon ikke er avhengig av utstyr, fabrikker, opphavsrett og 

lignende og til slutt hvor profesjonalisert arbeidsgruppe de har. 

 

Med kunnskapsintensivitet sikter Von Nordenflycht til hvor mye av organisasjonens 

produksjon som er avhengig en mengde med kompleks kunnskap (Von Nordenflycht, 2010). I 

denne sammenheng tar han også et standpunkt i epistemologi som kognitiv eiendom hos 

individet, ettersom den ansatte besitter kunnskapen og leverer den til klientens behov eller til 

løsnings av et komplekst problem. Lav kapitalintensitet innebærer liten bruk av 

organisasjonens ikke-menneskelig resurser, slik som fabrikker, patenter og opphavsrett (Von 

Nordenflycht, 2010). Denne kategorien er nødvendig for noen organisasjoner, for eksempel 

sykehus som har høyt kvalifiserte ansatte med høyere utdanning, men også avhengig av ikke-

menneskelig resurser som medisinsk utstyr, spesielt tilrettelagt kontekst for operasjon, noe som 

er kritisk for arbeidsutførelse i denne kunnskapsintensive organisasjonen (Von Nordenflycht, 

2010). I andre tjenestebaserte firma er ofte kunnskapen overført fra profesjonell til klient, hvor 

ikke-menneskelige resurser i mindre grad er nødvendige. Den siste kategorien er hvor 

profesjonalisert arbeidsgruppen kan være. Her siktes det til tre punkter: hvilken kunnskapsbase 

har gruppen, hvordan reguleres og kontrolleres denne kunnskapsbasen og hvilke etiske koder 

eksisterer det? 

 

Førstnevnte punkt sikter til utdanningsbakgrunn hos kunnskapsmedarbeideren, for eksempel 

legen med medisinsk utdanning. De to gjenværende punktene er mer institusjonalisert og 

utenfor individets kontroll (Von Nordenflycht, 2010). Regulering og kontroll av 

kunnskapsbasen er hentet fra den sosiologiske debatten om monopol innenfor profesjoner, 
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mens etiske koder handler om profesjonens ansvar for eksempel ovenfor pasienter og 

regelverket. Dette er et viktig punkt å være klar over innenfor kunnskapsintensive 

organisasjoner, ettersom profesjonene reguleres av etikk ovenfor sine klienter og/eller 

samfunnet, mens en yrkesgruppe som konsulentene i hovedsak styres av det kommersielle eller 

finansielle (Von Nordenflycht, 2010). Dette henger i tråd med hvilke fokus den formelle 

utdannelsen har på nettopp profesjonen, etikk og ansvar ovenfor klient og samfunn. Noe som 

former den profesjonelle eller kunnskapsarbeideren tidlig i karrieren. 

 

2.2.3 Kunnskapsmedarbeidere 

 

Gjennomgående i dette kapittelet har fokuset blitt mer innsnevret mot kunnskapsarbeideren. 

Her har flere sider som utdannelse, organisasjonstype og trekk ved arbeidsoppgaver blitt 

diskutert, men det som er viktig å legge merke til er hvordan kunnskapsarbeideren og 

kunnskapsintensive organisasjon er to sider av samme mynt. Derfor vil en problemstilling som 

kun handler om kunnskapsmedarbeidere eller kun om kunnskapsintensiv organisasjon ikke 

være fruktbar hvis den ene blir oversett. Det er riktignok verdt å nevne at Davenport (2016) 

beskriver hvordan det finnes kunnskapsmedarbeidere, som fyller kriteriene, men som jobber i 

andre organisasjoner som for eksempel industribransjen som er avhengig av ingeniører 

(Davenport, 2016, s. 167). Derfor er også fokuset i forskningsspørsmålet på hvordan 

kunnskapsutvikling kan forståes i en kunnskapsintensiv organisasjon, ettersom dette ikke er 

noe organisasjonen gjør uavhengig sine ansatte. 

 

I en kort oppsummering av denne delen så langt, om kunnskapsintensive organisasjoner og 

ulikheten mellom yrkesgruppene, kan vi lett peke på fellesnevneren. Det er lik en rød tråd 

gjennomgående som omhandler menneskene som det er knyttet visse kriterier til. I Alvesson 

(2004) sitt tilfelle er disse kriteriene individene måles opp mot, det som gjør en organisasjon 

til en kunnskapsintensiv en. Spørsmålet nå blir, hvordan skal ledelsen i en slik organisasjon 

håndtere denne typen ansatt og hvordan tilrettelegge for disse?  
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2.3 Kunnskapsledelse 

2.3.1 Knowledge management 

 

På samme måte som at en kunnskapsintensiv organisasjon ikke kan utvikle kunnskap uten sine 

kunnskapsarbeidere er det en lignende distinksjon innen ideer om hvordan disse skal ledes. I 

knowledge management, ikke ulikt andre deler av fagfeltet, hersker det uten tvil tvetydigheter 

omkring defensjonen av dette. Det kan defineres på mange måter, men ettersom de dekker 

forskjellige aspekter kan det grov inndeles i to kategorier: teknologiorientert eller 

menneskesentrert kunnskapsledelse (Hislop et al., 2018). 

 

Forenklet kan det sies at kunnskapsledelse kan enten være teknologiorientert, hvor teknologi 

brukes for å fange opp kunnskap slik som en plattform hvor kunnskap registreres, eller det 

alternative synet om at kunnskapsledelse er menneskesentrert hvor organisatoriske faktorer 

som human resource management (HRM), organisasjonskultur, organisasjonsstruktur og 

ledelse blir viktige (Hislop et al., 2018). Det er likevel viktig å legge merke til at det i 

kunnskapsledelse ikke er snakk om å lede kunnskapen i seg selv, men tvert imot snakkes det 

om å lede kunnskapsarbeidet og kunnskapsprosessen (Newell, 2015). Hislop et al. (2018) viser 

til fire prosesser, også kjent som aktiviteter, i kunnskapsledelse: kunnskapsutvikling, -lagring, 

-deling og -anvendelse (Hislop et al., 2018). Disse vil virke overlappende i praksis ved at 

kunnskap utvikles og deretter anvendes for å løse et problem, slik gjør det vanskelig å distinkt 

skille mellom disse tilnærmingene og sammen kan de kalles for «The knowledge management 

life cycle» (Hislop et al., 2018, s. 50). 

 

I likhet med debatten omkring epistemologi, kan det være en løsning og fokusere på begge 

deler, hvor både verktøy og menneske og samspillet mellom disse får en plass på agendaen. 

Med tanke på forskningsspørsmålet er det viktig å inkludere hvordan ledelsen kan jobbe med 

kunnskapsutvikling men også at dette er en del av en større syklus som inkluderer lagring, 

deling og anvendelse av kunnskapen som utvikles. 

Disse to perspektivene viser tydelig å bære preg av epistemologisk standpunkt, ved at en 

teknologisk tilnærming har grunnlag i at kunnskap er en kognitiv eiendom som kan lagres og 

plasseres der det er nødvendig, slik som en teknologisk programvare eller en manual på 

hvordan noe gjøres. En slik tilnærming vil være vanskeligere å få gjennomført ettersom den 

tause og verdifulle kunnskapen ikke lar seg kodifisere og dele uten en kontekst og 
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situasjonsforståelse. Det andre at kunnskap er mer prosess- og praksisbasert hvor det da er 

viktig å fremheve at kunnskapen er hos individet, men avhengig av å dele den i samspill med 

andre (Newell, 2015; Hislop et al., 2018). Det verdifulle med en menneskesentret 

kunnskapsledelse er at kunnskapsarbeideren får dekket behov som å dele taus kunnskap med 

andre og i et samspill klare å benytte sin unike kunnskap til problemløsning. 

 

Det vil på bakgrunn av den epistemologisk forståelse som praksisbasert, som har vært 

veiledende i denne studien, og viktigheten av å bevare kunnskapsarbeiderne i organisasjon, tas 

et utgangspunkt i menneskesentrert tilnærming av kunnskapsledelse og derfor undersøke 

hvordan ledelsen tilrettelegger for de ulike prosessene.  

 

2.3.2 Human resource management 

 

Human resource management henger tett sammen med den menneskesentrerte tilnærmingen 

beskrevet ovenfor. Dette handler om hvordan tilrettelegge for tilnærmingen gjennom å få 

menneskene villige til å delta i prosessene ovenfor, hvordan kan ledelsen gjøre sin jobb 

effektiv, hvis kunnskapsarbeiderne ikke er villig til å for eksempel dele kunnskap med 

hverandre? Spørsmål må da stilles til om kunnskapsarbeideren faktisk er en resurs for 

organisasjonen? Derfor er det viktig å se nærmere på hvordan en menneskesentrert tilnærming 

kan tilrettelegges for av ledelsen, dette gjøres ifølge Hislop et al. (2018) gjennom å fokusere 

på to holdninger hos de ansatte som fører til en ønsket atferd. Først er det å jobbe med å utvikle 

en positiv holdning ovenfor kunnskapsledelse, dette kan gjøre gjennom å forsterke viktigheten 

av å utvikle, lagre, dele og anvende kunnskap. Det andre er å oppmuntre et engasjement for å 

delta i disse aktivitetene, slik kan det utvikles lojalitet og forpliktelse til organisasjonen (Hislop 

et al., 2018, s. 256). 

 

Det eksisterer debatt omkring deling eller samling av kunnskap i en kunnskapsintensiv 

organisasjon, hvor dette er en overveielse fra den enkelte om det lønner seg å dele kunnskap 

eller samle, men dette er et spennende punkt ettersom et av kjennetegnene på 

kunnskapsarbeideren er profesjonalitet. Da bør det stilles spørsmål til at ansatte som samler 

eller deler, gjør dette på grunn av sin yrkesprofesjonalitet versus konkurranse eller om dette 

blir en ubevisst handling fordi ledelsen har tilrettelagt for en slik kultur? 
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Så langt i dette kapittelet er det gitt en gjennomgang på kunnskap som fenomen, 

kunnskapsmedarbeideren og konteksten i form av kunnskapsintensive organisasjoner. Det 

meste virket på plass før Covid-19 satte en demper for arbeidet. Endringene ble for meg å 

undersøke hvordan ansatte, som jeg i utgangspunktet hadde behov for å intervjue, nå i stedet 

kunne arbeidet under de nye forutsetningene som rammet mange. Derfor ble det logisk å 

undersøke fenomenet og tilknytningen til hvordan kunnskapsutvikling kan foregå på nett og i 

digitale former. 

 

2.4 Kunnskapsutvikling og digital teknologi 

 

Litteraturen omkring kunnskapsutvikling og teknologi er bred og innebærer ulike syn på hva 

som er viktig å ha fokus på. Nonaka og Nishiguchi (2001) var tidlig ute og adresserte teknologi 

som et punkt i forbindelse med kunnskapsutvikling. Det som legges mest vekt på i denne 

sammenheng er viktigheten av ansikt til ansikt relasjon, for kunnskapsutvikling er en kompleks 

prosess med mange sider (Nonaka & Nishiguchi, 2001), og derfor avhengig av sosialisering, 

eksternalisering, kombinering og internalisering i en ekte kontekst. Det som bør fremheves er 

at teknologi har vært gjennom stor utvikling siden starten av 2000-tallet og med utviklingen 

har det dukket opp nyere teorier som demper betydningen av det fysiske og ansikt til ansikt har 

for kunnskapsutvikling. Blant annet er teorier om online communities og dialogiske praksiser 

noe jeg skal se nærmere i forbindelse med kunnskapsutvikling tilknyttet teknologi. 

 

Online communities er kjennetegnet ved å ha «morphing boundaries, is sustained by the efforts 

of volunteers, possesses a weak hierarchy (if any), and follows the goals that the community 

agrees on» (Faraj & Shimizu, 2018, s. 2). Disse kjennetegnene virker å være de samme som 

kjennetegner kunnskapsintensive organisasjoner hvor individet er sentral for at organisasjonen 

skal fungere, men forskjellen ligger i at arbeidet utføres fysisk i kunnskapsintensive 

organisasjoner versus virtuelt i online communities. Dette er et viktig punkt for å kunne se 

praksisen til kunnskapsmedarbeiderne med en ny linse som ser deres arbeid og viktigheten av 

aktivitet i en virtuell kontekst. Et interessant spørsmål er hvordan kunnskapsmedarbeideren 

kan få nytte av sin tause kunnskap i en digital sammenheng? 

 

Det har blitt fremhevet hvordan taus kunnskap ikke lett kan uttrykkes eller overføres til andre, 

men det er ikke av den grunn umulig. En slik overføring skjer ifølge Nonaka (1994) gjennom 
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dialog hvor vi kan bruke språket vårt for å sette ord på den tause kunnskapen, på en måte hvor 

den tilgjengelig for andre. Faraj og Shimizu (2018) tar i sammenheng med online communities, 

dette et steg videre og argumenterer for at dialog også kan erstatte ansikt til ansikt behovet i å 

overføre taus kunnskap. Dagens teknologi har nådd ett punkt hvor vi ikke lenger kun forholder 

oss til tekst og bilder eller mister dimensjoner ved fysisk arbeid, dette ved at vi har nye 

muligheter som tidligere ikke var tilgjengelige som for eksempel videomøter med flere 

personer samtidig, istedenfor email dialoger mellom få personer (Faraj & Shimizu, 2018). 

 

Utviklingen av teknologiske løsninger som benyttes av team som er preget av geografisk 

avstand er nærmere undersøkt av Baralou og Tsoukas (2015). De har kommet frem til at 

kunnskapsutvikling i en virtuell kontekst kan skje gjennom tre dialogiske praksiser, først er det 

dialog med andre personer, det andre er kvasi-dialog med andre usynlige personer og den siste 

er dialog med virtuelle artefakter (Baralou & Tsoukas, 2015). Først handler det om 

kommunikasjonen vi har med andre mennesker, våre kolleger. Denne kommunikasjonen kan 

foregå på email, telefon og videomøter. Den andre praksisen handler om hvordan teknologien 

har muligheten til å lagre informasjonen og dialog enten på emailer som er sendt eller 

chattemuligheter som er benyttet for å diskutere ulike problemer. Handlingsmuligheten 

teknologien gir er at en kan gå tilbake å ha «dialog» med tidligere utsagn fra andre, uten å 

fysisk snakke med personen, og på denne måten kan den enkelte komme med nye vurderinger 

i lys av den kunnskapen og forståelsen som oppnås av å benytte denne muligheten. Den siste 

praksisen er kvasi-dialog med virtuelle artefakter, dette går ut på at teknologien kan være 

epistemiske objekter og fungere som kunnskapsbærere, i den forstand at epistemiske objekter 

er både stabile og foranderlige (Baralou & Tsoukas, 2015). De er stabile i det at de fører logg 

over arbeidet vi gjør, for eksempel lagrer chatthistorikk og emailer, men de er og foranderlige 

i at de besitter en kunnskap vi som brukere ikke er bevisste. Denne kunnskapen ligger bak 

objektet eller teknologien og har mulighet til forandring, eksempelvis kan det være snakk om 

endringer i funksjoner som teknologien gir. 

 

2.5 Oppsummering 

 

I denne litteraturgjennomgangen har jeg vært innom mange debatter, antakelser, distinksjoner 

og syn på temaene epistemologi, typologien med taus og eksplisitt kunnskap og hvordan 
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kunnskap kan utvikles. Jeg skal nå gjøre et forsøk på å oppsummere de viktigste punktene og 

evaluere hvordan disse passer inn i helheten. 

 

Innledningsvis ble det trukket frem hvordan en vanlig antakelse var at kunnskap er en kognitiv 

eiendom hos individet. Dette ble gjennomgått og som et forslag fra Cook og Brown (1999) bør 

kunnskap ses som et sosialt fenomen i mye større grad. Denne epistemologiske debatten er 

nyttig i en undersøkelse av fenomenet kunnskapsutvikling, hvor det i praksis må antas at 

mennesker jobber sammen med andre og ikke bare på egenhånd. Dette skaper derfor et behov 

for å forstå kunnskap som både prosess- og praksisbasert. Det hjelper med å forstå kunnskap 

generelt og som ett sosialt fenomen, men da gjenstår fortsatt spørsmålet: hva kan vi kalle 

kunnskap? For å forstå kunnskap er det viktig å avgrense diskusjonen omkring begrepet og 

dets natur. Det vil være lite relevant å trekke inn store bidrag fra den filosofiske debatten om 

kunnskap og sannhet, og derfor er forståelsen avgrenset til den mest anvendte typologien i 

organisasjonsstudier, med taus og eksplisitt kunnskap (Sahdra & Thagard, 2003 sitert i 

Gourlay, 2006). Det er forsøkt på denne måten for å dekke det abstrakte elementet gjennom 

individets opplevelser og perspektiver, med andre ord den tause kunnskapen, og det mer 

eksplisitte som eksisterer i organisasjonen og i individets hverdag. 

 

Så langt har det blitt bygget forståelse omkring kunnskapens natur og benyttet en typologi som 

fanger det abstrakte og konkrete, men så kommer spørsmålet som er mest vesentlig for 

forskningsspørsmålet, hvordan utvikles denne kunnskapen? Her er det vist til et bredt fagfelt, 

men også en ledende teori om kunnskapsutvikling som illustreres gjennom en spiral for 

kunnskapsutvikling, kalt SEKI-modellen (Nonaka, 1994; Nonaka et al., 1994). Det er trukket 

inn ulike debatter omkring Nonakas tolkning av filosofen Michael Polanyi, men også hvordan 

dette samspillet mellom taus og eksplisitt kunnskap er forestilt. Det har vært kritikk rettet mot 

Nonaka sitt epistemologiske ståsted, hvor det argumenteres at denne modellen er for 

individbasert og ikke klarer å fange opp rammene individet befinner seg i. Det er gjort forsøk 

på å trekke inn en alternativ teori som dekker subjektet, objektet, instrumentene, kulturen og 

ulike regler og normer som et mulig forslag til hvordan vi bør forstå kunnskapsutvikling 

(Engeström, 1999; Engestrom, 2000; Engeström, 2015, 2018). Viktigheten av aktivitetsteori er 

at det skal gi fagfeltet ny innsikt omkring organisasjoner og komplekse systemer, og ikke minst 

kunnskapsarbeidernes praksiser og de relevante sider ved deres arbeid. 
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I dette kapittelet har også kunnskapsutvikling blitt sett i sammenheng med teknologi. Her ble 

online communities trukket frem som en ny og mer anvendbar teori som tar høyde for 

teknologisk utvikling og de behovene kunnskapsmedarbeiderne har i sitt arbeid (Faraj & 

Shimizu, 2018). Det legges også vekt på dialogiske praksiser som viktige elementer for å 

undersøke hvordan teknologien muliggjør kunnskapsutvikling på ulike nivåer, både mellom 

mennesker og mennesker og artefakter (Baralou & Tsoukas, 2015). 

