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Sammendrag 

Denne oppgaven er en studie av et team i en organisasjon som fikk pseudonymet ByggIng, 

anonymisert etter eget ønske. Jeg intervjuet 7 individer som enten er eller har vært en del av et 

team på et større byggeprosjekt i Oslo. Team og praksisfellesskap som tema ble etter hvert 

behandlet av meg, mer eller mindre, som sidestilte begreper for å undersøke hvordan læring og 

kunnskapsdeling foregikk hos organisasjonen. Det sentrale ved et slikt team, er å koordinere og 

samarbeide for å bygge for eksempel et kontorbygg eller boligbygg. Det er snakk om å samkjøre 

flere fag. Team og praksisfellesskap som begreper betyr ikke det samme. Med hensyn til 

praksisfelleskap, kan dette forstås som en gruppe sammensatt av individer som oppbevarer, 

overfører og skaper kunnskap (Lave & Wenger, 1991). I forbindelse med team-begrepet, 

innebærer en etablert, arrangert gruppe mennesker som samarbeider for å nå delte mål 

(Edmondson, 2012, 1999). Likheten er derfor at det er grupper av mennesker. Jeg undersøkte 

følgende problemstilling: Hvilken betydning kan psykologisk trygghet og tillit ha for læring og 

kunnskapsdeling i teamet hos ByggIng? Følgende forskningsspørsmål ble formulert:   

1. På hvilken måte spres kunnskap og læring i ByggIng? 

2. Hvilke syn på feil fremkommer i teamet? 

I kapittel 2 ble relevante teorier belyst og dette vil kort oppsummeres her. I den første delen av 

teorikapittelet ble kunnskapsbegrepet redegjort for, med vekt på skillet mellom praksis- og 

strukturperspektivet hos Cook & Brown (1999). Læring i et praksisfellesskap ble definert som 

sosialt, hvor praksisfellesskapet ble ansett å være et system av relasjoner mellom mennesker, 

aktiviteter og verden, som endrer seg og utvikler seg over tid, og som kan være forbundet og 

overlappende med andre praksisfellesskap (Lave & Wenger, 1991). Kunnskapsdeling er som 

nevnt den konstante utvekslingen av kunnskapen og erfaringer mellom dens medlemmer. 

Argyris (1977, 1990, 1999) sitt rammeverk omhandlet oppdagelse og korrigering av feil, samt 

hvordan og hvorfor uheldige handlingsmønstre kan komme til syne. For Argyris (1999) er 

organisasjonslæring det samme som oppdagelse og korrigering av feil. Argyris (1999) bruker 

begrepene enkeltkretslæring og dobbeltkretslæring for å beskrive oppdagelse og korrigering av 

feil, hvor førstnevnte innebærer at organisasjonsmedlemmer løser kun deler av problemer eller 

feil uten å undersøke nærmere hvorfor disse feilene oppstår, mens sistnevnte går på å oppdage 

feil og korrigere de styrende verdiene for handling, som vil, teoretisk sett, bli unngått i 

fremtiden.  
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Ved hjelp av Edmondson (1999; 2008) sitt rammeverk, ble begrepene teaming, kollektiv læring 

og teamarbeid gjennomgått. Team som et substantiv benyttes om en gruppe mens teaming 

benyttes som et verb for effektivt arbeid for læring og utvikling. Teamarbeid defineres som 

kollektiv læring. Videre ble skillet mellom psykologisk trygghet og tillit tydeliggjort. 

Psykologisk trygghet blir hos Edmondson (2003a, 1999) brukt for å fange i hvilken grad 

individer oppfatter om deres miljø bidrar til at individer tar interpersonlige risikoer. Psykologisk 

trygghet benyttes for å se i hvilken grad folk oppfatter sine omgivelser som psykologisk trygt, 

som i større grad kan bidra til at individer tar del i interpersonlige risikoer som omhandler 

risikoen for å bli ansett som ignorant, inkompetent, negativ eller forstyrrende. I psykologisk 

trygge omgivelser vil ikke individer være redde for å innrømme feil eller at andre tenker ned 

om dem, fordi slik atferd reflekterer en form for sårbarhet (Edmondson, 2019).  

I kapittel 3 ble metode gjennomgått, og studien ble dreid mot den kvalitative metoden som har 

som mål å undersøke forhold ved sosiale prosesser i en bestemt kontekst. Metoden som ble 

valgt for studien, var intervju. Intervjuene ble tatt opp ved hjelp av en opptaker og deretter 

transkribert i et transkriberingsprogram. Tematisk analyse ble benyttet for å analysere det 

transkriberte materialet. I funn- og analysedelen i kapittel 4 ble relevante funn trukket frem, 

som la grunnlaget for diskusjonen i kapittel 5. Dette kapittelet benyttet det analytiske 

rammeverket for å besvare problemstillingen og de formulerte forskningsspørsmålene. I 

kapittel 6 ble blant annet hovedfunn og praktiske implikasjoner gjennomgått.  

Det viktigste bidraget helhetlig sett, er innblikket studien gir ut fra informantenes levde 

erfaringer og opplevelser, som kan være med på å forbedre eksisterende praksis. Her handlet 

det om å legge fokuset på å forbedre kunnskapsdelingen og opplæringen, samt å skape en enda 

mer støttende læringskultur. Det å bruke praksisfellesskap for å forbedre denne konteksten, 

samt underbygge psykologisk trygghet aktivt for å forbedre teamarbeid, bør være i fokus (Lave 

& Wenger, 1991). I sin tur kan dette forbedre effektivitet, læring og kunnskapsdeling. Jeg vil i 

korte trekk nevne noen følgende implikasjoner for videre forskning. Det å undersøke og forske 

på kunnskapsdeling og læring i ulike team og praksisfellesskap, kunne vært interessant, 

ettersom omgivelsene er i konstant endring. Det vil muligens være strategisk lurt for 

organisasjoner å kritisk undersøke egne praksiser for å forbedre prosesser. Læring og 

kunnskapsdeling i forbindelse med tilegning og deling av kunnskap, kan være noe av det 

viktigste en organisasjon har.   
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1 Introduksjon 

Omkring midten av mars ble hele verden rammet av Covid-19. Dette skapte mye usikkerhet for 

organisasjoner omkring i Norge, som stilte krav til både tilpasningsdyktighet og 

overlevelsesevne. I en verden som er i konstant endring, er organisasjoners evne til å lære viktig 

for overlevelse. Konseptet ‘en liten verden’ av Hargadon (2002) passer denne beskrivelsen av 

enkelte organisasjoner. Eventuelt kan man se «six degrees of separation» hos Hargadon (2002) 

som mange små verdener i en større organisasjon, med ulike avdelinger og team, som er koblet 

sammen i et større nettverk for læring, kunnskapsdeling og samarbeid. En bransje som 

illustrerer dette godt, er byggebransjen, som består av komplekse fenomener som rommer risiko 

av ulik grad, som kan gi et grunnlag for læring av feil. Mange mennesker omkring et prosjekt, 

arbeidere med tverrfaglig bakgrunn, skaper komplekse omgivelser som til tider kan være 

risikofylt. Mye er satt på spill. Det kan være kostnader, rykte for organisasjonen, tid og liv. 

Derfor kan fallgruven være langt større dersom noe går galt. Ulike fagfolk, hvor alle befinner 

seg innenfor et gitt prosjekt, som eksempelvis asfaltleggere, rørleggere, snekkere, tømrere, 

maskinister, bygningsingeniører, arkitekter, hvor tidsfristen utgjør enorme kostnader dersom 

den ikke overholdes.  

Læring og kunnskapsdeling er bærende for denne masteroppgaven. Dette kan inkludere læring 

i prosjektene og hvordan dette kan utnyttes. Hvordan individer lærer og hvordan de lærer 

sammen kan være sentralt for hvor suksessfullt et prosjekt vil være, som Ørstavik (2012) selv 

har vært inne på. Ørstavik (2003) mente ut fra sin rapport om bygg-, anleggs- og 

eiendomsnæringen (BAE), at denne næringen er viktig for den norske økonomien. En 

avgjørende faktor for byggevirksomhet er ifølge Ørstavik (2012) kompleksitet, som i tillegg så 

nærmere på hvorfor så mye kunnskap blir uutnyttet i bygging.  

Hva skjer hvis folk ikke lærer av feilene sine? Eller til og med skjuler feil, og ender opp med å 

gå glipp av muligheten til å lære av dem? I en sykehuskontekst kan dette være fatalt, slik 

Edmondson (1999) har vist gjennom sin forskning. Jeg tror dette kan være overførbart til 

byggebransjen. Dersom et bygg for eksempel mangler et solid grunnfundament og synker 

ettersom jorda under ikke er tilstrekkelig sementert eller solidifisert, kan dette være på bakgrunn 

av en eller flere feil. Hvis en person ikke sier ifra om en feil inne i en vegg, som i verste fall 

kan utgjøre en enorm brannfare, på bakgrunn av at en tier fordi vedkommende er redd for 

konsekvensene ved det å si ifra. Slik Edmondson (1999) viste innenfor sykehuskonteksten, 
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handlet det om en frykt for å si ifra, hvor blant annet sykepleiere var livredde for å få sparken 

dersom de rapporterte feil, hvor utfallet tidligere hadde vært dødsfall. Løsningen der ble å 

innføre et anonymt rapporteringssystem. Edmondson (1999) sin forskning er i stor grad basert 

på amerikanske situasjoner, så det kan være interessant å se på hvilken måte psykologisk 

trygghet kan spille i den norske konteksten. Ørstavik (2012) fant ut i sitt prosjekt at feil skjer 

på bakgrunn av manglende kunnskap, og at det kan skje uoverensstemmelser mellom ledelsen 

og de nede på gulvet, slik at spenningene som oppstår skaper en barriere, og derfor fører til at 

kunnskapen blir underutnyttet. Gherardi & Nicolini (2002) så selv nærmere på viktigheten av 

å gjøre feil for læring i organisasjoner, hvor risiko spiller en iboende rolle. Ifølge Edmondson 

(2012) fant en studie at den globale arbeidskraften er ansatt i organisasjoner hvor psykologisk 

trygghet er lavere enn optimalt for teamarbeid og organisasjonslæring.  

1.1 Bakgrunn og aktualitet 

I denne oppgaven ble blant annet betydningen av psykologisk trygghet og tillit for læring og 

kunnskapsdeling undersøkt i en organisasjon i Oslo som spesialiserer seg på bygg og 

eiendomsutvikling. Organisasjonen, som ønsket å være anonym, fikk pseudonymet ByggIng, 

som reflekterer dens tilhørighet til byggenæringen og til yrkestittelen de fleste av de intervjuede 

har. Formålet med mitt prosjekt har vært å utforske og samle innsikt i hvordan faste og perifere 

medlemmer av et team lærer og deler kunnskap i prosjekter i byggebransjen gjennom blant 

annet temaene psykologisk trygghet og læring av feil. Ut fra det Ørstavik (2012) skrev om 

kompleksitet i byggenæringen, er derfor ByggIng en interessant case å grave seg dypere inn i, 

og hvordan denne kompleksiteten håndteres i organisasjonen og den konteksten den finner sted.  

ByggIng bygger blant annet næringsbygg, kontorbygg og boligbygg, og er tilhørende 

byggebransjen. Mitt fokus har vært på ansatte som er organisert i tverrfaglige team og 

praksisfellesskap. Slike midlertidige konstellasjoner av grupper for å nå overordnede mål over 

en gitt periode, er en vanlig måte å organisere arbeidet på hos ByggIng. Utenfor de faste ansatte, 

kjøper de inn tjenester fra andre leverandører, for eksempel snekkere og elektrikere, da ByggIng 

ikke utfører denne type arbeid selv. Dette kan først og fremst gi innsikt til ByggIng, samt innsikt 

til videre forskning på området og hvordan tverrfaglige team arbeider på prosjekter i 

byggebransjen. Mitt prosjekt kan antakeligvis gi et begrenset bidrag til et enormt 

forskningsområde, som kan sette fokus på hva som gjør en organisasjon effektiv og hva en bør 

se på dersom en ønsker forbedring.  
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Datainnsamlingen bestod av å intervjue både faste og perifere medlemmer av teamet for å 

kunne innhente kunnskap. Med perifer menes det individer som ikke lenger er medlem av 

teamet, siden prosjektet har nådd nye faser og det opprinnelige teamet delvis var oppløst og 

sendt til andre områder i organisasjonen og til nye prosjekter Det bør nevnes at perifere 

medlemmer kan inkludere individer som ikke er fast ansatt hos ByggIng, men i denne omgang 

fikk jeg ikke intervjuet disse, selv om dette kunne ha vært interessant. Andre holdepunkter for 

oppgaven vil dreie i retning av om individene lærer eller har lært i team og hvordan kunnskap 

spres i organisasjonen.  

1.2 Kort om det teoretiske rammeverket 

Kunnskap og kunnskapsdeling vil belyses ved hjelp av Cook og Brown (1999), hvor særlig 

praksis- og strukturperspektivet vil gjennomgås med vekt på kunnskapens hva og kunnskapens 

hvordan. Lave og Wengers (1991) praksisfellesskap, samt andre sentrale aspekter ved feltet vil 

benyttes for å vise hvordan kunnskap i organisasjoner kan sirkuleres, for eksempel betydningen 

av legitim perifer deltakelse. Særlig læringsbegrepet trekkes frem som viktig for denne 

masteroppgaven. Argyris (1977, 1990, 1999) sitt rammeverk inkludert 

organisasjonslæringsbegrepet blir belyst. Deretter blir Edmondson (1999, 2012, 2019) sitt 

rammeverk gjennomgått, der blant annet teaming synliggjøres samt psykologisk trygghet, tillit, 

læring av feil og mentale innstillinger. Mot slutten av denne delen, vil det komme en 

drøftingsdel. Den vil vise ulike temaer som vil forsøke å illustrere hvordan de ulike teoriene 

kan henge sammen samt dens betydning for oppgaven samt noe kritikk av enkelte teorier.  

1.3 Problemstilling og avgrensning 

Formålet med prosjektet mitt var å utforske og gi innsikt i hvordan faste og perifere medlemmer 

av et team lærer og deler kunnskap i prosjekter i byggebransjen gjennom blant annet temaene 

psykologisk trygghet og læring av feil. Det fremkom senere at noen av teammedlemmene ikke 

lenger er en del av det samme teamet, og arbeider på andre steder i organisasjonen på 

tidspunktet jeg intervjuet dem i mars. Det er derfor viktig å understreke at jeg ba informantene 

om å snakke om det som har vært tidligere, særlig spørsmål som var knyttet til teamet. 

Problemstillingen ble som følger:  

Hvilken betydning kan psykologisk trygghet og tillit ha for læring og kunnskapsdeling i 

teamet hos ByggIng?  
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Mine forskningsspørsmål handler om følgende:  

1. På hvilken måte spres kunnskap og læring i ByggIng? 

2. Hvilke syn på feil fremkommer i teamet? 

Problemstillingen og forskningsspørsmålene mine er utarbeidet ut fra det teoretiske 

rammeverket. Intervjuguiden er en refleksjon av disse. Problemstillingen og 

forskningsspørsmålene kan samsvare med psykologisk trygghet og tillit. Dette blir utforsket i 

analysedelen i kapittel 4.  

Oppgaven innehar flere avgrensninger og denne delen vil gjennomgå enkelte av disse. Ulike 

problematikker knyttet til kjønnsforskjeller tas ikke opp i denne oppgaven. Kjønnsforskjeller i 

byggebransjen, som mange andre steder som i stor grad har vært mannsdominert, har lenge 

vært et diskusjonsområde, men jeg er usikker på hvordan dette samsvarer med læring og 

kunnskapsdeling som tema. Andre temaer som makt, kultur og organisering i byggenæringen 

kunne blitt utforsket. Makt knyttet til ledelse er interessant. Det kunne vært relevant å intervjue 

styret om kunnskap og læring i organisasjonen, men grunnet kort forvarsel, ble det vanskelig å 

intervjue dem.  

Organiseringen av organisasjonen kunne vært av interesse, men i denne omgang samsvarte ikke 

dette med problemstillingen, som er mer knyttet til læring og kunnskapsdeling. Selvsagt kan 

organiseringen ha noe å si for hvordan individer lærer og deler kunnskap, men dette ble ikke 

fokuset for denne oppgaven. Mye informasjon kan fremkomme i kulturene i en organisasjon, 

men i denne oppgaven fremstår dette mer som et bakteppe. For å få en dyp innsikt i 

organisasjonskulturene ville det vært hensiktsmessig med en lengre periode med 

observasjonsstudier. Jeg ønsket i utgangspunktet å utføre observasjoner hvor flere av 

informantene ville delta, men dette ble ikke gjennomførbart i denne omgangen, først og fremst 

pga. tidsaspektet, da dette ikke ville være tilstrekkelig. Alle de overnevnte temaene er i seg selv 

enorme forskningsområder. Problemstillingen samt forskningsspørsmålene bør i 

utgangspunktet være så snevre som mulig, og oppgaven forsøker å reflektere dette gjennom 

avgrensningene. I det neste blir det beskrevet en leseveiledning for å vise oppgavens 

oppbygning.  
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1.4 Leseveiledning 

Oppgaven begynner i kapittel 2 med å gjennomgå det teoretiske rammeverket grundig samt 

hvordan de ulike teoriene kan henge sammen i en drøftingsdel. Videre i kapittel 3 vil den 

metodiske tilnærmingen gjennomgås med vekt på intervjuer og tematisk analyse. Deretter i 

kapittel 4 blir funn og analyse gjennomgått, hvor blant annet ByggIng som organisasjon blir 

grundig beskrevet, og videre går gjennom de ulike funnene. I kapittel 5 blir diskusjonsdelens 

ulike elementer ved funnene diskutert enda mer opp mot det teoretiske og analytiske 

rammeverket. Til slutt i kapittel 6 vil det komme avsluttende betraktninger.   



 6 

 

2 Teori  

Denne delen skal gjennomgå det teoretiske rammeverket for masteroppgaven hvor relevante 

begreper og aktuelle teorier blir redegjort for. Først vil kunnskapssynet og kunnskapsdeling 

redegjøres for. Her vil hovedsakelig Cook & Brown (1999) sine syn på kunnskap benyttes, og 

deretter blir Lave & Wenger (1991) og Wenger (2000) sitt rammeverk trukket inn med vekt på 

praksisfellesskap og situert læring. Videre blir Argyris (1999) og hans teorier, hvor oppdagelse 

og korrigering av feil gjennomgått samt begrepet organisasjonslæring. Deretter blir Edmondson 

(1999) sitt rammeverk gjennomgått, hvor teaming og teamarbeid, psykologisk trygghet, tillit 

og læring av feil er sentralt, inkludert mentale innstillinger av Dweck (2000) vil bli trukket inn. 

Videre beskrives og kobles teoriene sammen, for å se hvordan de henger sammen og eventuelt 

utfyller hverandre. Helt til slutt vil det oppsummeres.  

2.1 Praksis- og strukturperspektivet 

I denne delen vil kunnskap og kunnskapsdeling redegjøres for. Det er viktig å vise for leseren 

hva slags kunnskapssyn som er bærende for denne oppgaven. Her vil 

praksisfellesskapsbegrepet benyttes for å forklare kunnskap og kunnskapsdeling samt benytte 

Cook & Brown (1999) for å skille mellom praksis- og strukturperspektivet.  

2.1.1 Hva er kunnskap?  

Et klassisk syn på kunnskap kan illustreres gjennom Nonaka, Toyama & Konno (2000), som 

betrakter kunnskap som: «(...) a dynamic human process of justifying personal belief toward 

‘the truth’» (s. 7). Cook & Brown (1999) skiller mellom epistemologien av praksis- og 

strukturperspektivet, hvor praksisperspektivet forklarer kunnskap som noe man gjør, mens 

strukturperspektivet forklarer kunnskap som noe man eier eller har. Det å se på kunnskap som 

«knowing», som det å vite, har sin forankring i praksis. I synet på kunnskap som «possession», 

som vektlegger kunnskap som noe man eier, blir den eksplisitte kunnskapen foretrukket over 

den tause, samt at den er mer individuell enn at det er noe en gruppe deler sammen (Cook & 

Brown, 1999). Slike dikotomier behandler disse kunnskapssynene som gjensidig utelukkende 

av hverandre, der eksplisitt kunnskap trumfer den tause, og den individuelle kunnskapen 

trumfer den kollektive, og vice versa. I realiteten kan organisasjoner kun forstås ut fra dens 

tause-, eksplisitte-, individuelle- og gruppekunnskap, som heller gjensidig utfyller hverandre. 

For denne oppgaven er det viktig å understreke at kunnskap ikke kun er en ting. Den kan ha 
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mange ulike former. For eksempel vil Vera, Crossan & Apaydin (2015) sitt syn vektlegge 

organisasjoners absorptive kapasitet til å evaluere og assimilere kunnskap, så vel som delt 

kognisjon gjennom kollektiv assimilasjon, eller gjøres lik i et fellesskap, som hyller 

kunnskapens mangfoldighet og kompleksitet. Det er likevel viktig at disse ulike synene er 

distinkte og til dels må skilles mellom. For eksempel, så gjør Cook & Brown (1999) et poeng 

av at taus kunnskap aldri kan bli eksplisitt, og vice versa, samtidig som de forsøker å bygge bro 

mellom de ulike epistemologiene. Cook & Brown (1999) trekker frem praksis som noe de fire 

kunnskapssynene ikke klarer å fange; rett og slett det å gjøre. Kunnskap bør derfor sees i både 

praksis- og strukturperspektivet, ved at de utgjør det organisatoriske, sosiale og individuelle.  