 

2.6 Analytisk rammeverk 

 

Mitt analytiske rammeverk består av flere relevante sider som skal dekke helheten for å forstå 

kunnskapsutvikling i en kunnskapsintensiv organisasjon. Først er det viktig å fremheve 

forståelse av kunnskap som sosialt fenomen, dette i tråd med Cook og Brown (1999), for å gi 

benytte prosess- og praksisbasert tilnærming til fenomenet. Typologien om kunnskap som taus 

og eksplisitt skal benyttes for å kunne kategorisere hva som faktisk oppstår i praksis, ved å 

både dekke en abstrakt og en konkret dimensjon hos kunnskapsarbeideren. For å forklare 

kunnskapsutvikling og benytte en prosessbasert tilnærming, men samtidig dekker mer enn det 

individuelle, benytter jeg aktivitetsteori basert på Engeström (2015). En viktig bemerkning ved 

denne modellen er at det er prosessbasert og ikke lineært, ettersom samspillet ikke skjer steg 

for steg men mer helhetlig og sammenhengende. Dette vil også kunne gi et bredere bilde på 

kunnskapsarbeideres praksis i mer komplekse systemer og forklare sammenhengende faktorer 

som påvirker kunnskapsutvikling. 

 

Kunnskapsarbeideren vil måles opp mot et par av kriteriene til Alvesson (2004), høyt 

kvalifiserte individer som utfører kunnskapsbaserte arbeidsoppgaver avhengig av intellektuelle 

og symbolske ferdigheter i arbeidet, en relativ høy grad av autonomi, et behov for omfattende 

kommunikasjon og koordinering for problemløsning. 

 

Helt til slutt trekkes dialogiske praksiser frem, slik det er foreslått av Baralou og Tsoukas 

(2015), for å se nærmere på sammenhengen mellom kunnskapsutvikling og teknologi og hvilke 

muligheter som eksisterer for å tilrettelegge for kunnskapsutvikling.  I neste kapittel 

presenteres de metodiske valgene og hvordan datainnsamlingen ble gjennomført. 
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3 Metode 
 

Dette kapittelet har som hensikt å gi leseren innblikk i de metodiske valgene jeg har gjort i 

forskningsprosessen. Her begrunnes det for valg av forskningsdesign og hvilke perspektiver 

som ligger i bunn. Deretter er det beskrevet hvordan intervjuguiden ble utformet og hvordan 

jeg gjennomførte datainnsamlingen. I den sammenheng vises hvordan analyseprosessen har 

vært gjennomført og datamaterialet er blitt behandlet. Det presenteres en egen del om 

forskningsetikk som tar for seg min rolle som forsker og ulike hensyn til undersøkelsens 

informant og organisasjonen som virksomhet. Til slutt i kapittelet er undersøkelsens kvalitet, 

begrensning og refleksjoner rundt arbeidet diskutert. Alle metodevalg og tilnærminger har vært 

ledet av forskningsspørsmålet: 

 

Hvordan kan kunnskapsintensive organisasjoner jobbe med kunnskapsutvikling gjennom 

digitale teknologier, og hvordan drives kunnskapsledelse på nett? 

 

Ifølge Maxwell har forskningsspørsmål to hovedfunksjoner i forskningen (Maxwell, 2009). 

Først hjelper de å fokusere studien på hva jeg ønsker å finne ut og det andre er at de gir retning 

for hva jeg må gjøre for å finne ut av det jeg lurer på. I mitt tilfelle er fokuset på hvordan 

kunnskapsutvikling foregår og må derfor undersøkes i konteksten fenomenet oppstår, hvor en 

kunnskapsintensiv organisasjon er kontaktet og benyttet. Det at fenomenet ikke er direkte 

observerbart er grunnen til at det må undersøkes der det skjer og hos de som opplever det, og 

det legger føringer for hvordan jeg skal besvare forskningsspørsmålet. Jeg må gjennom 

aktørene som i dette tilfelle er kunnskapsmedarbeiderne i direkte kontakt med fenomenet, 

skaffe meg innsikt i opplevelser om hvordan kunnskapsutvikling oppstår i praksis. Med andre 

ord må jeg skaffe meg de ansattes perspektiver på kunnskapsutvikling i den riktige konteksten. 

En slik tilnærming har sine røtter i kvalitativ forskning, hvor hensikten er å oppnå forståelse 

og kunnskap gjennom de utvalgte som fungerer som linser for å se fenomenet. 

 

I mars måned under arbeidet med å gjennomføre intervjuer, ble situasjonen omkring Covid-19 

viruset et stort hinder i mitt arbeid. Jeg hadde gjennomført ett intervju på tidspunktet da 

regjeringen valgte å innføre de omfattende tiltakene for å hindre spredning av Covid-19 viruset 

(Regjeringen, 2020). Tiltak som stenging av utdanningsinstitusjoner som skoler og barnehager 

over hele landet, førte også til store endringer i næringslivet ettersom mange har barn og måtte 



31 

bli hjemme for passe disse. Dette tiltaket ble ekstra vektlagt, fra regjeringen og fra bedriftene 

sin side, for å hindre videre smitte, da de oppfordret befolkningen og ansatte om å holde seg 

innendørs og jobbe hjemmefra der det var mulig, noe min casebedrift ble påvirket av. Det førte 

til en situasjon som gjorde nye intervjuer umulig, spesielt fordi de ansatte ikke var i nærheten 

og de nå var blitt mer opptatt med sitt eget arbeid i en mer travel hverdag. Med andre ord ble 

arbeidsoppgavene og arbeidshverdagen berørt i en omfattende grad at de ikke hadde anledning 

til å stille til intervju, verken fysisk eller digitalt.   

Dette førte meg inn på retningen av hvordan bedrifter skal arbeide med kunnskapsutvikling på 

nettbaserte måter ettersom mange bedrifter nå ble mer avhengig av å jobbe på nett. Hvordan 

skal det tilrettelegges, når ansatte er geografisk spredt og de i stor grad blir avhengig av digitale 

løsninger for å gjennomføre sin jobb? 

 

For meg betydde det justering av noen elementer i oppgaven, hvor jeg i utgangspunktet ikke 

hadde fokus på nettbasert kunnskapsutvikling, men dette ble ekstra interessant å undersøke. 

Det betydde også ett tillegg i datainnsamling ettersom intervju ble begrenset til det ene, hvor 

jeg valgte å løse det ved å kombinere intervjudata med en dokumentanalyse for å analysere 

nettbasert kunnskapsutvikling etter ett innblikk og grunnleggende forståelse av en 

kunnskapsmedarbeiders praksis og kunnskapsutvikling. Denne kombinasjonen kunne vært 

kjennetegnet som et forsøk på Mixed Methods, men i denne studien vil ikke analysen være 

kvantitativ men kvalitativ i tråd med forskningsdesignet. Dette betyr at analysen min er 

interessert i å undersøke underliggende tema og meninger i dokumentene snarere enn 

forekomster av ord og lignende (Bowen, 2009; Bryman, 2016). Analysen presenteres nærmere 

i del 3.3.4.  

 

Det teoretiske rammeverket i kapittel 2 beholdes ettersom forståelse av kunnskap og 

kunnskapsutvikling fortsatt er nødvendig og denne er tilstrekkelig for studiens videre innhold 

og analyse. Jeg valgte som et tillegg, å benytte teorier om kunnskapsutvikling på tvers av 

arbeidssteder og kontekster, som også er tilrettelagt for aktivitet som er nettbasert, sistnevnte 

gjennom fokus på dialogiske praksiser. 
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3.1 Vitenskapsteoretisk tilnærming 

 

I vitenskapsteori fremheves det to tilnærminger som vanligvis er brukt når man starter et 

forskningsprosjekt. Det er induktiv og deduktiv tilnærming og henger sammen med hvilket 

utgangspunkt jeg som forsker velger å ta med hensyn til teoriens rolle i forskningen (Bryman, 

2016). Dette har med hvilke valg jeg foretar og hvordan disse valgene preger 

forskningsprosessen. En deduktiv tilnærming tar utgangspunkt i eksisterende teori og utvikler 

problemstilling på bakgrunn av mangler eller svake sider ved det som er kjent, mens en 

induktiv tilnærming tar utgangspunktet i observasjoner og funn for å utvikle ny teori (Bryman, 

2016). I mitt tilfelle har det vært en deduktiv tilnærming, hvor jeg har sett på tidligere forskning 

og deretter undersøkt fenomenet for å få økt forståelse av det. Det er viktig å merke at verken 

deduktiv eller induktiv tilnærming utelukker den andre. Dette betyr at forskningsprosessen ikke 

er lineær og alle trinnene naturlig følger hverandre. Det er i større grad snakk om revurderinger 

underveis og at prosessen er mer refleksiv i den forstand at de ulike stegene som metode, teori 

og data er gjensidig påvirkende (Maxwell, 2009). Derfor kan en deduktiv tilnærming preges 

av en slik fleksibilitet i kvalitativ forskning, hvor endringer kan gjøres i lys av ny forståelse 

underveis. 

 

«Vår vitenskapsteoretiske forankring har imidlertid betydning for hva vi søker informasjon om, 

og danner et utgangspunkt for den forståelsen vi utvikler» (Thagaard, 2018, s. 33). Her står 

begrepet forståelse og tolkning sentralt. Dette henger sammen med min forforståelse, som jeg 

bringer med meg inn i prosjektet, og på annen side kan mønstre i datamaterialet gi meg som 

forsker ny forståelse underveis i prosessen (Thagaard, 2018). Dette springer ut fra 

hermeneutikken som vitenskapsteori. I intervjusituasjonen må det i lys av hermeneutikk, tolke 

det som blir sagt utover her og nå situasjonen, for deres ytringer er preget av bakgrunn, 

kontekst, antakelser, verdier og videre (Kvale & Brinkmann, 2015). Forskningsspørsmålet mitt 

er ute etter å forstå fenomenet kunnskapsutvikling og på bakgrunn av redegjørelsen i kapittel 

2, med vekt på forståelse av kunnskap som sosialt fenomen, blir det viktig å se hvordan 

erfaringer og meninger hos informantene kan danne forståelse av fenomenet i den konteksten 

det finner sted, og hvordan jeg som forsker må forholde meg til det som blir sagt. 
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3.2 Forskningsdesign og metode 

 

Thagaard (2018) viser at forskningsdesign er det som beskriver retningslinjer for prosjektet og 

disse er tilknyttet undersøkelsens hva, hvem, hvordan og hvor. Dette sagt med andre ord, en 

beskrivelse av rammen for prosjektet. Hva rettes undersøkelsen mot? Hvem er aktuelle 

deltakere? Hvor skal undersøkelsen utføres og hvordan skal det gjennomføres? Hva 

undersøkelsen rettes mot er fenomenet kunnskapsutvikling og aktivitet hos de ansatte i praksis, 

men videre i denne delen skal de resterende spørsmålene besvares gjennom beskrivelsen av 

forskningsdesignet og de metodiske valgene som er tatt for å besvare forskningsspørsmålet. 

 

Forskningsdesignet mitt er en casestudie. Dette designet benyttes for det tillater meg å studere 

fenomenet i naturlig sammenheng og kan gi flere kilder med data (Thagaard, 2018). Disse 

kildene kan være personer, grupper eller organisasjoner, og i denne undersøkelsen er det 

innblikk fra en nøkkelinformant i en kunnskapsintensiv organisasjon, som danner grunnlaget 

for hvem. Dette er et viktig trekk ved forskningsdesignet, for i teorien kan det meste ifølge 

Bryman (2016), kjennetegnes som case. Eksempelvis kan et tilfeldig utvalg mennesker i Norge 

kunne argumenteres å være en casestudie av Norge. I denne undersøkelsen er det derimot ikke 

slik at organisasjonen er analyseenhet, det vil si at organisasjonen er av mindre betydning for 

undersøkelsen, men det er en idiografisk tilnærming hvor informanten bidrar til at jeg får 

innsikt og forståelse av de unike trekkene ved kunnskapsutvikling i denne organisasjonen. 

Organisasjonen har avdelinger på ulike steder i Norge, men den ansatte er HR-ansvarlig for 

organisasjonen og denne kunnskapsintensive organisasjonen blir studiens hvor. 

 

Hvordan tar for seg hvilken fremgangsmetode som egner seg for å få innsikt i informantenes 

opplevelser av fenomenet. Derfor har jeg benyttet semi-strukturert intervju og 

dokumentanalyse som min fremgangsmåte, førstnevnte er en metode innenfor kvalitativ 

tilnærming som i hovedsak gir rom til flere temaer som utgjør en intervjuguide, men det tilbyr 

også en fleksibilitet i forbindelse med rekkefølgen på spørsmål som belyser problemstillingen 

og gir meg som forsker muligheten til oppfølgingsspørsmål som virker klargjørende (Bryman, 

2016). Dokumentanalysen tillater meg å svare på den andre delen av forskningsspørsmålet, 

hvor analysen består av dokumenter som søker å forstå nettbasert kunnskapsutvikling og dette 

trekkes opp mot det teoretiske rammeverket. 
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3.2.1 Fordeler og begrensninger ved kvalitativ studie 

 

Kvalitativ forskning har sine fordeler og begrensninger i samfunnsvitenskapelig forskning og 

derfor må disse vurderes nøye for å vise studiens kvaliteter og resultatenes pålitelighet. Dette 

er kjent som validitet og reliabilitet (Bryman, 2016). Maxwell (2009) trekker frem to ting som 

er en potensiell trussel i kvalitative studier, disse er forskerens skjevhet og hvilken påvirkning 

forskeren har hatt med sitt nærvær, nærmere kjent som reaktivitet. 

 

Forskerens skjevhet sikter til bias og handler om at forskningen påvirkes av den som forsker 

gjennom hvilke metoder som brukes for datainnsamling, analysen av dette materialet og hvilke 

teorier, verdier og forforståelse forskeren har med seg (Maxwell, 2009). Nærmere forklart er 

at jeg er en sentral del av forskningen, med nærhet til fenomenet. McGrath (1995) påpeker 

noen sterke og svake sider ved egenrapportering og da metoder som spørreskjema, intervju og 

skala for rangering. Han fremhever at metodens sterke side er at det gjennom intervjuer, er en 

direkte måte å samle inn data om fenomenet (McGrath, 1995). En stor fordel ved en kvalitativ 

studie, ettersom kunnskapsutvikling ikke kan direkte observeres. Da blir også intervju eneste 

måte å få tilgang til fenomenet. I denne undersøkelsen er det valgt en kvalitativ tilnærming 

ettersom fenomenet må studeres i sin kontekst, noe som krever nærhet til de som opplever 

fenomenet til vanlig. Subjektiviteten tas hensyn til ved betraktninger gjort av epistemologisk 

posisjon, her sikter jeg til hvordan funnene må tolkes opp mot flere forhold. Tolkning og 

meningstilleggelse må ta hensyn til bakgrunn, kontekst og ikke minst min forforståelse, for å 

kunne gi mer pålitelig forklaring på funnene. 

 

Det reises kritikk mot nærhet og påvirkninger denne nærheten kan skape, også referert til som 

reaktivitet (Maxwell, 2009). Maxwell påpeker sterkt at dette ikke er noe som kan elimineres 

helt, ettersom forskeren er den som driver prosjektet fremover, men det er nødvendig å forstå 

hvordan ting kan påvirkes og dermed bruke det som en faktor man regner for (Maxwell, 2009). 

Ved å bruke intervju som metode kan det tas hensyn til denne kritikken. En måte er å unngå å 

stille ledende spørsmål som gir retning til svarene man får (Maxwell, 2009). Likevel er det 

umulig å minimere effekten man har på denne situasjonen ettersom det er en samtale mellom 

to mennesker og det stilles spørsmål som gir retninger for hva man får av svar fra informantene. 

Fordelen veier likevel mer tungt i mitt tilfelle for denne tilnærmingen og valget av metode gir 

meg tilgang til deres opplevelser av fenomenet. 
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En annen kritikk ved kvalitativ tilnærming henger sammen med forskerens posisjon og rolle i 

forskningen. Kritikken sikter til vanskeligheten av å gjenskape kvalitative studier fordi 

forskeren er for sentral til at en annen forsker kan oppnå de samme resultatene (Bryman, 2016). 

Fordi jeg tar ulike valg til teorier jeg benytter, jeg har en forforståelse som påvirker og analysen 

av funnene preges av disse faktorene. Derfor er det i kvalitative studier nødvendig å beskrive 

nøyaktig og detaljert hva som er gjort og hvordan, for at andre skal kunne vurdere studiens 

gyldighet og resultatenes pålitelighet, og være i stand til å kunne gjenskape studien. 

 

For å beskytte seg for trusler mot validitet og styrke funnenes troverdighet, foreslår Maxwell 

(2009) flere strategier jeg kan benytte i min undersøkelse. Først bør jeg fokusere på rich data, 

dette dreier seg om at datamaterialet skal være detaljert og variert til å gi oss et tydelig bilde på 

hva som foregår (Maxwell, 2009) og kan gi andre muligheten til å forstå den kontekstuelle 

rammen (Bryman, 2016). I praksis betyr det at intervjuene bør transkriberes detaljert for å fange 

opp helheten ved å legge merke til kroppsspråk, tonefall og andre detaljer for å se meningen 

mer helhetlig, for å styrke validitet og bære preg av god forskningspraksis. 

 

En annen strategi jeg bør fokusere på er å gjenta og dobbeltsjekke med informanten hva de 

mente, kjent som respondent validitet hvor hensikten er å dobbeltsjekke at jeg som forsker har 

forstått svarene deres korrekt (Maxwell, 2009; Bryman, 2016). Jeg kan i intervjusituasjonen be 

de utdype svarene sine eller ved å gjenta svaret for å sjekke om det er hva informanten faktisk 

mener. En annen strategi som også bør benyttes er triangulering, det vil si at man samler 

informasjon fra flere kilder om samme fenomen, slik at en sammenligning i funnene kan gi 

nøyere svar og forståelse. 

 

Siste punkt i denne delen tar for seg problematikken rundt generalisering ved kvalitativ 

forskning. Generalisering har i kvantitativ forskning hensikt om å gjelde for flere og andre 

kontekster enn den eller de som er undersøkt (Bryman, 2016). I kvalitativ forskning er det et 

fåtall og ikke et stort utvalg, av den grunn blir spørsmålet hvordan skal dette være nyttig for 

andre? Maxwell (2009) tar opp denne problematikken og hovedpoenget hans er at kvalitativ 

forskning gir innblikk i en case eller flere, og i fenomener som gir oss mennesker en 

dybdeforståelse som ikke kan oppnås på annen måte. Dette fremheves ved at kvalitativ 

forskning gir et grunnlag ved en teoriutvikling, som da har overføringsverdi til andre studier 

(Maxwell, 2009). I denne undersøkelsen er det nettopp en dybdeforståelse om fenomenet jeg 
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er ute etter og denne kan ha overføringsverdier til andre studier. I neste del presenteres hvordan 

jeg samlet datamaterialet og hvordan det ble analysert. 

 

3.3 Datainnsamling 

 

Forskningsspørsmålet er det vesentlige i spørsmålet om datainnsamling. Ifølge Maxwell (2009) 

er en av hovedfunksjonene at forskningsspørsmålet gir retning i prosjektet. Retningen i 

forbindelse med datainnsamling handler om hvilken strategi forskeren bruker til innsamling av 

data, hvor Bryman (2016) viser at i kvalitativ forskning brukes purposive sampling. Det kan 

på norsk oversettes til målrettet eller hensiktsmessig utvalg. Det at forskningsspørsmålet gir 

retning betyr for meg at jeg vet hvor og hvem undersøkelsen innebærer, ettersom 

problemstillingen inkluderer kunnskapsmedarbeidere og kunnskapsintensive organisasjoner. 

Derfor er det hensiktsmessig å benytte ett målrettet utvalg hvor jeg har kontaktet en 

kunnskapsintensiv organisasjon som har tillat meg å gjennomføre intervjuer. Jeg orienterte meg 

først på hvilke organisasjoner som finnes i Oslo med kunnskapsintensive arbeidsoppgaver. 

Valget falt på en organisasjon som passet kriteriene for å besvare forskningsspørsmålet, og 

kontaktet de telefon for å presentere studien. Ideen ble godt mottatt og kontaktpersonen 

henviste meg til aktuelle informanter i organisasjonen. 

 

3.3.1 Intervju som metode 

 

Å velge intervju som fremgangsmåte henger sammen med mitt overordnede forskningsdesign. 

Det er likevel noen viktige punkter å tenke på når det skal benyttes intervju. Spørsmålet som 

først blir synlig er hvor mange skal intervjues? Kvale og Brinkmann (2015) beskriver at i 

intervjuforskning er det en antakelse om at flere intervjuer betyr at det er mer vitenskapelig, 

men her er de uenig i den antakelsen (Kvale & Brinkmann, 2015). De fremhever at 

intervjuundersøkelser varierer i antallet, men at en slags tommelfingerregel er 15 +/- 10, alt 

avhengig av tiden man har til disposisjon og hvilke resurser som er tilgjengelig (Kvale & 

Brinkmann, 2015). For min del har dette vært en avgjørende faktor, ettersom datainnsamlingen 

ble påvirket av Covid-19 krisen, at jeg derfor har blitt begrenset til én nøkkelinformant. 

Intervjuundersøkelse har ett metningspunkt, hvor flere intervjuer ikke nødvendigvis tilfører ny 

kunnskap om fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2015), men i mitt tilfelle benyttes intervjudata 

til å skape en beskrivelse av hvordan fenomenet foregår i praksis og i sammenheng med å 
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besvare en del av forskningsspørsmålet. Dette velger jeg å gjøre for å da kunne forstå 

kunnskapsutvikling i tilknytning til digitale teknologier. Hensikten er ikke å generalisere 

funnene fra intervjudata, men å beskrive fenomenet slikk det oppfattes av nøkkelinformanten. 

Informanten er HR-leder i en stor privat organisasjon som jobber med kjemikalier. 

 

Et annet spørsmål som dukker opp er hvilken type intervju skal brukes? I kvalitativ forskning 

er det flere som benytter termen kvalitativt intervju (Bryman, 2016), men dette kan virke 

forvirrende og lite forklarende. Bryman (2016) viser at kvalitativt intervju er en 

samlebetegnelse for den mer ustrukturerte formen som deles i ustrukturert eller semi-

strukturert intervju. Jeg benytter et semi-strukturert intervju, ettersom jeg har mulighet til å 

undersøke en liste med temaer eller spørsmål som på forhånd er utarbeidet. Det jeg får er en 

mindre struktur, men samtidig en stor fleksibilitet til å stille spørsmålene som har til hensikt å 

belyse forskningsspørsmålet mitt. 

 

3.3.2 Utforming av intervjuguide 

 

Med semi-strukturert intervju er derfor nødvendig å ha en intervjuguide. En intervjuguide er 

ment å virke som en liste med tema som skal gjennomgås, men samtidig blir det viktig å ha 

fleksibiliteten for informantens skyld (Bryman, 2016). Dette betyr for meg at informanten har 

tid til å svare slik de ønsker, for det er deres opplevelser og tanker jeg er interessert i å forstå, 

derfor vil en bundet struktur preget av den korte tiden være lite gunstig. I arbeidet mitt med 

intervjuguide tok jeg forskningsspørsmålet i sentrum og stilte meg selv hva trenger jeg å vite? 

Da kunne jeg utforme spørsmål som i lys av min tilnærming, fokuserte på hva og hvordan 

spørsmål for å fange opp rike beskrivelser hos informantene. Det har også vært fokus på noen 

retningslinjer som å ikke stille ledende spørsmål og formulere spørsmålene klart og tydelig. 

Intervjuguiden kan ses i sin helhet i vedlegg 3. 

 

3.3.3 Gjennomføring av intervju 

 

Intervjuet jeg rakk å ha ble gjennomført i mars, i starten av krisen rundt Covid-19. Jeg kontaktet 

informanten på mail og sendte vedlegg med informasjonsskrivet (vedlegg 2) og 

samtykkeerklæringen slik at informanten var klar over hva deltakelsen innebar og at denne er 

frivillig. Intervjuet ble gjennomført på Skype og informanten ga samtykke til at jeg tok opptak 
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av samtalen, dette tillot meg å fokusere på informanten og ikke på å transkribere alt som ble 

sagt underveis. Under intervjuet opplevde jeg informanten som imøtekommende på spørsmål 

og samtalen oppfattet jeg som flytende. Av hensyn til informanten og stillingen personen har i 

organisasjonen, oppgis ikke opplysninger om den konkrete bedriften hvor informanten er HR-

leder i Norge og Sverige. 

 

Til tross for noe teknologisk utfordring rundt situasjonen, hvor det ble gjort opptak av en 

videosamtale på datamaskin, ble likevel lydopptaket av bra kvalitet. Intervjuet transkriberte jeg 

umiddelbart etter at det var ferdig og personopplysningene ble i henhold til personvernansvaret 

mitt, anonymisert. 

 

Det var kort tid etter dette intervjuet tiltakene fra regjeringen ble iverksatt og gjorde ytterligere 

intervju umulig. Derfor ble jeg nødt til å undersøke alternativt datamaterialet. Her ble jeg 

oppmerksom på dokumentanalyse som metode og dette presenteres i neste del. 

 

3.3.4 Kvalitativ innholdsanalyse og dokumentutvalg 

 

Bratberg (2017) viser hvordan tekstanalyse kan være kilde til kunnskap. Tekster kan regnes 

som datamaterialet og at vi gjennom ulike tekster kan få kunnskaper om faktiske og konkrete 

forhold (Bratberg, 2017, s. 11). Med utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming er hensikten med 

en tekstanalyse, også kjent som kvalitativ innholdsanalyse, at datamaterialet analyseres for å 

finne underliggende tema (Bryman, 2016). I denne studien er metoden hensiktsmessig og 

justert i forbindelse med det overordnede forskningsdesignet, slik at innholdsanalysen tar sikte 

på å finne tema i utvalgte dokumenter som skal være med å besvare forskningsspørsmålet. 

Bowen (2009) viser til at i kvalitativ analyse kan dokumentene bestå av trykkede og 

elektroniske kilder, men at hensikten er å analysere og tolke dokumentene for å få ny kunnskap 

og forståelse om det som undersøkes. I studien består dokumentene av sekundærdata, i form 

av offentlig informasjon hentet fra nettsidene til fire universiteter, og dette vil være med å gi 

svar på hvordan kunnskapsutvikling kan foregå gjennom digitale teknologier. Universitetene 

som kunnskapsintensive med ansatte som er forskere og lektorer blant flere, gjør at 

forskningsspørsmålet lar seg besvare ved å bruke fire universiteter i analysen for å se hvordan 

kunnskapsmedarbeidere utvikler sin kunnskap gjennom digital teknologi og uten fysisk 

kontakt. 
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Dokumentutvalget har sammenheng med at disse organisasjonene, i likhet med andre deler av 

samfunnet, over natten måtte flytte sin praksis til digitale plattformer. Det gir da en god 

mulighet til å undersøke hvordan kunnskapsutvikling foregår i tilknytning til digitale 

teknologier, og ved at flere universiteter inkluderes i undersøkelsen kan det gi bedre svar og 

føringer for hvordan det kan gjøres i praksis. Det gjør det ekstra interessant å se hvordan de har 

omstilt seg på kort tid og at denne endringen kom som en løsning og ikke som hovedmålet ved 

skifte fra fysisk til digital praksis. Hensikten med å velge fire universiteter var at det først gir 

en god mulighet til å undersøke hvilke løsninger som er iverksatt, for deretter å kunne 

sammenligne deres praksiser og undersøke hvilke muligheter det finnes for kunnskapsutvikling 

gjennom dialogiske praksiser. Universitetene er også åpne på hvilke tiltak de har iverksatt og 

vurderinger omkring valgene de har tatt, noe som har gitt enklere tilgang til informasjonen på 

deres hjemmesider. Denne informasjonen er lagret som PDF-filer slik at man sikrer 

etterprøvbarhet ved å godt dokumentere når og konkret hvilken informasjon som er benyttet. 

PDF-filene inneholder artikler og kunngjøringer som har blitt publisert i tidsrommet mellom 

12.mars 2020 til 21.mai 2020.  

 

En fordel ved å benytte en innholdsanalyse i tillegg til intervju er at det kan forklares som 

triangulering. I likhet med at mange informanter kan bidra med kunnskap og syn om det 

samme fenomenet, kan ulike metoder ha den samme effekten. Dette er med å styrke studiens 

kvalitet gjennom at ulike metoder gir muligheten til å kryss sjekke funnene og dermed kunne 

gi mer troverdige resultater (Bryman, 2016). I dette tilfelle har metodene vært hensiktsmessige 

til å utvikle forståelsen rundt fenomenet og samtidig vært avgjørende for å besvare 

forskningsspørsmålet. Kunnskapsutvikling har således vært i sentrum både under intervju og i 

dokumentanalysen. 

 

3.4 Analyseprosessen 

3.4.1 Talespråk til skriftspråk 

 

Etter at intervjuene er gjennomført skal organisering og bearbeiding av det innsamlede 

datamaterialet begynne. For å kunne analysere data må først intervjusamtalen gjøres 

tilgjengelig for en analyse (Kvale & Brinkmann, 2015). Dette er kjent som transkribering av 

intervjuet. Det er flere siden ved denne prosessen som er viktig for forskeren. Først fremheves 
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viktigheten av at forskeren selv transkriberer intervjuene, for dette gir en unik mulighet til 

nærhet av datamaterialet som er viktig når meninger skal settes i sammenheng (Dalen, 2011). 

En annen side ved transkribering som fremheves er at det bør gjennomføres så fort som mulig 

etter intervjuet (Dalen, 2011). Det henger sammen med at analyseprosessen starter tidlig i 

kvalitativ forskning, og forståelsen vi utvikler gjennom intervjuene bør noteres ned med denne 

ferskt i minnet og sikrer samtidig at viktige elementer ikke blir glemt. Dette tok jeg hensyn til 

ved at jeg umiddelbart etter intervjuet satte i gang med transkribering og til dette arbeidet ble 

programmet f4transkript benyttet. 

 

3.4.2 Analysestrategi 

 

Analysestrategien er i stor grad et resultat av en struktur som begynte med 

forskningsspørsmålet mitt. Med mitt forskningsdesign og hensikten å undersøke 

kunnskapsutvikling i sin naturlige kontekst, gjør det relevant å lete etter sammenhenger og 

mønstre i datamaterialet. En analyse som da egner seg godt, er tematisk analyse som har til 

hensikt å identifisere, analysere og oppdage tema i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). 

 

Tematisk analyse er beskrevet som en utbredt analysemetode for kvalitative data, og gir en god 

mulighet for at forskeren kan beskrive hva som ble gjort i detalj (Bryman, 2016). Dette er en 

god mulighet til å styrke studiens kvalitet gjennom en klar og tydelig skisse av hvordan 

konklusjonene er kommet fra funnene som er gjort. En slik analyse har flere steg som kan 

følges som en oppskrift. Braun og Clarke (2006) har seks trinn i sin oppskrift på hvordan 

gjennomføre en tematisk analyse. Første steg handler om å gjøre seg kjent med datamaterialet, 

noe som i hovedsak skjer gjennom transkriberingsarbeidet. Det andre steget er å skape koder 

som har til hensikt å representere et tema, dette skjer på tvers av datamaterialet. Neste steg er 

å lete etter tema og fellestrekk i kodene. Steg fire handler om revurderinger og arbeid frem og 

tilbake mellom temaene som har kommet frem, for å se om de er sammenhengende med kodene 

man har gjort i steg nummer to. Nest siste steg handler om å definere og navngi temaene som 

da er med å vise hva analysen forteller. Siste steg er når rapporten skal produseres og her brukes 

utdrag fra analysen i en gjentakende dans mellom teori og analyse for å svare på 

forskningsspørsmålet og gi leseren en nærhet til dataene gjennom utdrag fra det transkriberte 

materialet. I denne studien ble stegene veiledende i analysearbeidet, men oppskriften har ikke 

blitt fulgt i blinde. Jeg innså viktigheten av å transkribere tidlig og dette ble gjennomført 
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umiddelbart etter intervjuet. Min tilnærming til analysearbeidet er forankret i det overordnede 

designet, hvor meninger og forståelse er det jeg søker omkring kunnskapsutvikling i 

kunnskapsintensive organisasjoner. Derfor ble analyseoppskriften løselig fulgt ettersom jeg i 

utgangspunktet hadde ett analytisk rammeverk for hvordan de ulike begrepene kan forklares. 

Det er en annerledes tilnærming enn det som har hensikt å skape teori ut av data, kjent som 

grounded theory tilnærming (Braun & Clarke, 2006). 

 

I analysen av dokumentene er det flere likhetstrekk med den tematiske analysen beskrevet 

ovenfor. Jeg startet med å undersøke hva universitetene gjorde da krisen først oppstod noe som 

ga meg en oversikt over løsningene som ble benyttet. Likt med den tematiske analysen er et 

viktig moment at det dreier seg om en gjentakende prosess, hvor koding og revurdering av 

temaene står sentralt. Denne fasen inngår i det Grønmo (2020) beskriver som en kvalitativ 

innholdsanalyse, hvor den gjentakende prosessen er viktig for å systematisk gå gjennom data 

og at man oppnår å kategorisere det relevante materialet med sikte på å besvare 

problemstillingen (Grønmo, 2020, s. 209). 

 

I begge analysene har det analytiske rammeverket vært førende i arbeidet med å se etter temaer 

og mening i datamaterialet. Det betyr at jeg brukte teori og vitenskapelige konsepter for å se 

etter mening og sammenhenger i datamaterialet, dette var et valg med hensyn for å besvare 

forskningsspørsmålet. Derfor har jeg en struktur som er inspirert av teori, hvor jeg benyttet de 

vitenskapelige begrepene som springbrett til temaer, men det vil bevisst ikke trekkes inn teori 

i analysen, ettersom dette kommer i ett eget diskusjonskapittel. Hensikten med å organisere 

funnene slik har vært å besvare det todelte forskningsspørsmålet, hvor jeg først presenterer 

datamaterialet for å se hvordan kunnskapsutvikling foregår i en kunnskapsintensiv 

organisasjon. Her har det vært nyttig med det analytiske rammeverket, ettersom det har pekt i 

retning hva som er viktig for fenomenet og hvilke elementer jeg bør se nærmere på. For å svare 

på del 2 av forskningsspørsmålet vil det gjennom dokumentanalyse undersøke sammenhenger 

i hvordan kunnskapsutvikling kan foregå i tilknytning til digital teknologi og hvilke muligheter 

for dialogiske praksiser som kan finnes i sånn type arbeid. 
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3.5 Forskningsetikk 

 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora [NESH] har 

utviklet Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi som 

har til hensikt å gi forskere og forskersamfunnene kunnskaper om forskningsetiske normer 

(NESH, 2016). Etikk er et viktig element i forskningen og ifølge Kvale og Brinkmann (2015) 

er dette noe man forholder seg til og bør reflektere over gjennom hele prosessen. 

 

I kvalitativ forskning er det flere områder som krever etiske refleksjoner. NESH (2016) viser 

hvordan hensyn til personer må opprettholdes ved å ivareta deres personvern. Her vises det til 

første steg i å bevare personvernet ved å ta hensyn til personopplysninger og at man er 

meldepliktig hvis disse skal behandles (NESH, 2016). I denne undersøkelsen har dette vært 

aktuelt og første steg ble besvart ved å melde prosjektet til datatilsynet [NSD], og deres 

vurdering (vedlegg 1) er at prosjektet har tatt tilstrekkelig hensyn til personvernet og har fått 

grønt lys. 

 

Et annet punkt forskeren må forholde seg til er at det skal informeres om forskningen til de 

som skal delta og her ligger et krav om informert og fritt samtykke. Kvale og Brinkmann (2015) 

viser til hvordan dette dreier som om at deltakelsen skal være frivillig og henger sammen med 

at forskningen skal respektere menneskeverdet og individuell autonomi. Derfor må det 

informeres om at det er mulig å trekke seg fra undersøkelsen når som helst og uten en spesiell 

grunn. Dette har vært en av betraktningene i denne undersøkelsen og alle deltakerne er 

informert om deres rettigheter gjennom tydelig beskrivelse av prosjektet og deres rettigheter 

ved å delta. Samtykke må også være uttrykkelig (NESH, 2016), dette betyr at informantene er 

forstått med hva det innebærer å delta og dette gjøres ved å benytte samtykkeerklæringer som 

dokumentasjon på denne forståelsen. Samtykke kan når som helst, i tråd med kravet, trekkes 

uten spesielle grunner.  