Gherardi & Nicolini (2002) viser til perspektiver som ser på kunnskap som noe som kun er 

individuelt eller som kun oppbevares i ulike typer kategorier og mentale strukturer, og som kun 

anser læring som en prosess i form av overføring, sirkulering og tilegnelse av informasjon og 

kunnskap. I et slikt idealistisk syn på kunnskap, kan læring sendes, mottas, sirkuleres, overføres, 

akkumuleres, konverteres og oppbevares (Gherardi & Nicolini, 2000). De mener, på daværende 

tidspunkt, at forskningen mellom 1990-2000 som de refererer til, har forlatt antakelsen om at 

kunnskap og læring kun begrenes til å være individuelle og mentale prosesser, at disse nå anses 

å være hovedsakelig sosiale og kulturelle fenomen. Etter min mening, samsvarer dette i stor 

grad med hvordan kunnskap betraktes den dag i dag.   

Organisasjonskunnskap anses å være delt sosial ekspertise, som innebærer at kunnskap i praksis 

er situert i det historiske, sosialmaterielle, og den kulturelle konteksten den finner sted (Hislop, 

Bosua & Helms, 2018; Roberts, 2006). Gherardi & Nicolini (2000) og Nicolini (2011) ser på 

organisasjonskunnskap som situert i systemet i pågående praksiser; er relasjonell og mediert av 

artefakter; har alltid røtter i en kontekst og den er tilegnet gjennom noen former for deltakelse 

i praksisfellesskap og; at den er kontinuerlig reprodusert og forhandlet ved at den alltid er 

dynamisk og midlertidig. På en måte forenes de fem kunnskapsformene, som er bærende for 

denne oppgaven.  

I en forlengelse av Cook & Brown (1999) og praksisfellesskap, refererer praksis til ting vi gjør 

som individer og som grupper. Praksis er ifølge Cook & Brown (1999) noe som betegner 

individer og gruppers koordinerte aktiviteter i deres arbeid, som befinner seg innenfor en 

organisatorisk- eller gruppekontekst. Cook & Brown (1999) støtter seg i stor grad på Dewey 

sitt pragmatiske kunnskapssyn, hvor kunnskap må sees som et verktøy for det å vite. I det neste 
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blir dette videre utbrodert, samt rammeverket omkring praksisfellesskap av Lave og Wenger 

(1991) samt andre aspekter gjennomgått.  

2.2 Praksisfellesskap, kunnskap og læring 

I praksisfellesskap er det sosiale ved læring svært sentralt, der et interessant felt kalt situert 

læring omfavner forskningen på praksisfellesskap, som i stor grad ligner på hvordan nyansatte 

blir en del av den eksisterende kulturen, og lærer av hverandre (Lave & Wenger, 1991). Et slikt 

syn på læring er sosialt begrunnet, og kjennetegner en praksisbasert tilnærming til læring og 

kunnskap (Gherardi & Nicolini, 2002). Et praksisfellesskap defineres som: «(...) a system of 

relationships between people, activities, and the world; developing with time, and in relation to 

other tangential and overlapping communities of practice» (Lave & Wenger, 1991, s. 98). 

Roberts (2006) mener at praksisfellesskap identifiseres som en slags mekanisme med tanke på 

hvordan kunnskap oppbevares, overføres og skapes. Kunnskapsdeling innenfor 

praksisfellesskap kan betraktes som en konstant utveksling av kunnskap og erfaringer mellom 

dens medlemmer. 

Praksisfellesskap innebærer gjensidig engasjement og uavhengighet, felles virksomhet og/eller 

mål, og delt repertoar for handling (Hislop, Bosua & Helms, 2018). Praksis beskriver historiske 

og sosiale måter å gjøre ting på, som gir struktur og mening til handlinger. På denne måten 

fremstår praksis som handling, og handling som praksis. Forskerne innenfor praksisområdet ser 

på det å vite som en sosial aktivitet, og innehar begrepene prosess, kontekst og formål, som 

kobler kunnskap og handling, eller kunnskap og praksis. Kunnskapen er uløselig koblet til 

praksis, der den flyter hvor praksisen deles, for eksempel innenfor spesialist- eller 

funksjonsgrupper, som belyser til dels kunnskapsdeling. Praksisfellesskap er læringsarenaer og 

hver enkelt medarbeider vil være medlem av flere praksisfellesskap i en organisasjon, ettersom 

det vil være en fordeling av ulike ferdigheter og kompetanse som er spredt. De kjennetegnes 

ved at de er uformelle grupper som utvikler seg som et resultat av følt tilhørighet (Lave & 

Wenger, 1991; Wenger, 2000). 

Begrepet praksisfellesskap kan konsist beskrives som en gruppe mennesker som deler en 

bekymring, et sett av problemer eller entusiasme for et tema, og som utvikler kunnskap og 

ekspertise på dette området gjennom vedvarende samhandling (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 

2000). Det som hovedsakelig kjennetegner et praksisfellesskap, er deltakelsen i situerte 

aktiviteter, og at deltakelse innebærer tilegnelse av sosial eller faglig identitet enn bare 
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tilegnelse av kunnskap. Wenger (2000) skiller mellom tre distinkte stiler av tilhørighet gjennom 

deltakelse i et sosialt læringssystem: engasjement, forestilling og tilpasning. Det sentrale her er 

samspillet mellom medlemmene. Engasjement innebærer å gjøre ting sammen, snakke, 

produsere artefakter (eller verktøy), for eksempel at en hjelper en medarbeider med et problem 

eller deltakelse i et møte. Forestilling betyr å konstruere et bilde av seg selv, av sine fellesskap 

og verden, for å kunne orientere seg selv, å reflektere over sin situasjon og utforske muligheter. 

Dette kan innebære å forestille seg selv som en del av et praksisfellesskap. Den siste, tilpasning, 

består av å sørge for at de lokale aktivitetene er tilstrekkelig på linje med andre prosesser, slik 

at de kan være effektive utover engasjementet (Wenger, 2000). Wenger (2000) mener dette er 

en gjensidig prosess av koordinerende perspektiver, tolkninger og handlinger, slik at de kan 

oppnå høyere målsetninger. Alle disse er ifølge Wenger (2000) sameksisterende og alle sosiale 

læringssystem involverer hver av disse til en viss grad, og i noen kombinasjoner.  

2.2.1 Læring og deltakelse i praksisfellesskap 

Læring anses som skiftende deltakelse i sosial praksis, som dreier seg om måter å bli deltakere 

på, måter å delta på og måter deltakere og praksis endrer seg på (Lave & Wenger, 1991). 

Deltakerbaner går over tid, rom og forskjellige praksisfellesskap, hvor man kan skille mellom 

forskjellige former for skiftende deltakelse, der alt er situert og kontekstinnvevd (Lave & 

Wenger, 1991). Kort fortalt handler det om at et individ beveger seg fra periferien mot sentrum, 

eller fra nybegynner til mester, i et praksisfelleskap. Wenger (2000) definerer læring som noe 

som skjer gjennom en interaksjon mellom sosialt definert kompetanse og personlig opplevelse, 

noe som setter individet til dels i sentrum av det sosiale gjennom bevissthet og refleksjon der 

fellesskapets og dets medlemmers kompetanse er avgjørende for nykommerens læring. Da 

lærer man i samhandling med andre, fordi medlemmene skaper mening om og nødvendig 

forståelse av fellesskapets kompetanse, og derfor gjennom en sosial teori om læring, som 

plasserer læring i relasjon til mening og praksisfellesskapets betydning.  

Situert læring betyr at læring er en del av individets hverdag. I organisasjoner vil dermed situert 

læring være en del av hverdagen gjennom utøvelse av praktisk arbeid sammen med kollegaer 

(Lave & Wenger, 1991). Fokuset er på hvilke typer av sosialt engasjement medarbeiderne er 

involvert i, som egner seg best for at læring skal finne sted. Læring foregår gjennom deltakelse 

og individets evne til å lære står alltid i forhold til en spesifikk sosial kontekst. Det handler om 

å være på innsiden for å få tilgang til sosial praksis. Det er forholdet mellom den enkeltes sosiale 

identitet og fellesskapet som er selve grunnlaget for stadig utvikling, ergo læring. Fordi vår 
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sosiale identitet og hvem vi ønsker å være, vil være styrende for hvorvidt vi identifiserer oss 

med praksisfellesskapets identitet. Gjennom aktiviteter skapes relasjoner mellom medlemmene 

eller medarbeiderne i interaksjon. Aktivitetene formes gjennom erfaringer til dem som utfører 

aktivitetene, og på den måten blir kunnskap og ferdigheter forankret i fellesskapet. Deltakelse 

representerer den grunnleggende prosessen for hvordan vi lærer og hvordan vi blir til den vi er 

(Lave & Wenger, 1991, Wenger, 2000).  

2.2.2 Legitim perifer deltakelse 

Lave & Wenger (1991) anerkjenner at en situert aktivitet i seg selv ikke er tilstrekkelig for å 

forklare hvordan et individ oppnår full deltakelse i en sosial aktivitet. De omfavner i større grad 

et mer generelt teoretisk perspektiv, fordi den situerte aktiviteten har en relasjonell karakter 

med tanke på kunnskap og læring, ved dens forhandlende karakter i forbindelse med mening 

og om måten læringsaktiviteten påvirker de involverte individene, ved dens engasjerte og 

dilemma-drevne natur (Lave & Wenger, 1991, s. 33). Hovedargumentet er at all læring er situert 

i konkrete situasjoner og dermed i sosial praksis. Altså, læringen kan ikke skje uten en kontekst 

og forbinder læring til det kollektive. Det er her begrepet ‘legitim perifer deltakelse’ (Lave & 

Wenger, 1991) kommer inn, fordi i situert læring synliggjør den forhandlende karakteren, hvor 

deltakere sammen forhandler frem en felles mening og felles forståelse av situasjonen, en slags 

oppklaring. Derfor kan ikke praksisfelleskap forstås uten det sosiale.  

Legitim perifer deltakelse er hos Lave & Wenger (1991) en form for deltakelse der man retter 

oppmerksomheten mot nykommerens evne til å delta i praksisfellesskap, samt beherskelse av 

kunnskap og ferdigheter som kreves av nykommeren for full bevegelse mot full deltakelse i 

sosial og kulturell praksis. Begrepet legitim perifer deltakelse handler om overgangen fra 

perifer nykommer til å oppnå full status som etablert medlem i en sosial praksis. Den kollektive 

og sosiale naturen av læring understrekes, noe som er en motsats til det tradisjonelle 

læringssynet, der fokuset har vært på læring som individets tilegning av ferdigheter og 

kunnskap, ikke som en aktiv, pågående og konstruerende prosess. Nykommeren må være 

engasjert i den sosiale praksisen, som betyr at læringen er resultatet av å være deltaker i det 

sosiale praksisfellesskapet (Lave & Wenger, 1991).  