 

Et annet viktig punkt er kravet om konfidensialitet (NESH, 2016). Dette betyr at jeg som 

forsker behandler datamaterialet med varsomhet og fortrolighet. Her er det viktig å informere 

om hva data skal brukes til og resultatet av deres deltakelse (Kvale & Brinkmann, 2015). Dette 

kravet opprettholdes ved at personopplysninger og annen informasjon som kommer av 

forskningen beskyttes gjennom anonymisering i den ferdige publikasjonen. I denne 
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undersøkelsen er det benyttet anonymisering ettersom informantene jobber i en organisasjon 

som er preget og drevet av konkurranse i markedet og derfor er det tatt slikt hensyn. 

 

3.6 Oppsummering 

 

I dette kapittelet har hensikten vært å presentere hvordan studien er gjennomført og 

begrunnelsen bak valgene som er tatt. Dette har blitt presentert gjennom tydelige beskrivelser 

av min prosess og de refleksjonene som har ligget bak. Utgangspunktet mitt var et ønske om å 

forstå kunnskapsutvikling i kunnskapsintensive organisasjoner og derfor har det vært nyttig 

med en kvalitativ tilnærming ettersom jeg ønsker å fange kunnskapsmedarbeidernes 

opplevelser av fenomenet. For å oppnå dette benyttet jeg metodene intervju og 

dokumentanalyse og på denne måten har jeg gjort ett forsøk på å inkludere begge elementene 

i forskningsspørsmålet, både hvordan kunnskapsutvikling foregår i kunnskapsintensive 

organisasjoner og hvordan det kan foregå i tilknytning til digitale teknologier. Analysen ble 

grundig gjennomført ved hjelp av trekk fra tematisk analyse. Her sørget jeg for å transkribere 

intervjuet umiddelbart etter at det var gjennomført og slik sikret jeg en nærhet og kjennskap til 

materialet, som er et viktig punkt i en tematisk analyse. Derfra har jeg benyttet koder og 

kategorier for å finne de relevante temaene som presenteres i analysen. Prosessen har vært 

gjentakende ved at jeg hele tiden gikk frem og tilbake mellom koder og tema som dukket frem, 

dette for å dobbeltsjekke at analysen og kodingen var grundig gjennomført. Datamaterialet ble 

sett opp mot det analytiske rammeverket for å forstå fenomenet og dette har riktignok påvirket 

mine tolkninger, ettersom forskeren ikke er helt objektiv i kvalitativ forskning. Derfor har jeg 

vært bevisst de etiske spørsmålene underveis i prosessen og er det er forsøkt å gi leseren 

innblikk i hva som er gjort i praksis. I neste kapittel presenteres funn og analyse. 
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4 Funn og analyse 
 

I dette kapittelet presenteres resultatene, dette er mine analyser av datamaterialet. Kapittelet vil 

være bygget opp i to deler som har til hensikt å svare på forskningsspørsmålet: 

 

Hvordan kan kunnskapsintensive organisasjoner jobbe med kunnskapsutvikling gjennom 

digitale teknologier, og hvordan drives kunnskapsledelse på nett? 

 

Først vil resultatene fra intervjudata presenteres, dette består av intervju gjort med en 

nøkkelinformant i en stor privat kunnskapsintensiv organisasjon, hvor vedkommende har 

stilling som HR-leder. Data analyseres og benyttes for å svare på hvordan en 

kunnskapsmedarbeider jobber med kunnskapsutvikling i en kunnskapsintensiv organisasjon. 

Deretter presenteres dokumentene, i form av offentlig informasjon fra universitetenes 

hjemmesider, og dette analyseres opp mot hvordan ulike kunnskapsintensive organisasjoner 

arbeider med teknologi for å se på hvordan kunnskapsutvikling kan skje gjennom digitale 

teknologier og hvordan dette tilrettelegges for. 

 

Intervjudata og de identifiserte temaene blir presentert først og disse er 

kunnskapsmedarbeideren i del 4.1, arbeidsorganisering i del 4.2, og samarbeid i del 4.3, og 

hvilken sammenheng disse har for kunnskapsutvikling i kunnskapsintensive organisasjoner og 

i praksis. Funnene viser at selvbestemmelse omkring egen læring er av en betydning, de viser 

også hvordan kunnskap må anvendes i en situasjon for å skape ny læring og hvilken betydning 

samarbeid har for kunnskapsutvikling i praksis. Formålet med studien har vært å forstå 

fenomenet, men også hvordan det har sammenheng med digitale teknologier i arbeid som 

krever samarbeid og kommunikasjon på tvers av tid og rom. Av denne grunn vil del 4.4 

presentere hvordan kunnskapsutvikling kan foregå gjennom digitale teknologier og her viser 

funnene hvilken betydning videomøter som kommunikasjonsform har, hvilke muligheter 

teknologien gir i form av synkron og asynkron undervisningsform og hvordan 

kunnskapsutvikling henger sammen med anvendelse av teknologien og hvilken innsats som 

gjøres for at de ansatte bruker teknologien mest hensiktsmessig. I del 4.5 er det en 

oppsummering av kapittelet. 
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4.1 Del av helheten 

 

Kunnskapsutvikling i praksis er i stor grad avhengig av faktorer som innebærer den enkelte. 

Det er faktorer som påvirker det arbeidet som gjøres alene og arbeidet som gjøres med andre. 

I denne delen av analysen presenteres de faktorene som viser seg å være av betydning for hva 

som er kunnskapsutvikling i en kunnskapsintensiv organisasjon.  

 

4.1.1 «Jeg tenker det er eget ansvar» 

 

Informanten er leder for en HR-avdeling som består av seks medarbeidere i en stor privat 

organisasjon. Vedkommende har mastergrad innen ledelse og arbeidet består av 

prosjektledelse, planlegging og ansvar for HR i Norge og i Sverige. Spørsmålet omkring 

autonomi er i stor grad knyttet til hvilken side ved arbeidet som behøver selvbestemmelse. 

Informanten ga innblikk i hvordan læringsmuligheter på jobb kan virke som er tilknyttet en 

større grad av individuell frihet. På spørsmål om hvordan vedkommende har håndtert nye 

arbeidsoppgaver og overordnet ansvar for HR-avdelingen i Sverige blir dette illustrert gjennom 

følgende svar: 

 

Jeg tenker det er eget ansvar. Jeg har da kjøpt de bøkene, kontaktet (…) en 

interesseorganisasjon for organisasjon vi har tilknytning til i Sverige hvor jeg har 

kontaktet en advokat der, for å høre hvordan ting er der. Jeg har også meldt meg på 

noen webinarer når det er mulighet. Jeg tenker at ansvar for egen læring er viktig, for 

det de har tilrettelagt for er at jeg har en selvstendig stilling så er det opp til meg selv 

hva jeg gjør da. 

 

Informanten virker her å gi inntrykk av at valgene er igangsatt på egen vilje. Det som blir 

klarere er koblingen mellom organisasjonen som kunnskapsintensiv og den enkelte som 

kunnskapsmedarbeider og de rammene som finnes for den enkeltes selvbestemmelse, dette 

ettersom arbeidsoppgavene ved å overta ansvaret for en ny avdeling virker å være plassert i 

informantens hender. Informanten svarte følgende på hva vedkommende tenkte om egne 

læringsmuligheter: 
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(…) så da har jeg kjøpt to bøker som jeg leser litt innimellom, men igjen så er det at du 

lærer mest i det du kommer i en situasjon der du må anvende kunnskapen din, det der 

jo da du må anvende kunnskapen din til tema, det er jo da du lærer. Hvor du må sette 

deg inn i problemstillingen og google litt og finne frem til ting. Det er sånn du lærer. 

 

Selvbestemmelse kan fremstå som ett trekk av betydning hos informanten. Dette virker å henge 

sammen med forskjellige arbeidsoppgaver, slik at kunnskapsmedarbeideren selv kan velge 

hvilken tilnærming som er egnet til arbeidsoppgaver og problemstillinger som en møter på, 

enten det er oppfattet som læringsmulighet eller ikke. Informanten nevner i dette sitatet at det 

å anvende kunnskapen er slik man lærer og i tilknytning til kunnskapsutvikling er det noen 

interessante funn som presenteres i neste del. Dette for å få oversikt over hva den enkelte gjør 

i praksis som kan kjennetegnes som kunnskapsutvikling og hva den praksisen er preget av. 

 

4.1.2 Aktivitet 

 

Når det kommer til konkret praksis, er det to faktorer som blir ekstra synlig i datamaterialet. 

Den ene handler om den enkeltes arbeidsoppgaver og den andre faktoren handler om samarbeid 

med andre personer. Samarbeid er ett tema som presenteres for seg selv i 4.3, ettersom det er 

flere sider som henger sammen med samarbeid slik som kunnskapsdeling, mål og om det er 

intern- eller eksternt samarbeid. 

 

Den faktoren ved praksis som handler om den enkelte er knyttet til typen arbeidsoppgaver som 

kunnskapsmedarbeideren utfører. Informanten ga eksempel på ett utvalg arbeidsoppgaver som 

avdelingen, som en HR-avdeling med seks ansatte, pleier å utføre: 

 

Å sørge for at de ansatte for rett lønn til rett tid. Reiseregninger og en del består av 

personalansvar i form av administrative oppgaver, rekrutteringer også består det av 

prosjektledelse for min del, større prosjekter. 

 

Det som er synlig i arbeidsoppgavene er at de er avhengig av den enkeltes evne til å løse 

problemer og anvende sin kunnskap. Hos den enkelte fremstår det å benytte sin kunnskap som 

en nøkkel i arbeidet. Informanten uttrykte nettopp dette gjennom beskrivelsen av sin rolle i 

arbeidet med prosjektledelse: 
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(…) å planlegge og gjennomføre, det er jeg som gjør den kreative tankeprosessen. Jeg 

driver å leder prosjektene, noe ikke resten av avdelingen min gjør. 

 

Det som beskrives i sitatet som en del av sitt individuelle arbeid, henger sammen med 

informantens kunnskaper for å utføre arbeidet. På spørsmål om hva informanten oppfattet som 

kunnskap ble dette svaret gitt: 

 

Kunnskap er mye erfaring. Det å ha vært innom lignende tilfeller før og vite hvor du 

kan finne svar på spørsmål (…) 

 

Den oppfattelsen av kunnskap blir interessant, for det høres ut som en kunnskap som den 

enkelte oppnår i konkrete tilfeller og som blir avhengig situasjonen man står i. Det er enkelt å 

dra kjensel på disse sidene ved praksis, fra definisjonen på taus kunnskap i del 2.1.3. I neste 

avsnitt vil funnene si noe mer om taus kunnskap og den enkeltes praksis. 

 

4.1.3 «Det tenker jeg er det viktigste, learning by doing» 

 

Taus kunnskap hos en kunnskapsmedarbeider har vært sentralt i forskning og teori. Dette er 

presentert tidligere og det er fremhevet hvordan dette er en vanskelig delt kunnskap som er 

avhengig situasjon og erfaring. Men hvordan fremstår taus kunnskap hos den enkelte i praksis? 

Informanten har gjennom mange svar gitt informasjon som kan knyttes til taus kunnskap. På 

spørsmål om hvilke læringsmuligheter som finnes i jobben svarer informanten sånn: 

 

Jeg lærer hver dag gjennom de tingene jeg gjør. Det tenker jeg er det viktigste, learning 

by doing (…). 

 

Dette virker som forsterkende at vedkommende i sitt arbeid preges av å anvende kunnskapen 

som besittes og det eksemplifiseres gjennom svaret på hva informanten definerer som 

kunnskap: 

 

(…) Et eksempel på det er jo korona situasjonen, vi som sitter i HR er midt i det. Da 

må vi finne oppdateringer på hva som gjelder nå, hva er sykefraværsreglene som 
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gjelder nå, permitteringsregler osv. Så tenker jeg at der ligger mye av kunnskapen i å 

finne informasjon rett og slett. En ting er det du vet allerede, men en annen ting er at 

ting forandrer seg til stadighet. Så evnen til å finne ny informasjon og sette seg inn i 

ting, for meg er det det viktigste med tanke på kunnskap. 

 

I sitatet er det et tidligere trekk som blir godt synlig ved kunnskapen til 

kunnskapsmedarbeideren. Dette trekket handler om den enkeltes evne til å anvende 

kunnskapen en besitter. Fra litteraturen er det et av trekkene for at kunnskap skal bli mer 

verdifull må kunnskapen anvendes i praksis. Spørsmålet blir hvordan dette er gjort i praksis og 

hvordan henger den evnen sammen med taus kunnskap? 

 

4.1.4 «For man husker jo ikke alt» 

 

Sammenhengen mellom taus kunnskap og anvendelse av kunnskap er interessant og 

informanten gir et interessant svar på betydning av erfaring i arbeidet: 

 

(…) vi kan tenke at det ikke er nødvendig å finne opp hjulet på nytt, når det er så mange 

smarte, dyktige mennesker der ute. Så det er noe med copy and paste hvor du ikke 

behøver å begynne på null da for å finne informasjon og plotte den inn hos oss, hvordan 

kan vi nyttiggjøre den informasjonen vi finner, eller de teknikkene (…) 

 

Dette svaret kan tolkes på flere måter, på den ene siden virker det som at erfaring er viktig 

uansett hvem sin erfaring det er, mens det på annen måte kan tolkes som at evnen 

kunnskapsmedarbeideren har er nokså viktig som erfaring i arbeidet, ettersom mange oppgaver 

og problemstillinger kan være møtt på av andre. Derimot på spørsmål om informanten kan gi 

eksempel på hvordan vedkommende anvender sin kunnskap blir dette svaret gitt: 

 

Det er at du har en kunnskap fra før av, at du vet noe om det før, noe om hvordan 

tilstand er også starter du der. Også begynner du å google da, eller lete etter kunnskap 

der du vet at den er for eksempel i lovsamlingen eller hvor det måtte være, du vet noe 

som for eksempel i Korona situasjonen nå, du vet noe om sykefravær hvordan det er, 

også må du da gå i lovtekstene å sjekke hvordan det faktisk er. For man husker jo ikke 

alt (…) 
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Evnen til å anvende kunnskap en besitter og at kunnskap virker å være basert på erfaring og i 

noen grad situasjonsbetinget virker som interessante trekk hos en kunnskapsmedarbeider. 

Datamaterialet har gitt mange svar ved kunnskapsmedarbeideren, men det er også interessante 

funn som går utover den enkeltes kunnskap og praksis. Disse presenteres i neste del. 

 

4.2 Kunnskapsutvikling på eget ansvar? 

 

Hvordan arbeidet i en kunnskapsintensiv organisasjon organiseres viser å ha betydning for og 

sammenheng med hvilken type ansatt som arbeider der. Informanten er som nevnt HR-leder 

for en avdeling på seks ansatte og det er andre faktorer som også påvirker kunnskapsutvikling 

i praksis, utover den enkeltes erfaring og evne til å benytte sin kunnskap. Det som virker 

betydningsfullt i datamaterialet er hvem som gjør hva, hvilke føringer ledelsen fra toppen 

påfører nedover i organisasjonen og hvordan samspillet mellom ledelsen og avdelingen og 

innad i avdelingen utspiller seg. 

 

4.2.1 Toppledelse 

 

Når det gjelder toppledelse er det ett interessant trekk ved en kunnskapsintensiv organisasjon. 

Tidligere er det pekt på, blant annet gjennom definisjonen av en slik type organisasjon og 

definisjonen på en typisk ansatt, at de ansatte er viktige brikker for at organisasjonen skal 

konkurrere og i en grad eksistere. Hvordan påvirkes en slik organisasjon av å ha de ansatte mer 

i sentrum, med den selvbestemmelsen de har i sitt arbeid, når det også eksisterer sjefer på 

toppen? 

 

Omkring dette forholdet er det interessante funn som tilsier at dette ikke er et klassisk eksempel 

på en organisasjon hvor alt kommer ovenfra, men det tilsier ikke at det ikke finnes sjefer på 

topp. Et svar tilknyttet informantens arbeidsoppgaver førte oppmerksomheten mot nettopp 

forholdet mellom toppledelsen og denne avdelingen: 

 

(…)  det kan være alt fra rapporter som skal sendes til hovedkontoret (…), prosjekter 

som er initiert sentralt fra som vi må implementere i resten av organisasjonen, hvor jeg 

trenger støtte fra teamet mitt. 
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En tolkning av dette forholdet henger sammen med tilliten som vises den enkelte medarbeider 

og nivået av innvirkning fra toppen. Ettersom kunnskapsmedarbeideren er «eksperten» og den 

som har kunnskaper og evner til å løse sine arbeidsoppgaver, kan det virke som toppledelsen i 

en grad har tilrettelagt for selvbestemmelse og ved større prosjekter som dekker flere kontorer 

at det inntas en mer aktiv rolle. Det kan tolkes at forholdet mellom toppledelsen, den lokale 

lederen for eksempel HR-leder i dette tilfellet og den enkelte medarbeider er et dynamisk 

forhold som beveger seg fra ende til ende når det behøves. Ellers fremstår det som mer statisk, 

gjennom tilliten som vises den enkelte leder og medarbeider i å gjennomføre sine 

arbeidsoppgaver og ansvarsområder.  

 

Toppledelsens forhold til resten av organisasjonen gjør de lokale forholdene enda mer 

interessante. Hvis det er frie tøyler til å utføre sitt arbeid, betyr det at alle gjør som de ønsker? 

Det fremstår ikke slik at det er saken i denne studien. Forholdet mellom HR-leder og de andre 

ansatte virker å være basert på flere ting som arbeidsdeling, om oppgavene løses i teamet eller 

individuelt, hvilke mål både enkeltmål og større mål for avdelingen, og hvordan dette henger 

sammen med arbeidsorganisering og samarbeid. Samarbeid er et eget tema som presenteres i 

del 4.3, hvor målsetting vil være sentralt, men i neste delavsnitt vil arbeidsdeling presenteres 

nærmere for å få innblikk i forholdet mellom leder og medarbeidere på et lokalt nivå. 

 

4.2.2 Arbeidsdeling 

 

I sammenheng med arbeidsoppgaver og prosjekter som kan komme fra toppledelsen, er dette 

noe som påvirker flere kontekster og lokasjoner. Informanten beskriver hvordan avdelingen 

løser slike typer oppgaver med sin avdeling: 

 

I hovedsak til logistikken rundt hvordan dette kan implementeres, hvem skal informeres, 

hvordan skal de informeres, når skal de informeres? hvordan skal dette følges opp? Så 

i hovedsak planlegging rundt det og følge opp prosessen. At de riktige personene får 

informasjon (…) hvor alle ledere på ulike nivå skal inn i ett prosjekt, da er det først å 

sjekke at det er de riktige lederne som er koblet på, og at alle nødvendige er informert. 
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Arbeidet virker å være innviklet og utfordrende på ulike nivåer. Det ser ut til å kreve godt 

samspill mellom de enkelte for at oppgavene skal løses. Med mange hoder knyttet til samme 

problem blir spørsmålet om samarbeid og samhandling interessant, og hvordan leder og 

medarbeider forholder seg i et sånt samspill. På spørsmål om hvordan de løser sånne oppgaver 

og hvem som beslutter avgjørelsene svarer informanten sånn: 

 

(…), noen prosjekter må jeg si at dette må gjøres mens andre er det diskusjon på 

hvordan de kan støtte. Jeg har jo mange kompetente mennesker i teamet mitt, som er 

dyktige folk. 

 

Svaret kan tolkes på generell basis, ettersom spørsmålet var bredt og siktet ikke til en konkret 

oppgave eller prosjekt, men det fremstår av svaret at lederen ønsker å benytte den kunnskapen 

som de besitter kollektivt for å komme frem til gode løsninger og svar. Den muligheten 

informanten har for samarbeid og diskusjon er det som presenteres i neste avsnitt, hvor det er 

flere sider ved samarbeid som viser seg i datamaterialet. 

 

4.3 Betydningen av samarbeid 

 

Som det er nevnt, ved flere anledninger i kapittelet, er det flere sider ved en 

kunnskapsmedarbeiders praksis som er interessante med hensyn til å forstå kunnskapsutvikling 

i kunnskapsintensive organisasjoner. Ved samarbeid er sidene med interessant karakter i 

datamaterialet mitt kunnskapsdeling, mål og samarbeid i og utenfor organisasjonen. Disse 

trekkene ved samarbeid presenteres med hensyn for å forstå nærmere hva 

kunnskapsmedarbeideren gjør i praksis, og kan kjennetegnes som kunnskapsutvikling og 

dermed svare på forskningsspørsmålet. 

 

4.3.1 Kunnskapsdeling 

 

Samarbeid og kunnskapsdeling fremstår å henge sammen med taus kunnskap og evnen til å 

anvende kunnskapen en besitter. I sammenheng med nye prosjekter beskrev informanten ulike 

måter å jobbe med ny kunnskap sånn: 
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(…) hvem er det som kan noe om dette? Er det å ringe en advokat eller er det å ringe 

en medarbeider (…) i teamet mitt som kan mye om det juridiske? Eller hvis det er andre 

ting, hvem i organisasjonen kan noe om dette? Hvis det er andre prosjekter er det lurt 

å se på hva som er blitt gjort tidligere. 

 

Dette fremhever hvordan informanten aktivt søker etter den kunnskapen som er nødvendig for 

å løse oppgaver. Det er også verdt å nevne at kunnskapsmedarbeiderne i avdelingen har ulik 

kompetanse og av den grunn stiller de sterkt i møte med nye prosjekter og problemstillinger, 

ettersom den kunnskapen hver enkelt har kan deles med de andre. Dette blir også illustrert i 

følgende svar på spørsmål om betydningen av ulik kompetanse i avdelingen: 

 

(…) alle vet hvor viktig det er å ha et ansatt team som ikke er like, så jeg tenker at det 

er bare å se på mitt eget team hvor de har veldig forskjellig ikke bare kunnskap, men 

også preferanser og ting de er gode på (…). 

 

Det som virker som en forutsetning for at kunnskapsdeling kan ta sted, er en takhøyde for å 

kunne stille de spørsmålene som er relevant. Hvis de enkelte holder på kunnskapen sin og 

unngår å dele så vil denne fordelen av et flerfaglig team virke mot sin hensikt, men ut fra 

svarene informanten oppga virker det som det er takhøyde for det i organisasjonen. 

 

Det er ett annet trekk ved kunnskapsdeling som også fremstod som nyttig. Dette handler om å 

holde kunnskapen vedlike og oppdatere den ved mulighet. Informanten fortalte hvordan 

avdelingen pleier å delta på eksterne arrangementer som er relevante for arbeidet deres: 

 

Vi prøver å være på noen webinarer eller frokostmøter innimellom, sånn at man holder 

seg oppdatert på de lovendringer eller endringer som kommer. 

 

Dette virket som ett tiltak for å være forberedt endringer som kan påvirke de direkte. Det kan 

tolkes slik at avdelingen har en framtidsrettet tilnærming, slik at de ikke blir møtt av 

overraskelser, hva angår endringer i lovverk og hvordan de bør håndterer ansatte og systemer 

for de ansatte. 
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4.3.2 Mål 

 

Mål for avdelingen og den enkelte virker å være i tråd med forholdet i organisasjonen, slik det 

ble presentert i sammenheng med toppledelse og lokal ledelse. Informanten som er en leder på 

lokalt nivå beskrev prosessen sånn: 

 

Jeg får målene først fra min leder, så må jeg se på de sammen med leder og si hva disse 

betyr for meg også se hva målene betyr for medarbeiderne mine. 

 

Dette virker å være første steg i prosessen. Topplederen diskuterer med den lokale lederen 

hvilke mål som er hovedmål og det blir opp til den enkelte å nå det målet sammen med 

avdelingen. Informanten eksemplifiserte hvordan sammenslåing av HR i Norge og Sverige var 

ett av hovedmålene som de jobbet med nå. 

 

Det som ser ut til å ha sammenheng med målsetting og hvordan arbeide for å nå målene, er 

arbeidsorganisering innad i avdelingen. Informanten beskrev den videre prosessen omkring 

arbeidet med hovedmålet sånn: 

 

Vi har noen fellesmål som blir brutt ned til enkeltmål for den enkelte. Jeg får da 

hovedmål så bryter jeg det, til hva hver enkelt må gjøre slik at vi når hovedmålet som 

egentlig blir mitt mål (…) 

 

Den prosessen virker å bygge på forholdet mellom toppledelse og lokalledelse, ettersom 

autonomi i arbeidet fremstår som en ingrediens på ulike nivåer. Lokallederen har autonomi, 

men det skal og være rom for den enkeltes autonomi i hvordan oppgaven eller 

problemstillingen blir best mulig løst. 

 

4.3.3 Eksternt samarbeid 

 

Samarbeid ser ut til å påvirkes internt og eksternt. Internt samarbeid i avdelingen har blitt 

indirekte presentert, ettersom det henger sammen med hvordan man skal nå mål, hvilke 

arbeidsoppgaver som utføres og fordelen av kunnskapsdeling. Samarbeid med eksterne, har 

også en påvirkning på kunnskapsmedarbeideren. Informanten forklarte i sammenheng med 
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sine arbeidsoppgaver at prosjektledelse var en stor del av de oppgavene. På spørsmål omkring 

hvordan dette arbeidet foregår, svarte informanten: 

 

Jeg driver å leder prosjektene (...) så da er det prosjekter sammen med resten av 

organisasjonen med andre ledere (…) 

 

Det kan tolkes som en forutsetning for arbeidet var samarbeid med andre ledere, for her vil 

også kunnskapsdeling bli en forutsetning for at arbeidsoppgavene blir løst på best mulig måte. 

Gjennom informantens praksis er det vist at det å spørre om hjelp kan være en av måtene å 

utvikle sin kunnskap på, noe informanten gjorde ved hjelp av eksperter på andre felt hvor 

vedkommende hadde lite kunnskap. Eksternt samarbeid kan da være en ytre form for kunnskap 

som avdelingen eller den enkelte ikke har, men har behov for i sitt arbeid. Dette kan også 

trekkes opp mot hva slag kunnskapsintensiv organisasjon informanten arbeider i. Denne 

organisasjonen er privat og i kategorien stor, med sikte på at det er mer en 100 ansatte alene i 

Norge ved ulike lokasjoner. Flertallet av disse benytter i sitt arbeid kommunikasjon og 

koordinering for å løse komplekse oppgaver. Det finnes og en forsknings og utviklings 

avdeling i organisasjonen som har ulike behov for informanten og andre fra HR-avdelingen, 

noe som kan spille inn på hvorfor samarbeid med andre utenfor avdelingen fremstår av 

betydning for kunnskapsutvikling. 

 

4.4 Kunnskapsutvikling gjennom digitale teknologier 

 

I denne delen av kapittelet er fokuset rettet mot kunnskapsutvikling gjennom og i tilknytning 

til digital teknologi og praksis. Forskningsspørsmålet har vært førende i utvalget av tekster og 

for å besvare denne har utgangspunktet vært i å lete på hjemmesidene til fire 

kunnskapsintensive organisasjoner for å se hvordan kunnskapsmedarbeiderne kan jobbe med 

kunnskapsutvikling på nett. Tekstene består av informasjon hentet fra hjemmesidene til disse 

fire universitetene: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Harvard University og 

Princeton University og disse er systematisk gjennomgått og kodet. Fra det arbeidet er det 

kommet frem noen temaer som presenteres. Temaene søker å presentere forskere og andre 

universitetsansattes digitale praksis gjennom å se hvilken dialog de har med kolleger og 

studenter, kvasi-dialog med tidligere utsagn og samtaler gjennom digital logg, og hvilken 

dialog de har med teknologien som benyttes. Hensikten har vært å oppnå forståelse av hvordan 
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deres digitale praksis gir muligheter for kunnskapsutvikling, når den fysiske kontakten er 

utelatt. 

 

4.4.1 Tekstutvalg 

 

Nedenfor er en oppsummering av tekstene som er benyttet som materialet i analysen med funn 

og underbyggende sitater. Det som raskt ble tydelig var at universitetene i tråd med de 

føringene myndighetene la frem, avlyste all fysisk aktivitet på campus, noe som også er en 

fellesnevner for de fire universitetene. Det inkluderte undervisning og forskning, som er en 

vesentlig del av en kunnskapsmedarbeiders arbeid som ansatt ved et universitet. 

Inkluderingskriteriene for tekstene var at de sier noe om hvordan de ansatte skal jobbe 

hjemmefra, hvordan de ansatte skal kommunisere med hverandre og/eller studentene og hvilke 

digitale verktøy som skal/kan benyttes av den enkelte. Disse tre kriteriene har vært førende i 

hvilke tekster som er tatt med.  I matrisen nedenfor er tekstene med en kort oppsummering 

over hvordan de ansatte skal utføre arbeidet sitt gjennom de resursene universitetene har og 

anbefaler med tanke på kommunikasjon og digital møte-og samhandlingsløsninger. 

 

 Kilde (dato) Overskrift Oppsummering 

Universit

etet i 

Oslo  

https://www.u

io.no/tjenester

/it/digital-

undervisning/i

ndex.html 

(Hentet: 20. 

Mai 2020). 

 

https://www.u

io.no/tjenester

/it/digital-

undervisning/

underviser/ind

ex.html 

«Digital 

undervisning 

ved UiO». 

 

 

 

 

 

«Digitale 

løsninger for 

undervisere». 

Ved Universitetet i Oslo har de ansatte med 

hjemmekontor blitt bedt om å benytte seg av 

en rekke verktøy til kommunikasjon, 

samhandling og undervisning. Disse er 

Canvas, Zoom og Office 365-pakken, med 

vekt på Microsoft Teams som løsning for 

videomøter og -samtaler.   

https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/underviser/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/underviser/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/underviser/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/underviser/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/underviser/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/underviser/index.html
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(Hentet: 

20.Mai 2020). 

Universit

etet i 

Bergen  

https://www.u

ib.no/korona/

134652/digita

l-

undervisning-

og-eksamen 

(Hentet: 

20.Mai 2020). 

https://it.uib.n

o/Korona:_an

befalinger_for

_bruk_av_dig

itale_m%C3

%B8te-

_og_samhand

lingsl%C3%B

8sninger 

(Hentet: 20. 

Mai 2020). 

«Digital 

undervisning 

og eksamen». 

 

 

 

 

 

«Anbefalinger 

for bruk av 

digitale møte- 

og 

samhandlingsl

øsninger». 

Ved UiB er de ansatte i hjemmekontor, i 

likhet med Universitetet i Oslo, blitt bedt om å 

benytte Zoom og Teams for møtevirksomhet 

og undervisning, men de har også mulighet til 

å benytte Kaltura. 

Harvard 

Universit

y  

https://teachre

motely.harvar

d.edu/(Hentet: 

21.Mai 2020). 

https://learnre

motely.harvar

d.edu/(Hentet: 

21.Mai 2020). 

https://www.h

arvard.edu/cor

onavirus/work

-remotely 

«Teach 

remotely». 

 

 

 

«Learn 

remotely». 

 

«Work 

remotely». 

 

 

Ved Harvard har de ansatte muligheten til å 

benytte Zoom og Canvas til undervisning og 

samhandling med studenter, men løsninger 

gjennom Office 365-pakken er også 

tilgjengelig for kommunikasjon og samarbeid 

med kolleger. 

https://www.uib.no/korona/134652/digital-undervisning-og-eksamen
https://www.uib.no/korona/134652/digital-undervisning-og-eksamen
https://www.uib.no/korona/134652/digital-undervisning-og-eksamen
https://www.uib.no/korona/134652/digital-undervisning-og-eksamen
https://www.uib.no/korona/134652/digital-undervisning-og-eksamen
https://www.uib.no/korona/134652/digital-undervisning-og-eksamen
https://it.uib.no/Korona:_anbefalinger_for_bruk_av_digitale_m%C3%B8te-_og_samhandlingsl%C3%B8sninger
https://it.uib.no/Korona:_anbefalinger_for_bruk_av_digitale_m%C3%B8te-_og_samhandlingsl%C3%B8sninger
https://it.uib.no/Korona:_anbefalinger_for_bruk_av_digitale_m%C3%B8te-_og_samhandlingsl%C3%B8sninger
https://it.uib.no/Korona:_anbefalinger_for_bruk_av_digitale_m%C3%B8te-_og_samhandlingsl%C3%B8sninger
https://it.uib.no/Korona:_anbefalinger_for_bruk_av_digitale_m%C3%B8te-_og_samhandlingsl%C3%B8sninger
https://it.uib.no/Korona:_anbefalinger_for_bruk_av_digitale_m%C3%B8te-_og_samhandlingsl%C3%B8sninger
https://it.uib.no/Korona:_anbefalinger_for_bruk_av_digitale_m%C3%B8te-_og_samhandlingsl%C3%B8sninger
https://it.uib.no/Korona:_anbefalinger_for_bruk_av_digitale_m%C3%B8te-_og_samhandlingsl%C3%B8sninger
https://it.uib.no/Korona:_anbefalinger_for_bruk_av_digitale_m%C3%B8te-_og_samhandlingsl%C3%B8sninger
https://teachremotely.harvard.edu/
https://teachremotely.harvard.edu/
https://teachremotely.harvard.edu/
https://learnremotely.harvard.edu/
https://learnremotely.harvard.edu/
https://learnremotely.harvard.edu/
https://www.harvard.edu/coronavirus/work-remotely
https://www.harvard.edu/coronavirus/work-remotely
https://www.harvard.edu/coronavirus/work-remotely
https://www.harvard.edu/coronavirus/work-remotely
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(Hentet: 

21.Mai 2020). 

https://www.h

arvard.edu/cor

onavirus/resea

rch-remotely 

(Hentet: 

21.Mai 2020). 

 

 

 

«Research 

remotely». 

Princeto

n 

Universit

y 

https://hr.prin

ceton.edu/lear

ning-

development-

updates-

during-covid-

19(Hentet: 

21.Mai 2020). 

https://hr.prin

ceton.edu/lear

n-something-

series(Hentet: 

21.Mai 2020). 

https://mcgra

w.princeton.e

du/teaching-

continuity 

(Hentet: 

21.Mai 2020). 

«Learning & 

development 

updates 

during Covid-

19». 

 

 

 

«Learn 

something 

series». 

 

 

«Teaching 

continuity». 

Ved Princeton blir de ansatte henvist til 

verktøyene Canvas og Zoom, og disse skal, i 

likhet med de andre skolene, gi mulighet til 

kommunikasjon, samhandling og digital 

undervisning. 

Matrise 4.1: Tekstutvalget inkludert i dokumentanalysen 

 

Matrisen ovenfor presenterte hvilke tekster som er inkludert i analysen og hvilke verktøy 

universitetene bruker i sin digitale praksis. I de neste avsnittene presenteres analysen av hvilke 

muligheter det er for kunnskapsutvikling, noe som er identifisert i materialet gjennom 

undersøkelse av hva digital praksis betyr for kunnskapsmedarbeideren ved universitetene, og 

hvordan dette kommer frem der det er informasjon om hvordan de skal jobbe hjemmefra, 

https://www.harvard.edu/coronavirus/research-remotely
https://www.harvard.edu/coronavirus/research-remotely
https://www.harvard.edu/coronavirus/research-remotely
https://www.harvard.edu/coronavirus/research-remotely
https://hr.princeton.edu/learning-development-updates-during-covid-19
https://hr.princeton.edu/learning-development-updates-during-covid-19
https://hr.princeton.edu/learning-development-updates-during-covid-19
https://hr.princeton.edu/learning-development-updates-during-covid-19
https://hr.princeton.edu/learning-development-updates-during-covid-19
https://hr.princeton.edu/learning-development-updates-during-covid-19
https://hr.princeton.edu/learning-development-updates-during-covid-19
https://hr.princeton.edu/learn-something-series
https://hr.princeton.edu/learn-something-series
https://hr.princeton.edu/learn-something-series
https://hr.princeton.edu/learn-something-series
https://mcgraw.princeton.edu/teaching-continuity
https://mcgraw.princeton.edu/teaching-continuity
https://mcgraw.princeton.edu/teaching-continuity
https://mcgraw.princeton.edu/teaching-continuity
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kommunisere og samhandle med andre eller hvordan gjennomføre digital undervisning på en 

god måte. Matrisen nedenfor presenterer funn og et utvalg av sitater som underbygger funnene 

fra analysen. 