For en nykommer, handler legitim perifer deltakelse om å oppnå fullt medlemskap i et 

fellesskap. Begrepet perifer kan innebære at det er flere, multiple, varierte, mer eller mindre 

engasjerte og medregnede måter av å være lokalisert i feltene av deltakelse definert av et 
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fellesskap (Lave og Wenger, 1991, s. 35-36). Legitim perifer deltakelse handler om å være en 

del av den sosiale verden. Endring av beliggenheter og perspektiver, er en del av aktørenes 

læringsbaner, utvikling av identiteter og former for medlemskap. Legitim perifer deltakelse er 

et komplekst konsept, som er en del av de sosiale strukturene som involverer relasjoner av makt. 

Det å bevege seg mot en større deltakelse, slik Lave og Wenger (1991) beskriver, beveger 

individet seg fra det perifere til en mer myndiggjørende posisjon. I en posisjon hvor en ikke får 

en mulighet til å øke medlemskapet, kan det føre til en umyndiggjøring. Det å være et legitimt 

perifert medlem er på en måte litt tvetydig, for utfallet kan slå begge veier, enten positivt eller 

negativt. Forfatterne mener perifert er hovedsakelig et positivt begrep, ved at det er dynamisk 

og rommer begrepet tilhørighet og relevans. I stor grad handler det om at et individ gjennomgår 

en form for opplæring av mer fullstendige eller kompetente deltakere.  

2.2.3 Kunnskapsproduksjon og kunnskapsdeling 

Som en forlengelse av det foregående, blir læring i praksisfellesskap ifølge Gherardi og Nicolini 

(2002), innenfor den praksisbaserte litteraturen, beskrevet som en prosess av gradvis 

engasjement eller forpliktelse i praksisene av det fellesskapet. I tillegg understreker de at det 

finnes praksiser som krysser grenser av flere fellesskap, som skaper nettverk av relasjoner 

innenfor en konstellasjon av praksisfellesskap som er koblet sammen i forbundne praksiser. 

Læringens sosiale forankring er ufravikelig (Noe, Clarke & Klein, 2014). Gherardi og Nicolini 

(2002) ser nærmere på hvordan koordinering og læring oppnås i en konstellasjon, hva det er 

som enten hindrer eller fremmer at kunnskapsdeling blant de ulike praksisfellesskapene, som i 

tillegg kan skje spontant. Ifølge Noe et al. (2014) er kunnskapsdeling en sentral del av den 

moderne arbeidsplassen, som de definerer som: «the provision of task information and know-

how to collaborate and help others to solve problems, develop new ideas, or implement 

policies» (s. 248).  

I denne delen ble den praksisbaserte tilnærmingen til kunnskap og læring gjennomgått, der 

situert læring ble beskrevet samt legitim perifer deltakelse. I den neste delen vil vi se nærmere 

på organisasjonslæring, samt rammeverket til Argyris (1999).  

2.3 Organisasjonslæring 

Organisasjonslæring er et enormt felt, hvor det er flere motstridende syn som fremkommer, 

som blant annet går på diskusjoner om hva organisasjonslæring er og ikke er (Easterby‐Smith, 
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Crossan & Nicolini, 2000). Levitt & March (1988) har tidligere sett nærmere på denne 

litteraturen, knyttet til organisasjonslæring, hvor læringen i stor grad er organisatorisk 

strukturert, hvor det sosiale tilsynelatende er fraværende. Lipshitz, Friedman & Popper (2002) 

anser organisasjonslæring som svært komplekst, hvor individuell læring betraktes som en 

mental eller kognitiv prosess, mens organisasjonslæring er en sosial prosess; der de, mer eller 

mindre, er integrert med hverandre og gjensidig avhengig av hverandre. Mange aspekter og 

prosesser er i seg selv forbundet slik at organisasjonen skal kunne være i stand til å lære og 

utvikle seg. Hargadon (2002) mener at mangfoldige eller ulike læringsaktiviteter som er 

nødvendige for å kunne bringe kunnskap inn i organisasjonen. Historisk sett, gikk man fra å 

behandle læring som en individuell prosess, der lærende ble konseptualisert som individer som 

prosesserer informasjon eller som modifiserer sine mentale strukturer, til å betrakte mennesker 

som sosiale vesener som konstruerer sin forståelse, som lærer fra sosiale interaksjoner innenfor 

spesifikke sosiokulturelle og materielle settinger, for eksempel innenfor en organisatorisk 

kontekst. Easterby-Smith et al. (2000) beskriver dette som ‘den stille revolusjonen’. Som Cook 

& Brown (1999) trakk frem som den praksisbaserte tilnærmingen til læring, anerkjenner man 

betydningen av det sosiale, og det vil være viktig for denne oppgaven.  

2.3.1 Oppdagelse og korrigering av feil  

Argyris (1977, 1990, 1999) har undersøkt hvorfor mange organisasjoner bedriver overfladisk 

brannslokning, hvor samme feil dukker opp gang på gang og befinner seg gjerne innenfor 

organisasjonslæring. Siden slutten av 50-tallet, forsket Argyris innenfor dette feltet, blant annet 

sammen med Schön på 70-tallet, noe Argyris i senere tid bygde videre på til sin død i 2013. Det 

interessante her omhandler oppdagelse og korrigering av feil, samt hvorfor uheldige 

handlingsmønstre kan komme til syne og hvordan motvirke disse. Dette vil beskrives nærmere 

i del 2.3.2.  

2.3.2 Enkeltkretslæring og dobbeltkretslæring 

Argyris (1999) anså i stor grad organisasjonslæring som oppdagelse og korrigering av feil. Vera 

et al., (2015) hevder at organisasjonslæring er en omfattende prosess som vil bestå av både 

enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deutero-læring, som et hierarki av kapabilitet, der sistnevnte er 

en konsekvens av de førstnevnte. Enkeltkretslæring er når organisasjonsmedlemmer kun løser 

deler av problemer eller feil uten å undersøke nærmere hvorfor disse feilene oppstår. Iblant kan 

dette være nok, men når samme feilen oppstår gang på gang, vil ikke dette være tilstrekkelig. 
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Enkelkretslæring er ifølge Argyris (1999) som oftest det organisasjoner bedriver, hvor en kun 

tar tak i selve feilen, men ikke det som utløser eller forårsaker feilen. La oss si dette ligger i 

eksisterende verdier eller styrende verdier, og rutiner. På den andre siden har vi 

dobbeltkretslæring, eller dobbeltkretslæringssystemet. Den er med på å oppdage feil og 

korrigere de styrende verdiene for handling, som vil eller kan, teoretisk sett, bli unngått i 

fremtiden. Illustrativt sett kan man se på enkeltkretslæring ved at den kun slokker flammene, 

men ikke de ulmende glørne, som i verste fall kan føre til en ny brann, mens 

dobbeltkretslæringen slokker både flammer og ulmende glør, som hindrer at «brannen» oppstår 

ved en senere anledning. Figur 1 nedenfor illustrerer forskjellene mellom de to ulike 

læringssystemene. 

 

 

Figur 1 viser skillet mellom enkeltkrets- og dobbeltkretslæring. Ifølge Argyris (1999), lærer 

ikke organisasjoner før de tar roten ved problemet, slik man ser ved dobbelkretslæring, hvor en 

tar tak i de styrende verdiene i organisasjonen som leder til feilen gang på gang. Det er 

individene selv som utfører handlingen som enten ligner på enkelkrets- eller dobbelkretslæring. 

Noe av det mest negative organisasjoner bedriver, er når organisasjonsmedlemmer bruker 

enkeltkretslæring som en strategi for å løse dobbeltkretsproblemer fordi det etterlater de 

styrende verdiene for handling intakt (Argyris, 1977). Disse styrende verdiene er en del av 

normene og måter man gjør ting i organisasjonen. På den måten kan enkeltkretslæring være 

utilstrekkelig og ineffektiv, til og med skadelig i enkelte situasjoner. I noen tilfeller kan dette 

innebære en form for skjuling av feil.  

I denne delen ble organisasjonslæring definert, samt rammeverket til Argyris (blant annet 

Argyris, 1999), hvor oppdagelse og korrigering av feil i form av enkeltkretslæring og 

Figur 1: Inspirert og oversatt fra Argyris (1999, s. 68). 
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dobbeltkretslæring ble fremhevet. I det neste blir Edmondson (blant annet Edmondson, 1999) 

sitt rammeverk gjennomgått.  

2.4 Edmondson sitt rammeverk 

Edmondson (blant annet Edmondson, 1999) sitt rammeverk er i stor grad bærende for oppgaven 

som en helhet. I denne delen vil hennes rammeverk som er mest aktuelt for denne oppgaven, 

bli gjennomgått, samt Kvalnes (2017) som til dels tilhører dette feltet. Først vil teaming, læring 

og teamarbeid gjennomgås, deretter Edmondsons læringsimperativ, så psykologisk trygghet, 

tillit og læring av feil og til slutt teorier mennesker har om seg selv i lys av Dweck (2000) og 

Kvalnes (2017). 

2.4.1 Teaming, kollektiv læring og teamarbeid 

Et team er et substantiv og er en etablert, arrangert gruppe mennesker som samarbeider for å nå 

et felles mål (Edmondson, 2012). Teaming derimot er et verb, ifølge Edmondson (2012) og er 

en dynamisk aktivitet. Hun beskriver den å ikke være en bundet, statisk enhet, og er i stor grad 

bestemt av mentale innstillinger og praksiser av teamarbeid, og ikke ved design og strukturene 

av effektive team. Teaming som verb brukes om den synergien som skapes i et effektivt 

teamarbeid, hvor teaming på en måte beskriver teamarbeid som er i flyt, og som involverer 

koordinering og samarbeid (Edmondson, 2012). Edmondson (1999) mener arbeidsteam (eng. 

work teams) er grupper som eksisterer innenfor en kontekst i en organisasjon, som har klart 

definerte medlemskap og deler ansvaret for et produkt eller tjeneste, som muligens kan 

reflektere noen likheter med praksisfellesskap (se del 2.1).  

Kollektiv læring er ifølge Edmondson (2008) definert som læring i teamarbeid i organisasjoner. 

Team eksisterer innenfor en kontekst i større organisasjoner, med klart definerte medlemskap 

og delt ansvar for teamets produkter og/eller tjenester. Læringsmål er også viktig for 

motivasjon. Mål holder teamet på rett spor ved å etablere referansepunkt som kan brukes for å 

måle fremgang, og alle må adoptere dette målet for at det skal ha positive effekter på kollektivt 

nivå i teamet, slik at målet blir delt og internalisert (Edmondson, 2008). Kollektiv læring 

inkluderer aktiviteter som innsamling, deling eller analysering av informasjon; opparbeiding av 

og reflektering over tilbakemelding fra kunder eller andre; og aktiv eksperimentering 

(Edmondson, 2012, s. 27). Her inkluderer hun andre individuelle læringsatferder innenfor en 

kollektiv læringsopplevelse, som det å stille spørsmål, informasjonsdeling, hjelpesøking, 
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eksperimentering med ubeviste handlinger, snakke om feil og oppsøke tilbakemelding, som i 

sin tur kan muliggjøre for grupper å oppnå og prosessere data som trengs for å kunne adaptere 

og forbedre seg (Edmondson, 2012). Dette fremstår som viktig for team og teaming, for at dette 

skal kunne fungere produktivt.  

2.4.2 Læringsimperativet; Utførelse som læring 

Edmondson (2008) trekker frem to motstridende perspektiver på hvordan arbeidet skal gjøres. 

Utførelse som effektivitet har som fokus å få ting gjort, som blant annet kan presse ut 

eksperimentering og refleksjon. Dette er viktig for å opprettholde suksess i organisasjoner eller 

i team. Ifølge Edmondson (2008), satte Henry Ford og Frederick Taylor standarden for utførelse 

som effektivitet. Ved å maksimere profitt og tjene mest mulig penger på å produsere så mange 

biler som mulig, uten mye hensyn til sine ansattes behov, og samtidig slå hardt ned på det å 

gjøre feil, reflekterer et slikt syn (Edmondson, 2008). Det var en svært instrumentell og 

mekanisk måte å styre en virksomhet eller organisasjon på. Tradisjonelt sett har denne 

styringsformen neglisjert menneskelige behov, både fysiske og psykiske, kanskje mest av alt 

sistnevnte, som viktig for å prestere bra og yte maksimalt. Dette kunne kjennetegnes i stor grad 

av ytre motivasjon av sine ansatte, eksempelvis ved bruk av gulrot og pinner som illustrerer 

former for belønning og straff. Dette er atferdsmessige strategier som kan fungere bra, i 

begynnelsen, men mer belønning og straff må til over tid og kan fostre frykt hos sine ansatte 

gjennom straff. Noen steder vil denne måten å styre på fungere bedre, som Edmondson (2008) 

selv trekker frem. 

Figur 2 nedenfor illustrerer læringsimperativet, hvor skillet mellom utførelse som effektivitet 

og utførelse som læring blir tydeliggjort. Edmondson (2008) formulerer fire praksiser som 

former basisen for læringsinfrastrukturen med tanke på utførelse for læring i effektive team. 

Den første handler å bruke den best tilgjengelige kunnskapen som mulig. Den neste innebærer 

å muliggjøre for sine ansatte å samarbeide ved å gjøre informasjonen tilgjengelig når og hvor 

den trengs. Den tredje innebærer at medlemmene gjennomgående samler inn prosessdata for å 

oppdage og forstå hvordan ting virkelig har blitt gjort. Til slutt studerer de denne dataen for å 

forsøke å finne måter de kan forbedre seg på. Læring for utførelse bør være i strukturen i en 

organisasjon, som gjør kontinuerlig læring en del av forretningen som vanlig, der de jobber for 

å lære hele tiden (Edmondson, 2008). Disse fire praksisene belyser i stor grad ledelsens ansvar 

for å støtte opp under læring og samarbeid i team.  
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2.4.3 Psykologisk trygghet, tillit og læring av feil 

(Edmondson, 2008) fremhever psykologisk trygghet som viktig for å kunne fasilitere en 

produktiv læringskultur. Viktigheten av å skape en positiv læringskultur bør ifølge henne være 

en del av enhver organisasjon som ønsker å lære effektivt. Uten en støttende kultur for læring, 

kan dette derimot bli utfordrende. Både ledere og ansatte i organisasjonen må verdsette læring, 

Utførelse som 
effektivitet 

VS. Utførelse som læring 

Ledere sørger for svarene 
 

Ledere setter direksjoner og artikulerer 
oppgaven 

Ansatte må følge direksjoner 
 

Ansatte, vanligvis i team, avdekker 
svarene 

Optimale arbeidsprosesser er designet og 
satt opp på forhånd 

 
Tentative eller forsøksvise 
arbeidsprosesser er satt opp som et 
startpunkt 

Nye arbeidsprosesser er utviklet svært 
sjeldent; implementering av endring er en 
enorm jobb 

 
Arbeidsprosesser opprettholder 
utviklingen; små endringer - 
eksperimenter og forbedringer - er slik 
livet går 

Tilbakemeldinger er typisk enveis - fra 
sjef til ansatt - og korrigerende - du gjør 
det feil 

 
Tilbakemeldinger er alltid toveis. Sjefen 
gir tilbakemeldinger i form av coaching 
og råd; teammedlemmer gir 
tilbakemeldinger på hva de har lært fra å 
gjøre den, i stadig endring, jobben 

Problemløsning er sjeldent krevd; 
vurdering og bedømmelse er ikke 
forventet eller krevd; ansatte spør ledelsen 
når de er usikre 

 
Problemløsning er en konstant 
nødvendighet, så verdifull informasjon 
veileder de ansattes bedømmelser 

Frykt (for sjefen eller konsekvenser) er 
ofte en del av arbeidsmiljøet og vil 
generelt ikke gjøre noe for å hindre 
utførelsen; det kan til og med motivere til 
innsats og oppmerksomhet til de som 
ellers gjør kjedelige oppgaver  

 
Frykt forkrøpler læringsprosessen: Den 
forhindrer eksperimentering, gir lavere 
bevissthet omkring alternativer og tar 
motet fra mennesker til å dele og 
analysere innsikter, spørsmål, og 
problemer 

Figur 2: Edmondson (2008, s. 4), hentet og oversatt fra 
http://www.marshwhiteinc.com/HBR_The_Competitive_Imperative_of_Learning.pdf (lesedato: 
15.04.20). 
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kunnskaping (forstått som produksjon eller skapelse av kunnskap) og kunnskapsdeling. 

Edmondson, 2003a) bruker begrepet psykologisk trygghet for å fange i hvilken grad folk 

oppfatter deres miljø bidrar eller fører til at individer tar interpersonlige risikoer, som nevnes 

litt lenger ned.  

I psykologisk trygge omgivelser tror mennesker at hvis de gjør feil, så vil de ikke bli straffet 

for dette eller at andre tenker negativt om dem, det samme gjelder det å søke hjelp, informasjon 

eller tilbakemeldinger. Edmondson (2003a) argumenterer for å skape betingelser og forhold av 

psykologisk trygghet som essensielt for å legge grunnlaget for effektiv læring i organisasjoner. 

Det å strukturere for kollektive læringsprosesser i team eller grupper, er det andre kritiske 

elementet for effektiv organisasjonslæring, og at et interessant eller spennende mål er 

nødvendig for å motivere til en slik kollektiv læringsprosess. Det er ikke gitt at man lærer 

automatisk, og ofte må dette tilrettelegges for, selv om læring kan skje både intensjonelt og 

tilsiktet eller utilsiktet. Nåværende tilstander av hva som passer seg kan påvirkes av tradisjoner 

og oppfatninger som kan hindre læring og endring. Psykologisk trygghet har ifølge Edmondson 

(2012) stor betydning for den kollektive læringen i teamarbeid.  

Psykologisk trygghet og tillit 

Psykologisk trygghet anses å være på gruppenivå som kan virke inn på enkeltindivider og deres 

prestasjoner. På individnivå vil man bruke begrepet tillit, samtidig som de tilsynelatende kan 

påvirke hverandre. Psykologisk trygghet bør ikke misforstås som interpersonlig tillit, ifølge 

Edmondson (2019, 2003a). Tillit defineres som en forventning om at andres fremtidige 

handlinger vil være fordelaktig for andres interesser, ved å gjøre seg villig til å være sårbar for 

slike handlinger (Edmondson, 2019). Psykologisk trygghet beskriver individers persepsjoner 

om konsekvenser av interpersonlige risikoer i deres arbeidsmiljø. Schein (referert hos 

Edmondson, 2003a), formulerer dette som en læringsangst som må overkommes. Ifølge 

Edmondson (2003a) handler det ikke om å gjøre det behagelig og koselig for læring, men å 

skape en optimal synergi som fører til innovasjon og nye idéer.  

Edmondson (2003a) fremhever tre forhold som skiller psykologisk trygghet fra tillit: 1) 

tidsperiode, 2) objektet i fokus, og 3) nivå av analyse. Tidsperiode definerer psykologisk 

trygghet som kortvarige interpersonlige konsekvenser for å delta i en handling. Objektet i fokus, 

om det er selvet eller andre som er i fokus, går på om de andre lar tvilen komme deg til gode 

eller ikke. Med nivå av analyse, handler det om at tillit handler mer om å la andre komme tvilen 
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til gode som indikerer andres potensielle handlinger, eller grad av tillit (Edmondson, 2003a). 

Det handler om i hvilken grad et individ føler psykologisk trygghet på arbeidsplassen, som mest 

sannsynlig vil bli formet av pågående interpersonlige interaksjoner blant nære kollegaer. Med 

hensyn til forhold innenfor en gruppe, karakteriseres dette som tillit og respekt, slik at individer 

blir mer tilbøyelige til å tro at de andre lar tvilen komme deg til gode, som er en definerende 

karakteristikk av psykologisk trygghet. Positive utfall ved psykologisk trygghet er knyttet til 

økte sjanser for innsatspreget, interpersonlig risikofylt læringsatferd som å søke hjelp, 

eksperimentere og diskusjoner av å gjøre feil. Levin & Cross (2004) så på den medierende 

rollen ved tillit for effektiv kunnskapsoverføring, hvor tillit kan identifiseres som et mulig 

mellomledd ved det å dele og overføre kunnskap mellom individer.  

Fire interpersonlige risikoer 

Edmondson (2003a) trekker frem fire interpersonlige risikoer som hun mener blir trigget av 

ulike atferder gjennom det individer og grupper lærer, som kan eksistere på arbeidsplassen, 

hvor Kvalnes (2017) parallelt definerer risiko som muligheten for at noe ubehagelig eller 

uvelkommen vil skje, samt den situasjonen som involverer å bli utsatt for fare. Dette likner i 

stor grad de fire risikoene hos Edmondson (2003a) nedenfor.  

Den første risikoen er å risikere å bli sett på som ignorant, ved at når de søker informasjon eller 

stiller spørsmål kan de stå i fare for å bli sett på som ignorant, hvor man ender med å nøle eller 

unngå å spørre i det hele tatt. Den andre er å bli sett på som inkompetent ved å innrømme feil 

og søke hjelp, eller ved å godta høy sannsynlighet for nederlag som kommer med 

eksperimentering, hvor interpersonlig risiko kan føre til fysisk risiko i høyrisikoindustrier som 

atomkraftverk, der å søke etter hjelp og innrømme feil må til for å unngå katastrofer, som på 

sykehus. Den tredje er å bli sett på som negativ, som kan komme av at man er kritisk til andres 

ideer og folk ønsker å beholde ansiktet ved at man unngår å dele negative tilbakemeldinger. 