 

Funn Sitat 

Videomøter som nytt hovedmiddel for 

kommunikasjon. 

 

 

 

Muligheten for synkron og asynkron 

undervisning ved hjelp av teknologi. 

 

 

 

 

 

Innsats for å hjelpe de ansatte i å benytte 

teknologien. 

Du kan bruke enkle verktøy til mindre 

videomøter, og møterom med kamera og 

høyttaler/mikrofon til større møter der mange 

skal være til stede (Universitet i Oslo). 

 

Synkronundervisning: Foregår i sanntid der 

studentene deltar i video konferanse som 

erstatter en vanlig forelesning. 

Asynkronundervisning: Studentene arbeider med 

pensum og ser forelesningsvideoer i sitt eget 

tempo (Universitetet i Oslo). 

 

We support faculty members and instructors as 

they advance as teachers, graduate students as 

they begin their teaching practice and progress 

as teachers and professionals, and 

undergraduates as they develop as learners and 

scholars (Harvard University). 

Matrise 4.2: Funn og sitater fra analysen 

 

4.4.2 Teknologi og kommunikasjon 

 

Kommunikasjon er det som først ble synlig som viktig i digital praksis. Hvordan skal de ansatte 

som har jobbet fysisk i nærheten av hverandre, nå kommunisere på en tilnærmet god måte som 

skaper flyt i samtalene? Og hvordan skal de ansatte kommunisere med studentene i emner de 

har ansvar for? 

 

Telefon og epost har allerede vært tilgjengelige verktøy, men handlingsmulighetene virker 

nokså begrensede hvis de alene skal erstatte det fysiske aspektet. Alle universitetene virker å 
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være forstått med de begrensede mulighetene disse kommunikasjonsformene gir, og det er 

introdusert alternative måter ved alle de fire universitetene som er inkludert. Det som virker 

som en umiddelbar løsning og med større handlingsmulighet er videomøter. Det oppfordres at 

ansatte som har behov for møter, faste og interne, benytter seg av videoløsninger. Hos 

universitetet i Oslo er verktøyet Zoom det foretrukne valget til videosamtaler og de beskriver 

valget sånn: 

 

UiOs anbefalte løsning for videomøter er Zoom. Zoom kan også brukes til opptak av 

forelesninger og webinarer. Du kan bruke enkle verktøy til mindre videomøter, og 

møterom med kamera og høyttaler/mikrofon til større møter der mange skal være til 

stede. Andre løsninger er Teams og Skype for Business. Hvis du er vant til å bruke 

Teams kan du fortsette med det, men vi anbefaler Zoom. Vi anbefaler ikke å bruke Skype 

for Business. (UiO, 2020c) 

 

Zoom virker å ha langt flere muligheter, enn telefon og epost, som de ansatte kan benytte til 

dialog med sine kolleger og andre. Denne kommunikasjonen virker som en erstatning for den 

fysiske samtalen to kolleger kan ha på arbeidsplassen og for de møtene som er planlagt mellom 

flere parter. Zoom virker å dekke de behovene for å kunne ha en dialog mellom to eller flere 

ansatte med tale- og videofunksjoner som skaper en virtuell kontekst hvor de ansatte 

kommuniserer i sanntid. Denne typen kommunikasjon virker å bare være en del av det som er 

nødvendig, ettersom kunnskapsarbeidere ved universitetet også kan fungere som forelesere i 

ulike emner. For å ha en god nok kanal for kommunikasjon mellom foreleser-studenter er det 

anbefalt at de ansatte benytter seg av verktøyene i Office 365-pakken. Denne inneholder flere 

verktøy som skal gi en sømløs samhandling, og her presenteres en rekke tilleggsfunksjoner 

som går utover det Zoom tilbyr: 

 

Office365 er samling av verktøy for samskriving både mellom student-student, og 

underviser-student. Det er et kommunikasjonsverktøy med chat hvor samskriving, 

fildeling, og oppgaver kan fordeles i grupper. Alle studenter og undervisere har tilgang 

til verktøyet. (UiO, 2020a) 

 

Disse tilleggsfunksjonene, altså utover tale- og video, presenteres nærmere i del 4.4.3, om 

hvilke handlingsmuligheter de skaper for kunnskapsmedarbeideren i digital praksis. 
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Universitetet i Bergen benytter også Zoom som en løsning til kommunikasjon mellom ansatte 

og ansatte og studenter, hvor de beskriver mange av de like mulighetene som ved UiO: 

 

Matrise 4.3: Handlingsmuligheter ved Teams og Zoom (UiB, 2020a) 

 

Matrisen over viser hvordan begge verktøyene gir muligheter til daglig kommunikasjon, 

administrasjon og samarbeid, og til videomøter og -konferanser. Valget mellom de to 

verktøyene virker dermed å være opptil hver enkelt, avhengig av hvilke behov for 

kommunikasjon en har, og det gir mulighet for den enkeltes selvbestemmelse. 

 

Ved Princeton benyttes også Zoom til kommunikasjon og digital undervisning. I likhet med 

UiO og UiB, anbefales det å benytte Zoom til en rekke aktiviteter: 

 

Zoom makes virtual meetings easy by unifying cloud video conferencing, simple online 

meetings, and group messaging into one easy-to-use platform. Zoom offers video, 

audio, and wireless screen-sharing across multiple platforms. (Princeton, 2020b) 

 

Aktivitetene som møter, gruppesamtaler eller skjermdeling er eksempler på de ekstra 

dimensjonene dette verktøyet besitter. Aktivitetene ved Princeton er nokså like de ved Harvard, 

ettersom kommunikasjon blir nødvendig for å prate og samhandle med sine kolleger. Princeton 

og Harvard har i tillegg egne seksjoner for pedagogisk og digital veiledning, og her kobler de 

Zoom i stor grad til hvordan de ansatte kan benytte verktøyet mer konkret i sin digitale 

undervisning og Princeton kaller det for «Best practices for using Zoom or other web tools» 

(Princeton, 2020c) mens Harvard navngir det «Best practices: online pedagogy» (Harvard, 

2020). Nettopp kommunikasjon mellom foreleser-student virker å være et fokusmoment for 

universitetene, for i undervisningen tidligere har det vært en toveis samtale mellom den som 

foreleser og de som deltar, men nå er situasjonen annerledes i at toveis samtalen nå er mellom 
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foreleseren og hver enkelt student og av den grunn mange blir det flere toveis samtaler å 

forholde seg til i undervisningen på nett.  

Det er ulike anbefalinger rundt hvordan de ansatte skal kommunisere med studentene og 

utforme sin digitale undervisning, avhengig av ønsket undervisningsform, men dette 

presenteres nærmere i 4.4.3 ettersom digital undervisning henger tett sammen med 

handlingsmulighetene teknologien faktisk har. 

 

4.4.3 Handlingsmuligheter ved teknologien 

 

I likhet med kommunikasjon, var de ulike handlingsmulighetene teknologien hadde, noe som 

nå fremstod som ekstra nyttig for kunnskapsmedarbeideren i sitt digitale arbeid. Det er flere 

verktøy som universitetene benytter som har ulike funksjoner som er relevante for de ansattes 

arbeid. Zoom og Teams sine kommunikasjonsmuligheter er presentert i forrige del, men disse 

og andre verktøyer tilbyr funksjoner langt utover tale og video. 

 

Universitetet i Oslo fremhever skille mellom synkron og asynkron undervisning og beskriver 

de to sånn: «Synkronundervisning: Foregår i sanntid der studentene deltar i video konferanse 

som erstatter en vanlig forelesning. Asynkronundervisning: Studentene arbeider med pensum 

og ser forelesningsvideoer i sitt eget tempo» (UiO, 2020b). 

Dette er betydningsfullt for hvilket behov den enkelte har i sin undervisning. Valget kan være 

avhengig av flere ting, men et eksempel er ved Harvard og Princeton hvor behovet for asynkron 

undervisning kan være mer fremtredende, dette ettersom studentene nå befinner seg i ulike 

deler av landet og er preget av de ulike tidssonene. Det kan gjør undervisning i sanntid 

vanskeligere, hvis timen begynner 09:00 på østkysten, vil det da være midnatt på vestkysten.  

 

Universitetet i Bergen har uavhengig behovet til den enkelte, trukket frem de 

handlingsmulighetene Zoom og Kaltura besitter og tilbyr til synkron og asynkron 

undervisning: 

 

Zoom benytter du når du ønsker å gjennomføre nettundervisningen din i sanntid, f.eks. 

i dialogbasert undervisning, team-based-learning og til gruppearbeid. I Zoom møtes 

undervisere og studenter samtidig i et virtuelt undervisningsrom og kan kommunisere 

sammen på direkten. (UiB, 2020c) 
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For de som har behov for hjelpemidler til asynkron undervisning minner universitetet på at de 

har verktøy som gir ulike muligheter med tanke på lagring og deling av innhold: 

 

Kaltura, en annen anbefalt videotjeneste, er til sammenligning en tjeneste du bruker 

når du ønsker å produsere skjermopptak på din egen datamaskin i ro og mak, og passer 

bedre til den tradisjonelle forelesningssituasjonen. Videoer produsert i Kaltura ser 

studentene på når de selv ønsker det og så mange ganger de vil. (UiB, 2020c) 

 

Kaltura virker som et hjelpemiddel til å ta skjermopptak av eksempelvis en PowerPoint mens 

man har muligheten til å ta opp lyd samtidig som man beveger seg gjennom fagstoffet. Dette 

verktøyet virker å kun gjøre halve jobben, ettersom studentene behøver en plass hvor de kan få 

tilgang til opptakene. Den halvdelen gjøres av læringsplattformen kalt MittUiB. 

 

MittUiB også kjent som Canvas ved de andre universitetene, kan enkelt sies å være en digital 

plattform som samler forelesere, studenter og tilbyr en rekke funksjoner som kan benyttes av 

begge parter. I Canvas kan kunnskapsmedarbeideren bruke plattformen for å informere 

studentene, kommunisere gjennom diskusjonstråder, lage aktiviteter og oppgaver og laste opp 

faglig innhold som eksempelvis lagrede skjermopptak av forelesninger gjort hjemmefra. 

Universitetet i Oslo beskriver læringsplattformen Canvas slik: 

 

Canvas- læringsplattform for studentene hvor de finner verktøy for oppgave 

innlevering, hverandrevurdering, og pensum. Her kan de se videoer, få beskjeder fra 

foreleser eller delta i diskusjoner eller quizer. (UiO, 2020a) 

 

Handlingsmulighetene teknologien gir viser seg å ha betydning for hvordan de ansatte kan 

utføre digital undervisning og praksis, ettersom den enkeltes unike behov kan imøtekommes 

av teknologien som benyttes ved universitetene. 

 

4.4.4 Samhandling med teknologien 

 

Sett bort i fra behovet for kommunikasjon og teknologiens mange muligheter, har skiftet fra 

fysisk til digital praksis vært nytt og brått for mange ansatte ved universitetene. Ved 
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Universitetet i Bergen har de nylig fått på plass Zoom og Kaltura som integrerte verktøy i 

MittUiB. Ved Princeton har de våren 2020 begynt implementeringen av Canvas, og selv ved 

Harvard og universitetet i Oslo hvor verktøyene har vært tilgjengelig i lengre tid, blir 

spørsmålet om hvor godt de ansatte klarer å bruke det? Dette virker universitetene å være klar 

over og det er en rekke hjelpesider med informasjon og sider med spørsmål og svar om hvordan 

teknologien kan brukes, noe som er rettet mot de ansatte. 

 

Princeton har en egen avdeling de kaller McGraw center for Teaching and Learning, som 

kommer med informasjon om hvordan de ansatte skal bruke teknologien hvis de er ukjent med 

den fra før, og som en plass for de som lurer på ting omkring teknologien og hvordan benytte 

seg av den i sin undervisning. De fremstår som en bro mellom kunnskapsmedarbeideren og 

teknologien, og arbeidet de gjør virker å ha hensikt å tette avstanden mellom disse. Dette 

beskriver de sånn: 

 

We support faculty members and instructors as they advance as teachers, graduate 

students as they begin their teaching practice and progress as teachers and 

professionals, and undergraduates as they develop as learners and scholars. 

(Princeton, 2020a) 

 

Dette kan tolkes som at deres mandat er å bistå de ansatte og studentene med hvordan de best 

oppnår læring og utvikling, i fysiske omgivelser og digitalt. Ved universitetet i Bergen er det 

en lignende avdeling som heter UiB Læringslab. Læringslaben ved universitetet bistår i likhet 

med McGraw center for Teaching and Learning, de ansatte med spørsmål og informasjon 

omkring teknologi og læring. De beskriver seg selv på denne måten: 

 

Læringslaben skal være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, 

vurdering og formidling ved UiB. Vi har kompetanse på studiekvalitet, læringsstøtte, 

etter- og videreutdanning, bruk av digitale verktøy, universitetspedagogikk, formidling 

og medieproduksjon. (UiB, 2020b)  

 

Dette kan tolkes som at, i likhet med McGraw center for Teaching and Learning, de er til for 

å styrke digital læring og undervisning, og arbeidet består av å være en støttespiller for de 

ansatte som har spørsmål og behov for informasjon omkring hvordan drive sin digitale praksis. 
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4.5 Oppsummering 

 

I dette kapittelet har det vært vist hvordan kunnskapsutvikling kan foregå i praksis og hvordan 

det kan foregå i digital praksis. Oppsummeringsvis vil jeg peke på de sentrale funnene fra mine 

undersøkelser. Funnene viser at kunnskapsutvikling i praksis henger i noen grad sammen med 

selvbestemmelse hos kunnskapsmedarbeideren. Dette er snakk om selvbestemmelse omkring 

egne læringsmuligheter og måter å løse komplekse problemer. Det viser seg også at kunnskap 

i seg selv ikke er alt, ettersom anvendelse av kunnskapen i en konkret situasjon, virker 

nødvendig for å lære nye ting. I tilknytning til kunnskapsutvikling viser funnene også at 

erfaring spiller kan spille en rolle i hvordan kunnskapsmedarbeideren imøtekommer nye 

problemer og arbeidsoppgaver, og hvordan samarbeid virker å være en nøkkel i å utføre 

kunnskapsintensivt arbeid som preges av kunnskapsdeling og kommunikasjon for å løse 

oppgavene. Fra undersøkelsen av kunnskapsutvikling på nett blir det synlig at 

kommunikasjonsform er vesentlig, dette for å gi muligheten til en dialog langt utover det en 

telefonsamtale tilbyr. Funnene viser at videomøter gjennom verktøy som Zoom og Teams ble 

presentert som alternativer med flere handlingsmuligheter til kommunikasjon mellom ansatte 

og kommunikasjon med studentene. I kommunikasjonen med studentene viser mulighetene for 

å benytte synkron og asynkron undervisning seg å være ett relevant funn. Dette henger sammen 

med at undervisningen kan lagres, sendes i sanntid og dermed mulig for den ansatte og 

studenten å bruke kunnskapen fra undervisningen i andre anledninger som en uekte 

samtalepartner. I neste kapittel diskuteres funnene opp mot tidligere forskning med 

utgangspunkt i forskningsspørsmålet. 
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5 Diskusjon og avsluttende betraktninger 
 

I dette kapittelet knyttes forskningsspørsmålet opp mot mine funn og teorien presentert i 

kapittel 2. Forskningsspørsmålet som besvares er: Hvordan kan kunnskapsintensive 

organisasjoner jobbe med kunnskapsutvikling gjennom digitale teknologier, og hvordan drives 

kunnskapsledelse på nett? 

Av hensyn til omformulering av forskningsspørsmålet er kapittelet tredelt hvor del 5.1 svarer 

på hvordan kunnskapsutvikling foregår i praksis. Funnene fra intervjudata trekkes opp mot 

teori, og deretter diskuteres deres betydning. Del 5.2 knytter funnene fra dokumentanalysen 

opp mot hvordan organisasjoner kan jobbe med kunnskapsutvikling på nett, hvor funn knyttes 

opp mot teori om dialogiske praksiser og diskusjonen tar for seg funnenes relevans og 

betydning. I del 5.3 går diskusjon inn på hva som kan være positive og negative utfall ved å 

gjøre kunnskapsutvikling i praksis og/eller på nett, før det i del 5.4 vil ligge avsluttende 

betraktninger omkring teoretiske implikasjoner, bidrag til ny forskning og hvilke 

begrensninger studien har. 

 

5.1 Hvordan foregår kunnskapsutvikling i praksis? 

 

For å undersøke kunnskapsutvikling i sin naturlige kontekst ble det fra intervjudata analysert 

noen faktorer som viser seg mer betydningsfulle. Det første funnet viser at selvbestemmelse 

rundt egen læring kan være av betydning for hvordan kunnskapsmedarbeideren utfører og løser 

sine arbeidsoppgaver. Det andre funnet viser hvordan evnen til å anvende kunnskapen gjør 

kunnskapen tilsynelatende mer verdifull, og det siste funnet peker på at samarbeid er en faktor 

for at kunnskapsutvikling oppstår i praksis. I denne delen vil disse funnene knyttes opp til 

forskningsspørsmålet for å svare på hvordan kunnskapsutvikling foregår i praksis og disse vil 

ses i lys av teorien presentert i kapittel 2. 

 

5.1.1 Kunnskapsmedarbeideren 

 

Definisjonen til Alvesson (2004) fremhevet hvordan kunnskapsmedarbeideren og den 

kunnskapsintensive organisasjon ser ut til å være to sider av samme mynt. 

Kunnskapsmedarbeideren er kjennetegnet gjennom å være høyt kvalifisert, med relativt høy 
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grad av autonomi og med stort behov for omfattende kommunikasjon og koordinering for 

problemløsning. Disse kjennetegnene har i en grad vært gjenkjennbare i mine funn. Først ved 

at nøkkelinformanten har sin formelle kompetanse med en mastergrad i ledelse som gjør 

vedkommende formelt sett kvalifisert for sin rolle og da innenfor kriteriet presentert av 

Alvesson (2004). Det som er interessant er at denne formelle kompetanse kun virker å være en 

del av den fullstendige kompetansen. Fra analysen virker det at erfaring spiller en rolle rundt 

kunnskap. Det kan illustreres gjennom at det formelle kan gi deg inngang til den rollen og 

arbeidsplassen, men erfaringen du gjør i møte med nye oppgaver, mennesker og ny kunnskap 

kan være betydningsfull på linje med den kunnskapen du begynte med i utgangspunktet. Det 

er begrenset hva som kan læres gjennom tre- eller femårig studier enten på universitet eller 

høgskole, og derfor blir det fornuftig å tenke at kunnskapsmedarbeideren er påvirket av 

utvikling av egen kunnskap gjennom sitt daglige arbeid. Det er derimot viktig å huske på at 

dette er én kunnskapsmedarbeiders innsikt og i en annen rolle kan erfaring virke mindre viktig, 

som eksempelvis en jurist som behøver store mengder kunnskap om lovverk og tidligere saker 

og erfaring kan bli mindre nyttig ettersom ingen saker er helt like. 

 

Når det gjelder høy grad av autonomi viser Alvesson (2004) til at det dreier seg om spesielt to 

forhold. Det ene handler om hvordan komplekse oppgaver bør løses i organisasjonen med en 

distansert kontroll, noe som betyr at ledelsen tillater friere tøyler ettersom standardiserte regler 

og målinger ikke kan dekke alle komplekse oppgaver og problemer på grunn av deres unike 

karakter (Alvesson, 2004, s. 23). Ledelsen vil derfor i større grad være tjent på å stole på sine 

ansattes vurderingsevner og profesjonalitet og at de som er i direkte kontakt med oppgaven 

eller problemet evner å løse det. Autonomi er også tilknyttet sistnevnte, hvor det andre punktet 

til Alvesson dreier seg om at en fleksibel og mindre rigid organisasjonsstruktur vil være bedre 

ettersom de ansatte har direkte innblikk i problemer og oppgaver, som gjør at de i større grad 

evner å løse disse der de måtte være (Alvesson, 2004, s. 23). Dette kan sies å være en 

situasjonsbetinget kunnskap som ledelsen ikke har, men samtidig nødvendig for å løse de 

aktuelle arbeidsoppgavene. Hos informanten blir denne autonomien synlig ved to ting. Først er 

handlingsrommet vedkommende har til å løse sine arbeidsoppgaver i liten grad kontrollert av 

en leder, men mer preget av vedkommende selv. Arbeidsoppgavene kan i noen tilfeller komme 

fra toppledelsen, men igjen blir dette delegert til de som er lengre nede i 

organisasjonsstrukturen, noe som kan ligne distansert kontroll. Det er også likhetstrekk i andre 

deler av arbeidet der informanten har fleksibilitet og ansvar for hvilken tilnærming som brukes. 

Dette viste seg tydeligst i det nye ansvaret informanten hadde fått, hvor vedkommende ble 
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delegert det nye ansvaret, og virket ellers fri til å løse og sette seg inn i de nye arbeidsoppgavene 

på egenhånd. 

 

Det tredje kjennetegnet på en kunnskapsmedarbeider er et stort behov for kommunikasjon og 

koordinering. Dette behovet viser seg i mine funn. Ett av hovedfunnene var betydningen av 

samarbeid for kunnskapsutvikling, hvor kunnskapsdeling og mål er kjennetegn som kan 

forklare hvordan samarbeid fører til kunnskapsutvikling. Informanten og HR-teamet fikk ulike 

mål som ble delt i hovedmål og enkeltmål. For å oppnå målene var det nødvendig at alle bidro 

og samarbeidet med hverandre for at avdelingen skal lykkes. Her er kommunikasjon og 

koordinering viktige sider for samarbeid, ettersom teamet ikke bare kommuniserer innad men 

også utad med ulike ledere og ansatte som befinner seg andre steder, og deltakerne i 

prosjektene. Derfor kan det tenkes at kommunikasjon og koordinering henger tett sammen med 

å få til godt samarbeid. Samarbeidets rolle virker knyttet til kunnskapsdeling, ved at 

informanten og medlemmene i teamet hadde behov for samarbeid og kommunikasjon med for 

eksempel andre ledere i organisasjonen. Da er de avhengig av at alle parter deler og bidrar med 

sin kunnskap for utføre arbeidsoppgavene. Spesielt ble kunnskapsdeling viktig når teamet fikk 

nye prosjekter og skulle involvere andre ledere og medarbeidere i prosessen. 

 

5.1.2 Knowing i praksis 

 

I kapittel 2 ble det referert til to epistemologiske standpunkt som nå vil bringes til lys igjen. 

Kunnskap blir av Cook og Brown (1999) sett som et sosialt fenomen og de plasseres blant de 

som mener kunnskap er av aktiv og handlings- og prosessbasert art. I mine funn viser den 

epistemologiske diskusjonen seg som svært nyttig for å forklare noen forhold nærmere. 

Informanten uttrykte tydelig ved flere anledninger hvordan kunnskapen vedkommende har var 

mer nyttig i en konkret situasjon hvor den ble brukt, og dette ble også ansett som læring av 

informanten hvor man bruker det man vet til å løse noe nytt. Men hva betyr egentlig dette? 

Hvis vi går tilbake til eksempelet med sykling vil dette kunne forklares enklere. Det å ha 

kunnskap om sykkelen er forskjellig fra å faktisk sykle. Gourlay (2006) skilte dette i know-how 

og know-that, også kjent som taus og eksplisitt kunnskap. Vi vet at disse skiller seg i at den 

førstnevnte er situasjonsbetinget og ervervet gjennom erfaring, som å sette seg på sykkelen å 

prøve og feile, mens sistnevnte er kunnskaper om noe som er mer tilgjengelig og lett begripelig 

for oss, som at sykkelen har to hjul. Det som ble tydelig i mine funn var hvordan informanten 
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tydeliggjorde at kunnskapen blir mer verdifull når den anvendes og det kan muligens tenkes at 

kunnskapen er av taus art og fremstår som situasjonsbetinget og skapt gjennom konkrete 

erfaringer som informanten har gjort i sitt arbeid. 

 

Disse funnene peker på at kunnskapen i større grad kan sees som et sosialt fenomen, ettersom 

både samarbeid, kunnskapsdeling og at kunnskap virker situasjonsbetinget og ervervet 

gjennom erfaringer, forteller det oss at kunnskap krever kontekst og flere aktører. I 

litteraturgjennomgangen ble det lagt vekt på hvordan kunnskap som sosialt fenomen og 

begrepet knowing virker å være anerkjent blant flere teoretikere (Blackler, 1995; Cook & 

Brown, 1999; Engeström, 2000; Orlikowski, 2002; Newell et al., 2009). Funnene mine fremstår 

å være i tråd med denne antakelsen. Det ble også presentert en alternativ teori, for å dekke 

kunnskap som sosialt fenomen i større grad enn SEKI-spiralen, ved bruke Engeströms 

aktivitetsteori som en teoretisk linse som mer helhetsdekkende. I neste del vil dette forsøkes 

ved å knytte funnene opp mot teorien. 

 

5.1.3 Kunnskapsutvikling sett med aktivitetsteori 

 

For å gi innblikk og forklare hvordan kunnskapsutvikling oppstår i praksis benytter jeg 

aktivitetsteori for å inkludere flere av forholdene som påvirker kunnskapsutvikling. Først er 

det menneskene som blir analyseenhet og i en kunnskapsmedarbeiders praksis vil dette være 

et fornuftig utgangspunkt ettersom arbeidsoppgavene er unike og ulike i kompleksitetsgrad. 

Arbeidets komplekse art viste seg å være tilfellet hos min informant og er i tråd med Alvesson 

(2004) definisjoner på kunnskapsintensivt arbeid. Derfor blir menneskene som utfører 

aktiviteten startpunktet og det vil være ett eller flere sammenhengende mål med denne 

aktiviteten. Dette vil kunne deles inn i generelle og spesifikke mål (Sannino & Engeström, 

2018). Så langt vil det i praksis være etablert hvem som er utgangspunktet i systemet, hvilken 

aktivitet eller oppgave som skal utføres og med ett eller flere konkrete mål for ønsket utfall. 

 

Deretter er det viktig å analysere de omkringliggende forholdene som påvirker 

kunnskapsutvikling. Spesielt er fellesskap og arbeidsdeling interessant i denne sammenheng. I 

funnene viser kunnskapsdeling seg som en betydningsfull side ved samarbeid for å oppnå en 

kunnskapsutvikling hos individet. Derfor kan det tenkes at ett fellesskap som består av ulike 

individer, slik HR-teamet ble beskrevet av informanten, har en ekstra betydning hvis de 
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samtidig har ett miljø som fremmer kunnskapsdeling. Arbeidsdeling vil i større grad kunne 

forstås sammen med de ulike rollene som ett team består av. Informanten la vekt på at teamet 

både ble inkludert og i noen situasjoner ikke inkludert, når avgjørelser skal tas omkring 

arbeidsoppgaver og mål for avdelingen. Derfor kan det også tenkes at arbeidsdeling henger 

sammen med ett annet aspekt ved aktivitetsteori, nemlig regler. Reglene er det siste forholdet 

som påvirker aktiviteten ved implisitte og eksplisitte reguleringer, normer og standarder for 

hvordan arbeidet vil kunne utføres. Det er sannsynligvis regler overalt, men at det i 

organisasjonsstrukturen og maktforholdet er ett regelverk som går overens med en distansert 

kontroll fra ledelsen virker muligens fremmende for kunnskapsutvikling. 

Det som blir viktig å merke seg er at dette er ett alternativ syn på kunnskapsutvikling, men 

ingen fasit eller helhetsdekkende, for alt som oppstår i praksis fremstår å være utrolig 

komplekst både forhold rundt individene, organisasjonen og samspillet mellom disse tre. 

Derfor vil det alltids være ulike syn på kunnskap og med ett epistemologisk standpunkt i 

kunnskap som sosialt fenomen, vil aktivitetsteori kunne forklare en del ting ved 

kunnskapsutvikling. 

 

5.2 Hvordan kan organisasjoner skape 

kunnskapsutvikling gjennom digital teknologi? 

 

For å undersøke kunnskapsutvikling i tilknytning til digital teknologi ble det gjennom en 

kvalitativ dokumentanalyse undersøkt hvordan ansatte ved fire universiteter arbeider i digitale 

kontekster. Funnene viser her at det er tre forhold som er av betydning. Første funnet viser 

hvordan dialog gjennom videomøter kan gi større handlingsmuligheter utover dialog på telefon 

og/eller mail. Det andre funnet viser teknologiens handlingsmuligheter kan være med å skape 

mulighet for ulike former for dialog mellom ansatte og mellom de ansatte og studenter. Det 

tredje funnet peker i retningen av hvilken grad teknologien skal anvendes for at det skal bli en 

dialogsform for den ansatte, her fungerer også universitetene som brobyggere for at de ansatte 

tar i bruk teknologien på ønskelig måte. Disse funnene kommer fra ett utvalg av data og har 

ikke direkte sett kunnskapsutvikling, men sett på hvordan digital teknologi kan påvirke 

kunnskapsmedarbeideres muligheter til kunnskapsutvikling. I denne delen vil disse funnene 

diskuteres opp mot hvordan organisasjoner kan skape kunnskapsutvikling ved bruk av digital 

teknologi, dette ved hjelp av tre dialogiske praksiser presentert av Baralou og Tsoukas (2015). 
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5.2.1 Kommunikasjonsmuligheter 

 

I en digital kontekst er kunnskapsutvikling først og fremst påvirket av mangelen på fysisk 

kommunikasjon mellom mennesker. Det første funnet viser at teknologien, spesielt i form av 

videomøter- og konferanser, har i dag kommunikasjonsmuligheter langt utover det telefon og 

epost alene kan bidra med. Det er betydningsfullt for kunnskapsutvikling, for en rekke aspekter 

ved kunnskap som et sosialt fenomen begrenses eller kuttes nå helt ut i en digital kontekst. 

Baralou og Tsoukas (2015) påstår at den fysiske kommunikasjonen kan erstattes gjennom to 

forhold. Først handler det om at deltakerne i videomøter skaper seg en tilstedeværelse. Med 

dette sikter de til hvordan deltakerne i en digital dialog går glipp av fysiske trekk og hint hos 

motparten, men kan i gjengjeld påvirkes av at en er mentalt tilstede i samtalen ettersom 

muligheten for å se hverandre er tilgjengelig. For det andre må kommunikasjonen bygge på en 

interaktivitet som gjør at deltakerne har mulighet til å i stillhet respondere underveis, for 

eksempel i form av en chat eller et felles dokument som samtidig er tilgjengelig for respons. 

Med disse to forholdene argumenteres det for at deltakerne i videosamtalen sammen skaper 

seg en delt digital kontekst hvor de får med seg hva som foregår og kan være med å forme 

dialogen med de mulighetene tilgjengelig. I funnene er denne muligheten for kommunikasjon 

også fremtredende som en betydningsfull side ved kunnskapsutvikling gjennom digital 

teknologi, hvor det kan forklares gjennom at dette er ett fellestrekk i å forstå kunnskap som et 

sosialt fenomen og at samspill og kommunikasjon med andre er nødvendige faktorer. 

 

Det å skape tilstedeværelse og en interaktiv kommunikasjon i videosamtalen har noen 

likhetstrekk med ba som er fremhevet av Nonaka og Nishiguchi (2001). Nonaka presenterer 

hvordan ba, oversatt til sted, kan være både fysisk eller virtuell og en mulig plattform for 

kunnskapsutvikling gjennom SEKI-modellen og i tilknyttet teknologi (Nonaka & Nishiguchi, 

2001, s. 21). Nonaka sin tanke om ba er at det er flersidig, men i virtuell sammenheng er det 

siktet til hvordan ba kan fostre de fire formene for kunnskapsoverføring, spesielt i 

eksternaliseringsfasen blir det lagt vekt på hvordan den enkelte deler sine mentale modeller om 

begreper og samtidig må reflektere gjennom det motpartene sier, dette er tenkt gjennom en 

prosess kalt «dialoguing ba» (Nonaka & Nishiguchi, 2001, s. 20). Det er i likhet med Baralou 

og Tsoukas (2015) lagt vekt på hvordan det i tilknytning til teknologi blir viktig med 

kommunikasjon gjennom dialog. Det som er verdt å merke er den teknologiske utviklingen 

disse teoriene er preget av. Nonaka og Nishiguchi (2001) diskuterer dette i lys av telefon og 
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epost som en teknologi alle organisasjoner må forholde seg til, men med dagens utvikling av 

teknologi er det langt flere muligheter i tillegg til det Nonaka så for seg. Ny teknologi har i dag 

langt flere handlingsmuligheter og i denne sammenheng presenteres noen av de i neste avsnitt. 

 

5.2.2 Uekte-dialog med hjelp fra teknologien 

 

Baralou og Tsoukas (2015) presenterer synkron og asynkron kommunikasjon som nyttige 

handlingsmuligheter i digitale kontekster. Med synkron sikter de til videokonferanse og epost 

som asynkron. Det som er interessant er at begge disse gir muligheten til en dialog som kan 

virke kunnskapsutviklende.  

 

Dialogen som er synkron handler om kommunikasjon som oppstår i sanntid, som eksempelvis 

en dialog mellom to parter med hver sin skjerm. Det som i en slik situasjon vil være asynkront 

og det Baralou og Tsoukas (2015) kjennetegner som uekte-dialog, er at begge partene ved hver 

sin skjerm har ulike handlingsmuligheter til å gå gjennom tidligere eposter, chat meldinger og 

gjennom arbeidet som utføres. Denne muligheten gjør at du kan hente opp den kunnskapen 

som ligger i en tidligere epost eller i en Chat som av den grunn fremstår som en uekte 

samtalepartner. Sånn sett kan du diskutere med seg selv eller andres tidligere utsagn og dermed 

skape ny innsikt eller forståelse fra dialogen.  

 

Uekte-dialog med andre ble synlig i mine funn rundt teknologiens handlingsmuligheter. Her 

bestod partene av universitetsansatte og studenter. Forelesere hadde muligheten til synkron og 

asynkron kommunikasjon gjennom sin undervisningsform. Dette var noe som gjaldt alle 

universitetene i undersøkelsen. Denne muligheten kunne benyttes til å ha sanntid forelesninger 

og seminarer, eller forhåndinnspilte opptak av forelesninger som ble lagt ut på 

læringsplattformene, der kunne studentene benytte dette som en uekte samtale partner.  

 

Handlingsmulighetene ved teknologien i læringsplattformene fremstår som hovedingrediens i 

å tilrettelegge for kunnskapsutvikling. Dette henger i større grad sammen med aktivitetene man 

kan utføre som går på kommunikasjon og samhandling. Canvas, som var benyttet ved alle 

universitetene, viste dette spesielt gjennom muligheten for å lagre filer og videoer, muligheten 

for å dele disse filene og andre dokumenter, og muligheten for dialog gjennom chat og 

diskusjonstråder. Disse handlingsmulighetene kan tenkes å ligne i en grad det 
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kunnskapsmedarbeideren gjør i praksis, hvor kommunikasjon med andre fremstår som relevant 

for å dekke de manglene uten fysisk kontakt, og er tilgjengelig synkront og asynkront gjennom 

teknologiens handlingsmuligheter. 

 

5.2.3 Kunnskapsutvikling fremmet gjennom å bruke teknologi  

 

Teknologier i dag, som Teams, Canvas og Zoom, kan benyttes i læringssammenheng og i 

kunnskapsintensive organisasjoner, men det å vite hvordan disse brukes er kun en begrenset 

del av kunnskapen teknologien har. Baralou og Tsoukas (2015) presenterer hvordan 

teknologien kan fungere som epistemiske objekter gjennom to forhold. Først er den uekte 

dialogen vi kan ha med verktøyet og for det andre er det at teknologien er stabil og samtidig 

foranderlig. 

 

Uekte dialog med teknologien handler om hvilken mulighet som ligger tilgjengelig gjennom å 

bruke teknologien. Noe enklere forklart blir teknologien en uekte samtale partner gjennom at 

arbeidet som utføres vil ha en fortløpende logg som teknologien bidrar med. Denne loggen er 

av prosessen arbeidet nå er i og har vært gjennom, eksempelvis kan dette være snakk om et 

tekstdokument som er lagret gjennom flere faser av arbeidet, som gir mulighet for dialog ved 

å gå tilbake å «snakke» med tidligere utkast for å revurdere sin nye forståelse. På denne måten 

kan det tenkes at teknologien fungerer som en kunnskapsbase ved at du hele tiden kan oppnå 

ny innsikt og forståelse ved å gå frem og tilbake og sånn føre ditt arbeid fremover. Denne 

muligheten påvirkes av det andre forholdet, gjennom at teknologien både er stabil og 

foranderlig. Denne logg-muligheten er innenfor det Baralou og Tsoukas (2015) kaller for en 

stabil kunnskap som brukeren er bevisst. Stabiliteten fremstår å ligge i funksjonene, slik som 

lagring, deling og samhandling.  