Dårlige nyheter kontra gode nyheter bærer sjeldent godt. Den siste er å bli sett på som 

forstyrrende, der man i stor grad unngår å forstyrre eller virke påtrengende på andres tid og 

gode vilje og derfor unngår mennesker å søke tilbakemeldinger, informasjon eller hjelp. Folk 

er svært tilbakeholdende eller nølende til å søke tilbakemeldinger angående deres prestasjoner 

og ytelser, og de ser ikke på dette som en mulighet for å lære. Det er essensielt å lære og forbedre 

seg både for individer og grupper, for å kunne reflektere kritisk på nåværende og tidligere 

ytelser. Desto høyere psykologisk trygghet, desto mer sannsynlig er det at individer vil risikere 
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å bli ansett som de overnevnte, fordi de nettopp ikke vil betraktes i et slikt syn av de andre 

(Edmondson, 2003a).  

Læringssoner 

 

Edmondson (2008) formulerer fire læringssoner: den faktiske læringssonen, komfortsonen, 

apatisonen og angstsonen. Se figur 3 ovenfor, som viser hvordan Edmondson (2008) ser for seg 

læringssonene. Eksempelvis ser man ved høy psykologisk trygghet og lav ansvarliggjøring i 

team, fører til dårlig innsats og ytelse, og vice versa. Det handler ikke om å være snill ved å ha 

høy psykologisk trygghet, for om ansvarliggjøringen er høy, vil læringen ha større sjanse for å 

skje (Edmondson, 2008). Høy psykologisk trygghet og høy ansvarliggjøring er viktig for 

 
De fire læringssonene 

   

  
Lav Høy 

 
 
 

Høy 

Komfortsonen 
 
De ansatte nyter virkelig å jobbe 
sammen med hverandre, men 
føler seg ikke utfordret. Jobber 
heller ikke særlig hardt. Mindre 
bedrifter og familiebedrifter 
faller i denne kvadranten. 

Læringssonen 
 
Her er fokuset på samarbeid og 
læring på høyt nivå og utfall i høy 
ytelse, hvor det er optimalt mellom 
ansvarliggjøring og psykologisk 
trygghet.   

 

 
 
 

Lav 

Apatisonen 
 
De ansatte tenderer til å være 
apatiske og bruker tiden sin på å 
sloss for posisjoner. Typiske 
organisasjoner i denne 
kvadranten er store, topp-tunge 
byråkratier, hvor mennesker 
utfører sine funksjoner, men den 
foretrukne modus operandi 
(arbeidsmetode) er å legge inn 
gunst fremfor å dele ideer. 

Angstsonen 
 
Slike firmaer er avlende grunnlag 
for angst. Folk frykter å gi 
gjentakende ideer, å teste ut nye 
ting, eller å be kolleger om hjelp, 
selv om de vet at godt arbeid krever 
alle tre.  
Noen investeringsbanker og 
konsulent-bedrifter på høyt nivå, 
passer inn her.  

 

Figur 3: Edmondson (2008, s. 6): hentet og oversatt fra:  
http://www.marshwhiteinc.com/HBR_The_Competitive_Imperative_of_Learning.pdf 
(lesedato: 15.04.20). 
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optimal læring og effektivt arbeid. Figur 2 viser Ansvarliggjøring for å møte fastsatte mål i 

henhold til grad av psykologisk trygghet. Edmondson (2008) mener at det er viktig å sørge for 

at ingen blir straffet om de ber om hjelp eller innrømmer feil. Det er lettere å tørre å feile når 

det ikke blir slått ned på; når det er velkommen og forventet, og ønsket. Psykologisk trygghet 

er avgjørende i organisasjoner der team og samarbeid er nødvendig. Cannon og Edmondson 

(2005) viser til et eksempel hos et sykehus hvor det ble implementert det de på engelsk kaller 

et «blameless reporting system», eller et skyldfritt rapporteringssystem, hvor sykepleiere og 

leger kunne rapportere om feil anonymt.  

Læring av feil og det å si ifra 

Med læring av feil, innebærer det både individers og organisasjoners evne til å lære av feil som 

er blitt gjort. Med tanke på organisatoriske feil eller nederlag, som inkluderer både uunngåelige 

og unngåelige. Det å fostre et arbeidsklima som støtter læring oppfattes som en viktig nøkkel 

for suksess i organisasjoner samt det å lære av feil (Edmondson, 2019, s. 35). Her kan også 

villigheten til å snakke om feil man har gjort skape muligheter for læring. Ifølge Edmondson 

(2019) gjør effektive team flere feil, ikke færre. Med dette menes blant annet aktiv 

eksperimentering, som kan være til flere feil, men ikke nødvendigvis nederlag. Dette er ifølge 

Edmondson (2019) en del av læringen.  

Cannon og Edmondson (2005) har sett på betydningen av nederlag og gjøre feil for innovative 

prosesser, for eksempel trekkes eksperimentering og organisatoriske strukturerer frem som 

viktige for å oppmuntre til det. På den måten hevdes det at det å gjøre feil, kan føre til nye 

løsninger. Edmondson (referert hos Kvalnes, 2017), understreker at man må gå forbi fordeling 

av skyld og kritikk av nederlag. Edmondson og Moingeon (1998) kom frem til at feil kan være 

uunngåelige, og derfor er det mer hensiktsmessig å aktivt lære av feil fremfor å peke finger til 

enhver tid, som er en sentral del av psykologisk trygghet. Sett i lys av dette, er feil en mulighet 

til å lære og unngå samme feil i fremtiden (Edmondson & Moingeon, 1998).  

«Speaking up is less common than you think», ifølge Edmondson (2019, s. 52). Med dette 

menes det at det er sjeldnere at folk sier ifra enn du antakeligvis tror. Det kan være snakk om 

en frykt for å si ifra om feil på sin arbeidsplass fordi man er redd for konsekvensene, 

eksempelvis det å bli oppsagt. Tucker og Edmondson (2003) undersøkte spesifikt hvorfor 

sykehus ikke klarer å lære, og så nærmere på organisatoriske og psykologiske dynamikker som 

hindrer systemendringer. De mener samtidig at det er avgjørende for sykehus å lære av feil, 
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fordi feil som skjer på sykehus kan være fatale (Tucker & Edmondson, 2003). Cannon og 

Edmondson (2005) istemmer dette, ved at disse dynamikkene er en del av de organisatoriske 

barrierene som hindrer organisasjoner fra å lære av feil og nederlag.  

Cannon og Edmondson (2005) ser på hvordan organisasjoner er ute av stand til å lære, og 

trekker frem det å lære og feile på en intelligent måte som essensielt, og derfor må 

organisasjoner redefinere nederlag og det å gjøre feil. Sentrale nøkkelaktiviteter innebærer 

ifølge Cannon og Edmondson (2005) det å identifisere feil (jamfør oppdagelse av feil), 

analysere feil og planlagt eller vilkårlig eksperimentering. Her kan det også trekkes paralleller 

til å «speak up» i operasjonssaler (Edmondson, 2003b). I slike kontekster, kan det å unngå å si 

ifra, ha fatale konsekvenser, hvor det kan tenkes at det kan kobles til en rekke andre situasjoner 

(jamfør byggekontekster). Edmondson (2019) hevder stillhet er farlig fordi det kan føre til 

katastrofale utfall. Kvalnes (2017) trekker frem mentale innstillinger i forbindelse med hvordan 

individer (og muligens organisasjoner) tar tak i besværligheter, som vil redegjøres for nedenfor.  

2.4.4 Teorier mennesker har om seg selv 

For noen er det en selvfølge at læring kan forbedre våre evner og ferdigheter, mens andre vil 

påstå at vi er født med et sett evner og hvor intelligente vi er, er allerede angitt ved fødsel. 

Mentale innstillinger kan omtales som teorier vi har om oss selv. Dweck (2000) har forsket på 

betydningen av mentale innstillinger innenfor motivasjonsteori som har særlig innvirkning på 

læring hos individer, i hvilken grad et individ er mestringsorientert, eller prestasjonsorientert. 

Mentale innstillinger handler blant annet om hvilket syn individer har på for eksempel læring 

og evner. Her er det to mentale innstillinger av betydning. Den første kalles den konstante (eng. 

fixed) mentale innstillingen, som innebærer at et individ som bærer særlig preg av dette synet, 

vil anse for eksempel læring og evnen som noe som ikke endrer seg og noe som er gitt ved 

fødsel av. Evner er medfødt og vil ikke endre seg med øving eller trening. Dweck (referert hos 

Kvalnes, 2017), mener at individer som er bærere av en slik mental innstilling, ser på nederlag 

og feil som bevis for deres tilkommenheter eller at de ikke er dyktige nok til å løse gitte 

problemer.  

Ved en mental innstilling om vekst (eng. growth) er synet på læring og evner formbart (Dweck, 

2000). En individs tro som bærer et sterkt preg av vekst, vil ikke anse feil eller nederlag som 

noe negativt. Dweck (referert hos Kvalnes, 2017), mener at individer som er bærere av en 

vekstorientert mental innstilling, ser på nederlag og feil som en læringsmulighet. Mestring over 
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tid er det som står i fokus og individet tror at øving og trening er det som skal til. Her skilles 

det gjerne mellom prestasjonsmotivasjon og mestringsmotivasjon, selv om det bør nevnes at 

Dweck (2000) ikke påstår at individer er enten eller, og kan i stor grad bære preg av å være 

situasjonsbetinget. Det er her Edmondson (2019) tilsynelatende har latt seg inspirere, særlig 

med tanke på vekst, fordi feil er noe som kan føre til utvikling og læring. Kvalnes (2017) anser 

den mentale innstillingen om vekst, hvor en ser på feiltrinn som en mulighet til læring, et syn 

han deler med Edmondson (2019) og Dweck (2000). Dweck (referert hos Kvalnes, 2017), har 

i sin forskning funnet ut at det er mulig å fostre og utvikle en vekstorientert mental innstilling 

gjennom for eksempel tilbakemeldingsstrategier, samt ros og oppmuntring når individer møter 

på utfordringer og motgang, som kan ha effekt både på barn, studenter og voksne.  

2.4.5 Edmondson og betydningen av lederen 

Edmondson (2008) mener at ledere er viktige i styring av læringsprosessen og hvor bra det går 

med dem. Den må være fri, åpen og likeverdig, men den må struktureres og virke veiledende 

gjennom handling. Lederen kan hjelpe med å formulere og uttrykke gunstige mål, samt skape 

et psykologisk trygt miljø. Tilgjengelighet er viktig, slik at ledere lærer medlemmene å lære 

hverandre ved å være åpne og personlig involvert. Det å innrømme feil er også viktig ved at for 

eksempel lederen demonstrerer å gjøre feil, som modellerer at dette er ufarlig og trygt. 