Den foranderlige kunnskapen er interessant fordi denne ligger i at det kan komme nye 

funksjoner og utviklinger, som vi ikke er bevisst hvordan er laget Teknologien vil således 

fungere som kunnskapsbærer gjennom at brukeren kan utvikle ny forståelse og innsikt gjennom 

å benytte verktøyet slik funksjonene gjør ting mulig, og på den andre måten være en 

kunnskapsbærer i at kunnskapen som ligger i grunn ikke er tilgjengelig og like fullt begripelig 

men samtidig har evne til å påvirke brukeren med muligheten for forandring. 
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Forandringen som oppstår kan handle om at vi, som brukere av teknologien, også bidrar med 

en kunnskap og ulike behov som kan påvirke teknologien som kunnskapsbærer. I 

undersøkelsen viste det seg at behovet for asynkron undervisning henger sammen med 

geografiske utfordringer. Ved Harvard og Princeton ble studentene som følge av Covid-19 og 

stengte universiteter, bedt om å bli hjemme (Weintraub & Svrluga, 2020; Zurita, 2020). Dette 

påvirker universitetenes behov for teknologien. Når undervisningen ble digitalisert, var dette 

et punkt som var med i betraktningen, for universitetene som ligger på østkysten av USA har 

stor tidsforskjell med vestkysten. Studentene vil fortsatt være avhengig av å følge 

undervisningen, enten dette er obligatorisk eller ikke, men med denne utfordringen har 

teknologien gitt en god løsning gjennom læringsplattformer og muligheter for undervisning i 

opptak. Disse mulighetene blir likevel påvirket av hvordan den enkelte bruker teknologien i 

sin undervisning og hvilken innsikt og forståelse som skapes i denne sammenheng. Funnene 

viser at universitetene i ulike grader kan virke som brobyggere mellom de ansatte og 

teknologien. Ved flere av universitetene ble avdelinger og hjelpesider laget og drevet som 

kunnskapsforum for hvordan teknologien kan brukes og hvordan digital undervisning bør og 

kan foregå. Denne innsatsen kan også tenkes å være et godt tiltak fra universitetenes side 

ettersom mange har i ulik grad vært borti teknologien, og noen vært uavhengig teknologi for å 

utføre sitt arbeid. 

 

5.3 Hva blir nå løsningen, fysisk eller digital 

kunnskapsutvikling? 

 

Når det gjelder kunnskapsutvikling i praksis forventet jeg at funnene la vekt på kunnskap som 

sosialt fenomen, ettersom dette er en godt dekket del i litteraturen. Funnene mine viser at det 

er forhold som påvirker den enkeltes kunnskapsutvikling og at denne skjer i samspill og 

kommunikasjon med andre mennesker. Når det gjelder kunnskapsutvikling gjennom digital 

teknologi var forventningene annerledes på bakgrunn av at, noe motsigende, kunnskap ses som 

et sosialt fenomen. Kan vi da bare avfeie kunnskapsutvikling på nett ved å vise til det sosiale 

rundt kunnskap? 

Det korte svaret er nei. Gjennom mine undersøkelser blir det tydelig at kunnskapsutvikling i 

digitale kontekster kan ha en viss tyngde, ettersom argumentet ligger i at det fysiske kan 

erstattes eller overføres til en digital sammenheng. Det er i likhet med tidligere antakelser ikke 
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ett klart svar på hvordan kunnskap utvikles og det som kan sies med mer sikkerhet er at det er 

et komplekst fenomen påvirket av mange ting.  

Det som blir viktigere er å se hvilken plass og vekt kunnskapsutvikling på nett kan ha og kan 

få mer av i fremtiden. Organisasjoner som under Covid-19 perioden opplevde å flytte både 

fellesskapet og praksisen på nett, vil kunne lære av erfaringene som er gjort og enkelte vil 

kanskje hevde at organisasjoner bør digitaliseres mer i tiden fremover. For vi har jo 

teknologien, ikke sant? 

Svaret er nok ikke like enkelt og bør vurderes på hva slags arbeidsoppgaver som flyttes og 

hvordan praksisen vil endres ved å gjøre det digitalt. Jeg skal gjøre et forsøk på å sammenligne 

disse formene for kunnskapsutvikling for å se hvordan taus kunnskap påvirkes. 

 

Kunnskapsutvikling som sosialt fenomen, viser seg å være påvirket av kommunikasjon og 

samhandling. Dette viser seg i praksis gjennom det daglige arbeidet som inkludere flere 

mennesker og dialog er kommunikasjonsformen. Dette er et sammenligningspunkt ettersom 

kommunikasjonsbehovet dekkes gjennom kommunikasjonsmuligheter gitt via videomøter og 

-konferanser. Sånn sett vil konteksten være det som er annerledes for hvor kommunikasjonen 

tar sted og kunnskapen kan anvendes. Det er høyst interessant, hvis tankene raskt glir tilbake 

til taus og eksplisitt kunnskap, blir det synlig at her kan de ansattes tause kunnskap påvirkes. 

Taus kunnskap hos den enkelte er situasjonsbetinget og fått i erfaringer gjennom å utføre 

arbeidsoppgaver og løse problemer. Det kan derfor tenkes at taus kunnskap er noe som nå 

vanskeligere deles og utvikles blant de ansatte, ettersom det i en digital kontekst begrenses til 

overføring gjennom dialog, slik det også er hos Nonaka (1994). Det fremheves at mulighetene 

for å lære gjennom prøving og feiling påvirkes, og i situasjoner hvor man kunne lært av å 

observere andre som utfører oppgavene vil dette være vanskeligere på nett, bak hver sin skjerm. 

Et eventuelt skifte mot digitalisering og kunnskapsutvikling på nett, bør derfor sees i lys av 

hvordan de ansatte i organisasjonen er organisert, ettersom man ikke vil hindre de ansattes 

tause kunnskap, men heller fostre det gjennom selvbestemmelse og muligheter til læring. 

 

5.4 Avsluttende betraktninger 

 

Denne studien handler om kunnskapsutvikling i praksis og på nett. Den er kvalitativ og 

undersøkelsen er gjennomført ved intervju og en kvalitativ dokumentanalyse. Jeg har hatt til 

hensikt å svare på forskningsspørsmålet mitt hvordan kunnskapsutvikling oppstår og hvordan 
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organisasjoner kan jobbe med dette gjennom digital teknologi. Denne delen er en avrunding av 

studien, hvor teoretiske implikasjoner er presentert, begrensninger ved studien er diskutert og 

til slutt forslag til videre forskning. 

 

5.4.1 Teoretiske implikasjoner 

 

Med min studie har hensikten vært å gi innsikter i hvordan kunnskapsmedarbeidere i dagens 

samfunn arbeider og utvikler sin kunnskap i praksis og gjennom digital teknologi. Funnene fra 

studien bidrar til å forstå fenomenet som et sosialt fenomen, hvor forhold som 

kunnskapsdeling, samarbeid og anvendelse av kunnskapen er sentralt og av betydning. Det å 

benytte aktivitetsteori som teoretisk linse for å forstå fenomenet, har vært med på å forstå 

forholdene rundt fenomenet som også virker å være i kontakt, enten direkte eller indirekte. Det 

som blir en viktig bemerkning er at teorien er basert på individet i samspill og aktivitet med 

andre, dette perspektivet er med på å integrere begge de epistemologiske synene på kunnskap 

som kognitiv eiendom og kunnskap som handlings- og prosessbasert. 

 

Det å undersøke kunnskapsutvikling gjennom digital teknologi har gitt noen interessante funn. 

Det overordnede spørsmålet om fysisk kontakt kan erstattes, blir gjennom funnene og teorien 

besvart. Kunnskapsutvikling som er preget av sosiale forhold, vil ved første øyekast virke 

selvmotsigende å skulle nevne i en digital sammenheng, ettersom kontekst påvirker fenomenet. 

Her er det gjennom å forstå dialogiske praksiser på tre nivåer, gitt en forklarende og alternativ 

måte å skape kunnskap gjennom digital teknologi. Det som er viktig å ta med seg fra funnene 

er hvordan teknologien kan gi muligheter for kommunikasjon og handlingsmuligheter som er 

et alternativ fra universitetene for å erstatte behovet for å fysisk være tilstede.  

 

5.4.2 Begrensninger ved studien 

 

Det er i kapittel 3 gjort kritiske refleksjoner omkring studiens kvaliteter, men her ønsker jeg å 

presentere noen ekstra punkter. I tilknytning til forskningsspørsmålet og kunnskapsutvikling i 

praksis, er begrensningen som er mest tydelig at det ble med en nøkkelinformants opplevelser 

og perspektiver for å forstå fenomenet. Ved ett større utvalg informanter kunne det vært 

avdekket flere interessante forhold som kunne bidra til ny forståelse av fenomenet, men 

ettersom informantens rolle gir vedkommende et ansvar over flere medarbeidere og innblikk i 
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andre prosesser vurderer jeg at de forholdene som er tatt med som i tråd med teori og relevante 

for å forstå fenomenet. Den kvalitative dokumentanalysen har også begrensninger for å forstå 

kunnskapsutvikling gjennom digital teknologi. Undersøkelsen er gjennomført med fire 

universiteter i utvalget, og det som er verdt å bemerke er hvordan resultatene ville vært 

annerledes om det var private virksomheter med ansatte som utfører annen type 

kunnskapsbaserte arbeidsoppgaver. Hvordan ville dialog på de tre nivåene vært betydningsfullt 

eller påvirket av andre faktorer? 

 

Når det gjelder utvalget, er det viktig å presisere at dette er opplevelsene og innsiktene til en 

informant i en stor privat organisasjon. Det å forstå kunnskapsutvikling gjennom øynene til en 

person har vært interessant og funnene har vist seg å være i tråd med tidligere forskning og 

teori. Dette kunne likevel vært annerledes dersom utvalget var annerledes og bestod av 

medarbeidere som ikke besitter ansvar ovenfor andre mennesker eller avdelinger. Det hadde 

spesielt interessant å undersøke hvordan perspektiv og opplevelser andre 

kunnskapsmedarbeidere har, for å kunne avdekke nye og relevante forhold. 

 

Det må også nevnes at tid har vært en avgjørende faktor i arbeidet med masteroppgaven. Hadde 

det vært mer tid, kunne det vært interessant å benytte andre metoder, som observasjon av HR-

teamet i praksis, for å se hvilke andre forhold som kan påvirke kunnskapsutvikling. Det har 

derimot, som følge av Covid-19, ikke vært mulighet til observasjoner eller flere intervjuer for 

å forstå fenomenet i større grad enn det som er presentert. Det hadde i tillegg vært interessant 

å se hvordan denne private organisasjonen arbeider i ettertid av en slik krise, og hvordan ansatte 

utvikler nye kunnskaper som en konsekvens av krisen. 

 

Det er og begrensning rundt dokumentanalysen. Det henger sammen med at analysen har vært 

kvalitativt tilnærmet. Derfor blir det viktig å merke seg at dette er mine tolkninger som forsker 

omkring de forholdene universitetene presenterer rundt teknologi og muligheter til deres 

ansatte. Forskerens objektivitet kommer da i fokus, ettersom det er jeg som gjennomførte 

studien og mine tolkninger av funn som har ført til de konklusjonene. For å styrke studien er 

det derfor gitt grundig beskrivelser av hva som er gjort i løpet av prosessen. 
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5.4.3 Forslag til videre forskning 

 

Det er noen forslag til videre forskning som kommer av funnene fra undersøkelsen. Det som 

er av interessant karakter er at en langtidsstudie kunne avdekket om disse forholdene er stabile 

over tid. Ved å undersøke avdelingen på ulike tidspunkter kan det gi svar på hvorvidt 

kunnskapsdeling, samarbeid og kunnskapsanvendelse påvirker kunnskapsutvikling i større 

eller mindre grad. I sammenheng med min studie ville observasjon vært en nyttig metode å 

benytte, ettersom praksis og kunnskapsutvikling er av kompleks art som gjør at det kan være 

nærliggende forhold som ikke er avdekket gjennom opplevelsene og innsiktene til informanten 

eller som i det hele tatt er like synlige som andre forhold. 

Det kunne også være interessant å undersøke om disse forholdene er mer eller mindre utbredt 

i andre type organisasjoner, ettersom kunnskapsmedarbeideren dekker mange fagfelt. 

 

Forslag til videre undersøkelser av kunnskapsutvikling gjennom digitale teknologier er, siden 

digitaliseringen kom brått på universitetene og av den grunn har ikke kunnskapsutvikling vært 

hensikten med den nye arbeidsmetoden, at det ville vært interessant å se hvorvidt dialogiske 

praksiser kan overføres til andre kontekster som allerede preges av digital kommunikasjon og 

samhandling. Kan det være at geografisk adskilte team gjør andre ting av større betydning eller 

andre ting i tillegg til kommunikasjon. 

Det kunne også vært interessant å se om de ansatte ved universitetene er mer fornøyde, 

effektive eller dyktige som en undersøkelse av hvordan endringer påvirket de og hva man ta 

med videre av lærdom. Dette gjennom å se nærmere på hvordan de ansatte ved universitetene 

sammenligner sin digitale praksis, med den vanlige fysiske for å avdekke andre forhold som 

kan forklare kunnskapsutvikling gjennom digital teknologi.  
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Vedlegg 1: Informert samtykkeskjema 

 

Forespørsel om deltakelse i forbindelse med 

forskningsprosjektet: 

«Kunnskapsutvikling og -ledelse» 

 

Bakgrunn og formål 

Jeg er en masterstudent i pedagogikk, med spesialisering innen «læring, teknologi og arbeid» 

ved Universitetet i Oslo. Dette er et spørsmål til deg om å delta i mitt forskningsprosjekt hvor 

formålet med studien er å undersøke kunnskapsutvikling i en kunnskapsintensiv organisasjon. 

Dette er kort fortalt, en undersøkelse som søker å forstå hvordan ansatte med høyere utdanning 

jobber med kunnskapsutvikling i praksis.  

Problemstillingen er «Hva er kunnskapsutvikling i kunnskapsintensive organisasjoner?». Det 

er stilt et forskningsspørsmål som belyser problemstillingen: 

 

1. Hvordan utvikles kunnskap hos medarbeidere i slik organisasjon? 

 

Jeg søker å forstå hvordan kunnskapsutvikling er avhengig av individuelle- og sosiale trekk og 

hvordan ledelsen kan arbeide med dette. 

Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet og min veileder er Sigmund Valaker fra 

Forsvarets forskningsinstitusjon (FFI). Du får spørsmål om å delta fordi du er en aktuell 

kandidat og har veldig nyttig kunnskap i forbindelse med hva som kjennetegner en 

kunnskapsmedarbeider hvor mitt krav på dette er at du har tatt en høyere grad (minimum 3 år). 

Kontaktinformasjonen din er mottatt fra din arbeidsgiver. 

 

Hva innebærer deltakelsen i studien? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer dette et intervju. Det vil ta ca. 45 minutter, hvor 

intervjuene består av spørsmål om beskrivelser av praksis og samarbeid med andre, dette for å 

svare på forskningsspørsmålet mitt. Jeg tar lydopptak og notater fra intervjuet og disse lagres 

elektronisk og vil senere bli anonymisert. Opplysningene dine er en veldig viktig del for å 

kunne forstå teori i praksis og håper du kan delta. Det er frivillig å delta i prosjektet, men hvis 
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du ønsker å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle 

opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for 

deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

Jeg vil bare bruke opplysningene om deg til formålene beskrevet i dette skrivet. Opplysningene 

behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Min veileder og jeg er de 

eneste med tilgang til datamaterialet og dette skal transkriberes og anonymiseres på en 

beskyttet datamaskin. Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.august 2020 og datamaterialet 

vil bli slettet ved prosjekts slutt. 

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Universitetet i Oslo, Professor Tone Kvernbekk. 

• Vårt personvernombud: Roger Markgraf-Bye. 

• Forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17 

 

 

Med vennlig hilsen 

Ajwan Bahramivand 

xx@student.uv.uio.no 

+47 00 00 00 00 

 

mailto:personverntjenester@nsd.no
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Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Kunnskapsutvikling og -ledelse», og 

ønsker å stille til intervju. 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, 31. august 

2020 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 



87 

Vedlegg 2: Godkjenning fra NSD 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

 

Introduksjon 

• Fortelle om meg selv og prosjektet. 

• Gå gjennom informasjonsskrivet. 

• Samle inn samtykkeskjema med underskrift. 

• Informer om lydopptaker og deretter start avspilling. 

 

Bakgrunnsinformasjon 

• Hva er din stilling og hvor lenge har du jobbet her? 

• Hva er din utdanningsbakgrunn? 

• Kan du fortelle kort om avdelingen din? (Antall ansatte, aldersspenn og kort om 

arbeidsoppgaver). 

• Hva består ditt arbeid i? 

• Hva gjør du alene og hva gjør du med andre? 

 

Kunnskap 

• Hva er kunnskap for deg? 

• Kjenner du til definisjoner på kunnskap? 

• Hva kan være kunnskaper i ditt arbeid? 

• Hvilke kunnskaper trenger du for å utføre dine arbeidsoppgaver? 

• Kan du gi eksempel på hvordan du anvender din kunnskap? 

• Hvilke forutsetninger har du for å kunne utføre dine arbeidsoppgaver? 

-Samarbeid, verktøy og lignende? (Eksterne eller interne faktorer) 

 

Kunnskapsutvikling 

• Hvilke muligheter til læring har du i din stilling? 

• Hva syns du om mulighetene du har tilgjengelig? 

• Kjenner du til definisjoner på kunnskapsutvikling? 

• Kunne det vært andre måter å tilegne seg nye kunnskaper? 

• Hvordan arbeider du med ny kunnskap i ditt fagfelt? 
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• Er det fokus på kunnskapsutvikling i din organisasjon? 

- Hvis ja: Hvordan? 

 

Annet 

• Er det noe du vil legge til før vi avslutter? 

• Kan jeg ta kontakt med deg om det duker opp noen spørsmål? 
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