Psykologisk trygghet går ikke på bekostning av ansvarliggjøring gjennom støttende miljø, for 

selv om man fjerner konsekvenser, fører ikke dette til manglende ytelse. Man kan heller belønne 

fortreffelighet, sanksjonere dårlig ytelse, og på samme tid omfavne ufullkommenhet og feil som 

er uunngåelig under uvisse forhold, mener Edmondson (2008). Ledelse av læringsprosessen går 

ut på at lederen må påtvinge struktur på teamet for å sikre at refleksjonen følger handlingen og 

at endringer er både foreslått og implementert når det trengs. Lederen kan også hjelpe med å 

synliggjøre alles tanker. Man risikerer ikke å miste innovasjon selv om man strukturerer 

prosessen i teamet. Til tross for at man sikrer refleksjon og handlinger, ved at det skal skje 

produktivt og effektivt gjennom strukturen, skjema og veiledning, ivaretar man spontaniteten, 

kreativiteten og prosessinnovasjon. På den måten kan strukturen fremme det. 

2.4.6 Oppsummerende betraktninger 

I denne delen ble teaming, læring og teamarbeid gjennomgått, samt læringsimperativet. Videre 

ble psykologisk trygghet, tillit og læring av feil belyst og til slutt teorier mennesker har om seg 
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selv i lys av Dweck (2000) og Kvalnes (2017). I det siste, vil de ulike teoriene forsøkes å 

forbindes i en drøfting.  

2.5 Analytisk rammeverk 

I denne delen vil jeg kort oppsummere det analytiske rammeverket og deretter forsøke å knytte 

sammen de ulike teoriene for å se hvordan de ulike perspektivene kan henge sammen. I den 

første delen av teorikapittelet ble kunnskapsbegrepet redegjort for, med vekt på skillet mellom 

praksis- og strukturperspektivet hos Cook og Brown (1999). Kunnskapsbegrepet går forbi 

dikotomien, mot den tause, eksplisitte, individuelle, grupperelaterte, kulturelle og sosiale 

kunnskapen. Kunnskap er ikke kun en ting og kan ha mange former, ved å utgjøre det 

individuelle, det sosiale og det organisatoriske. Organisasjonskunnskap anses å være kunnskap 

i praksis, forbundet med den historiske, sosialmaterielle og kulturelle konteksten den finner 

sted (Hislop et al., 2018; Roberts, 2006). Gherardi og Nicolini (2000) og Nicolini (2011) vektla 

poenget med at organisasjonskunnskap er situert i systemet i pågående praksiser, hvor praksis 

refererer til ting vi gjør som individer og som grupper.  

Figur 4, som er basert på tabell fra Wenger og Snyder (2000), illustrerer hvordan ulike 

praksisfellesskap og grupper enten kan oppstå spontant eller bli satt sammen. En slik 

sammenligning kan være nyttig for å se hvilke likheter og ulikheter det er mellom slike 

konstellasjoner. Ut fra tabellen kan det tenkes at disse ulike sammensetningene alle kan 

eksistere på samme tid, men har ofte ulike målsetninger og behov. Etter min mening, kan disse 

sammensetningene være utfyllende, hvor enkelte fremstår tidsbestemte, mens andre ikke har en 

endelig avslutning. Dermed kan det være snakk om praksisfellesskap og prosjektteam på 

samme tid, hvorpå førstnevnte eksisterer i strukturene, mens prosjektteamet kan oppløses etter 

at mål er nådd, hvorpå nye prosjektteam kan settes sammen (Wenger & Snyder, 2000).  
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  En kortfattet sammenligning 

Praksisfellesskap, formelle arbeidsgrupper og uformelle nettverk er nyttige på utfyllende måter 

 Hva er 
hensikten? 

Hvem er 
tilhørende? 

Hva holder det 
sammen? 

Hvor lenge 
varer det? 

Praksisfellesskap For å utvikle 
medlemmenes 

evner til å bygge 
og dele kunnskap 

Medlemmer 
som velger seg 

selv 

Lidenskap, 
forpliktelse og 
identifisering 
med gruppens 

ekspertise 

Så lenge det er 
en interesse for 
å opprettholde 

gruppa 

Formelle 
arbeidsgrupper 

Å levere et 
produkt eller en 

tjeneste 

Alle som 
rapporterer til 
gruppelederen 

Jobb-forpliktelser 
og felles mål 

Frem til neste 
re-organisering 

Prosjektteam Å oppnå en 
spesifikk 
oppgave 

Ansatte som er 
satt sammen av 

øvre ledelse 

Prosjektets 
milepæler og mål 

Frem til 
prosjektet er 

fullført 

Uformelle nettverk Å samle og dele 
videre 

organisasjons-
informasjon 

Venner og 
forretnings-

bekjente 

Gjensidige behov Så lenge folk 
har en grunn til 

å tilknyttes 

Figur 4: Wenger & Snyder (2000). Oversatt og hentet fra: https://hbr.org/2000/01/communities-of-
practice-the-organizational-frontier (lesedato: 24/6-20).  

Videre ble læring i et praksisfellesskap definert som sosialt, hvor praksisfellesskapet anses å 

være et system av relasjoner mellom mennesker, aktiviteter og verden, som endrer seg og 

utvikler seg over tid, og som kan være forbundet og overlappende med andre praksisfellesskap 

(Lave & Wenger, 1991). Kunnskapsdeling er som nevnt den konstante utvekslingen av 

kunnskapen og erfaringer mellom dens medlemmer. Legitim perifer deltakelse ble beskrevet 

som en form for deltakelse og handler om overgangen fra det perifere til etablert medlemskap 

i et praksisfelleskap. Her er fokuset å utvikle nykommerens evne til å delta i praksisfellesskap, 

samt den gradvise beherskelsen av kunnskap og ferdigheter, slik at nykommeren oppnår 

fullstendig deltakelse i den sosiale og kulturelle praksisen (Lave & Wenger, 1991).   

Organisasjonslæring anses å være en sosial prosess, hvor organisasjonsmedlemmene anses å 

være mer eller mindre integrert med hverandre og gjensidig avhengig av hverandre. Argyris 

(1977, 1990, 1999) sitt rammeverk omhandler oppdagelse og korrigering av feil, samt hvordan 

og hvorfor uheldige handlingsmønstre kan komme til syne. For Argyris (1999) er 

organisasjonslæring det samme som oppdagelse og korrigering av feil. Vera et al. (2015) 
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poengterte at organisasjonslæring er en omfattende prosess som vil bestå av både enkeltkrets-, 

dobbeltkrets- og deutero-læring. Argyris (1999) bruker begrepene enkeltkretslæring og 

dobbeltkretslæring for å beskrive oppdagelse og korrigering av feil, hvor førstnevnte innebærer 

at organisasjonsmedlemmer løser kun deler av problemer eller feil uten å undersøke nærmere 

hvorfor disse feilene oppstår, hvor dobbeltkretslæringen går på å oppdage feil og korrigere de 

styrende verdiene for handling. Disse kan teoretisk sett bli unngått i fremtiden.   

Videre ble Edmondson sitt rammeverk gjennomgått. Her ble de sentrale begrepene knyttet til 

teaming, kollektiv læring og teamarbeid gjennomgått, hvor team er et substantiv om en gruppe 

og teaming er et verb for effektivt arbeid for læring og utvikling. Teamarbeid defineres som 

kollektiv læring. Utførelse som læring ble beskrevet, med vekt på fire praksiser som former 

dette læringsimperativet (Edmondson, 2008). Disse fire er å bruke den best tilgjengelige 

kunnskapen, deretter å muliggjøre for samarbeid, hvor den neste innebærer å samle inn 

prosessdata samt forståelse av dette, og siste er å studere denne dataen og lære av denne. Her 

ble ledelsens betydning nevnt. Videre ble skillet mellom psykologisk trygghet og tillit 

tydeliggjort.  

Psykologisk trygghet ble hos Edmondson (2003a) brukt for å fange i hvilken grad individer 

oppfatter om deres miljø bidrar til at individer tar interpersonlige risikoer. Kort fortalt vil folk 

i psykologisk trygge omgivelser tro at hvis de gjør feil, vil de ikke bli straffet for dette eller at 

andre tenker negativt om dem, det samme gjelder det å søke hjelp, informasjon eller 

tilbakemeldinger. Tillit ble som nevnt definert som en forventning til at andres fremtidige 

handlinger vil være fordelaktig for andres interesser, ved å gjøre seg villig til å være sårbar for 

slike handlinger (Edmondson, 2019).  

De fire interpersonlige risikoene ble gjennomgått, som da er risikoen for å bli sett på som 

ignorant, inkompetent, negativ og forstyrrende. Læringssonene hos Edmondson (2008) ble 

raskt gjennomgått (den faktiske læringssonen, komfortsonen, apatisonen og angstsonen), hvor 

høy psykologisk trygghet og høy ansvarliggjøring trekkes frem som viktig for optimal læring 

og effektivt arbeid. Læring av feil ble beskrevet som nødvendig for utvikling og endring både 

for individer og organisasjoners evne til å lære av feil som er blitt begått. Mentale innstillinger 

innebærer teorier individer har om seg selv. Dweck (2000) delte disse inn i to; den konstante 

mentale innstillingen, hvor evner er gitt eller medfødt, og den vekstorienterte mentale 

innstillingen, som anser evner som formbart og læring som en viktig del av utviklingen. I de 

neste delene vil de ulike teoriene forsøkes å forbindes sammen.  
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2.5.1 På hvilken måte kan teoriene henge sammen? 

Oppdagelse og korrigering av feil og læring av feil 

Argyris (1999) og Cannon og Edmondson (2005) snakker begge om oppdagelse av feil. Her 

kan man anse korrigering hos Argyris (1999) ligner læring av feil hos Cannon og Edmondson 

(2005). Begge anser det som lite produktivt å ikke ha aktive systemer som fanger opp feil. 

Cannon og Edmondson (2005) trekker frem kulturer som fremmer identifisering av feil. I likhet 

med Lave og Wenger (1991) ser kunnskap ut til å utvikles som et resultat av interpersonlige 

relasjoner og i de sosiale kontekstene. Også feil ser ut til å skje i det sosiale, som kan være 

overførbart til praksisfellesskap. Lærings- og kunnskapsbegrepet i de ulike teoriene ser ut til å 

støtte opp under nettopp dette. Argyris (1999) trekker frem enkeltkretslæring og 

dobbeltkretslæring. Lave og Wenger (1991) trekker frem betydningen av læring og 

kunnskapsdeling i situasjonene som sentralt, som må omfavnes. Det kan tenkes at 

dobbeltkretslæring krever en form for kunnskapsdeling og sirkulering av kunnskap i 

organisasjonen, for at endringer og innovasjoner skal kunne finne sted.  

Praksisfellesskap og team 

Lave og Wenger (1991), Wenger (2000) og Edmondson (2012) henvender seg til en kollektiv 

læring i sine teorier, som utgjør organisasjonslæring. Den er sosial og oppstår i situasjonene. 

Med hensyn til grupper, beskrives både praksisfellesskap og team i like termer, hvor både felles 

virksomhet og tilhørighet ser ut til å være treffende. Det som muligens skiller disse, er 

betydningen av en leder, hvor ledelse for team kan være av viktighet. Fokuset gjennom den 

psykologiske tryggheten, fremhever et støttende læringsklima, noe det er uklart om 

praksisfellesskap går inn på.  

Betydningen av mentale innstillinger 

En vekstorientert mental innstilling trekkes frem som viktig fordi det kan påvirke produktivitet 

og læring. Dweck (2000) har i gjentatte studier vist hvordan mentale innstillinger påvirker 

utholdenhet og innsats over tid hos individer, og hvordan man ser på intelligens som fiksert 

eller noe som kan økes med innsats, der feil enten anses som at man er dum, eller som at man 

ikke la inn nok innsats. Der feil anses som inkompetanse, vil mennesker i større grad unngå 

situasjoner hvor risikoen for å se dum ut er for høy, dermed er ikke miljøet psykologisk trygt. 
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Psykologisk trygghet kan tilrettelegge for det å gjøre feil ved å gjøre det trygt, samt den kan 

åpne opp for villigheten til å feile blant individer.  

2.5.2 Praksisfellesskapet – en kritikk 

Som en kritikk av den praksisbaserte tilnærmingen, så Roberts (2006) nærmere på svakhetene 

ved praksisfellesskap i forbindelse med utfordringer knyttet til blant annet kunnskapsledelse. 

For eksempel blir ikke betydningen av makt fremhevet i forbindelse med hvordan det påvirker 

skapelse av kunnskap (eller kunnskaping), hvor Roberts (2006) argumenterer for dens sentrale 

betydning i denne prosessen. Medlemmers bakgrunn med hensyn til erfaring, ekspertise, alder, 

personlighet og autoritet innenfor organisasjonen vil ha betydning (Roberts, 2006). Det er heller 

ikke gitt at et medlem oppnår fullt medlemskap i et praksisfellesskap. Videre blir tillit trukket 

frem, at tillit i liten grad trekkes frem som viktig i Lave og Wengers (1991) rammeverk. Uten 

tillit, kan individer være tilbakeholdne i å dele kunnskap, noe Edmondson (1999) går nærmere 

inn på. Roberts (2006) mener at tillit leder til høyere nivåer av åpenhet mellom samarbeidende 

individer, som videre kan fasilitere effektiv kunnskapsdeling, eller kunnskapsoverføring (s. 

628).  

Tillit er en sentral del av denne oppgaven og bør anses å være en iboende del av dette aspektet. 

En annen svakhet ved praksisfellesskap som Roberts (2006) trekker frem, er at noen 

praksisfellesskap kan bli statiske og yte motstand mot å forandre seg. Dersom alle medlemmene 

blir helt like, slik at innovasjon og evne til endring fremstår som ukjent. Sole og Edmondson 

(referert hos Roberts, 2006), trakk frem at teams mobilitet kan forsterke evnen til læring til tross 

for situert kunnskap, som viser praksisfelleskapets fleksibilitet og stadige forandring. Et annet 

poeng som nevnes, er hvordan grenser overkommes innenfor praksisfelleskap, mellom for 

eksempel grupper på tvers av organisasjonen (Roberts, 2006). Det er flere svakheter som kan 

trekkes frem. De mest relevante for oppgaven er blitt nevnt og kort beskrevet. Teorier er ikke i 

stand til å forklare aspekter ved all sosial praksis, hvor Noe et al. (2014) mener forskning på 

praksisfellesskap har blitt kritisert for dets manglende teoretiske grunnlag og dets bruk av 

begreper for å beskrive mange ulike typer sosial læring.  

2.6 Oppsummering 

I teorikapittelet begynte jeg å gjennomgå praksis- og strukturperspektivet hos Cook og Brown 

(1999). Kunnskapsbegrepet omfatter både den tause, eksplisitte, individuelle, grupperelaterte, 
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kulturelle og sosiale kunnskapen, hvor organisasjonskunnskap anses å være forbundet med det 

historiske, sosialmaterielle og kulturelle. Læring i praksisfellesskap ble beskrevet som sosialt 

hos Lave og Wenger (1991).  

Organisasjonskunnskap anses å være kunnskap i praksis, forbundet med den historiske, 

sosialmaterielle og kulturelle konteksten som den finner sted (Hislop, Bosua & Helms, 2018; 

Roberts, 2006). Gherardi og Nicolini (2000) og Nicolini (2011) vektla poenget med at 

organisasjonskunnskap er situert i systemet i pågående praksiser, hvor praksis refererer til ting 

vi gjør som individer og som grupper. Kunnskapsdeling betegnes som den konstante 

utvekslingen av kunnskapen og erfaringer mellom dens medlemmer. Legitim perifer deltakelse 

ble beskrevet som en form for deltakelse og handler om overgangen fra det perifere til etablert 

medlemskap i et praksisfelleskap. Organisasjonslæring anses å være en sosial prosess, hvor 

organisasjonsmedlemmene anses å være mer eller mindre integrert med hverandre og gjensidig 

avhengig av hverandre. Deler av Argyris (1977, 1990, 1999) sitt rammeverk som omhandler 

oppdagelse og korrigering av feil, samt enkeltkretslæring og dobbeltkretslæring. 

I den siste delen ble Edmondson (1999) sitt rammeverk gjennomgått, hvor de mest sentrale 

begrepene knyttet til oppgaven, ble trukket frem. Teaming, kollektiv læring og teamarbeid er 

gjennomgått. Utførelse som læring ble beskrevet, med vekt på fire praksiser som former dette 

læringsimperativet (Edmondson, 2008). Videre ble skillet mellom psykologisk trygghet og tillit 

tydeliggjort, hvor førstnevnte fremstår på et gruppenivå mens sistnevnte er på individnivå, men 

bør anses som viktige for effektivt arbeid og læring i team og i organisasjoner. Mentale 

innstillinger ble trukket inn for å belyse teorier mennesker har om seg selv som kan virke inn 

på arbeidet. Deretter ble teoriene benyttet, diskutert og sammenlignet, samt kritisert der det lot 

seg gjøre. I det neste kapittelet blir metode belyst.  
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3 Metode 

Metode beskriver «veien til målet» (Kvale & Brinkmann 2015). Thagaard (2018) kaller dette 

for kunnskapsinnhenting, noe jeg synes passer godt fordi målet med studien er å innhente 

innsikt og erfaring gjennom metoden jeg har valgt. En vitenskapelig studie bør ha en metodisk 

tilnærming hvor fremgangsmåter til dette målet beskrives inngående. I metodedelen vil valg 

som er tatt og prosessen bli beskrevet, samt hvordan jeg har besvart problemstillingen og 

forskningsspørsmålene. Først vil forskningsdesignet beskrives, inkludert det 

vitenskapsteoretiske ståsted, den kvalitative metoden og casestudie. Deretter vil 

datainnsamlingen gjennomgås, analyseprosessen, etiske retningslinjer og refleksjon om 

oppgavens styrker og begrensninger ved fremgangsmåten.  

3.1 Forskningsdesign 

Thagaard (2018) mener at forskningsdesignet bør fremstå som en slags plan eller skisse for 

hvordan et undersøkelsesopplegg skal struktureres og er en viktig del av planleggingen av et 

prosjekt. Den skal utdype retningslinjene for hvordan prosjektet skal utføres. Retningslinjene 

beskriver hva studien skal fokusere på, hvem som er aktuelle deltakere, hvor studien skal utføres 

og hvordan den skal utføres (Thagaard, 2018). Første fase i en studie innebærer å arbeide med 

problemstillingen og planlegge prosjektet med utgangspunkt i problemstillingen. 

Problemstillingen var som følger: Hvilken betydning kan psykologisk trygghet og tillit ha for 

læring og kunnskapsdeling i teamet hos ByggIng? Den er utarbeidet ut fra teori i Edmondson 

sitt rammeverk.  

3.1.1 Vitenskapsteoretisk ståsted 

Ifølge Mackenzie (2011) har det vært en stor diskusjon omkring positivisme og 

konstruktivisme, hvorpå søken etter sannheten har blitt problematisert. Positivisme dreier seg 

kort fortalt om at man avviser at det finnes en sannhet, hvorpå et konstruktivistisk syn på 

kunnskap eller sannheten dreier som om hvordan realiteten konstrueres i virkeligheten 

(Mackenzie, 2011). Ifølge Thagaard (2018) er det konstruktivistiske perspektivet et radikalt 

brudd med positivismen, ved at objektiviteten som positivismen har vært opptatt av, blir 

utfordret av de sosiale prosessenes betydning, som kan påvirke hva som regnes som gyldig 

kunnskap. Tjora (2017) på sin side vektlegger i større grad betydningen av symbolsk 

interaksjonisme, fenomenologi, etnometodologi og sosialkonstruktivisme, som har sterke 
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koblinger til sosiologiens vitenskapsteorietiske ståsted. Til tross for det sosiologiske 

ankerpunktet hos Tjora (2017), er ikke dette en motsetning knyttet til det pedagogiske aspektet 

studien etterfølger, snarere tvert imot en styrke og viser koblinger mellom flere fag og hva man 

er opptatt av i en slik undersøkelse. Symbolsk interaksjonisme vektlegger den sosiale 

interaksjonen mellom mennesker som en sentral samfunnsdannende enhet, hvor særlig den 

sosiale situasjonen står i fokus (Tjora, 2017).  

Etnometodologi forfølger menneskers hverdagskunnskap, som går på de handlinger de benytter 

for å skape orden i kaos og hvordan de skaper mening, som er helt nødvendig for å kunne leve 

og arbeide i en gitt kontekst (Tjora, 2017). Fenomenologien behandler, ifølge Tjora (2017), 

bevissthet som det primære studieobjektet og ser nærmere på hvordan fenomener framtrer for 

hver enkelt. Ifølge Tjora (2017) blir det hevdet at fenomenologien benyttes for å forstå og skape 

mening av verden rundt seg i interaksjon med andre. Til slutt, sosialkonstruktivismen bygger 

på fenomenologien og tar avstand fra å anse samfunnet som en objektiv størrelse, hvor 

virkeligheten forstås som samfunnsskapt, ved at man forstår den ut fra ulike sosiale faktorer 

ved å anerkjenne at mennesker har ulike syn og oppfatninger om samme fenomen (Tjora, 2017). 

Her vektlegges derfor interaksjonen mellom forskeren og personene som studeres, hvor det som 

anerkjennes som gyldig kunnskap, må sees i lys av denne interaksjonen (Thagaard, 2018). 

Ifølge Thagaard (2018) vil forskeren og personene som studeres begge påvirke 

utviklingsprosessen og konstruksjonen av kunnskapen. Et syn som forener disse ulike 

vitenskapsteoretiske synspunkter som anerkjenner verdens og menneskers kompleksitet, er noe 

studien vil forsøke å etterkomme. Det er det sosiale som er i fokus ved denne studien, samt det 

empiriske som er grunnlaget for studiens metode.  

En kritisk forankring er sentralt i denne masteroppgaven, som innebærer en konstant refleksjon, 

som Thagaard (2018) mener er essensielt. Ifølge Thagaard (2018) er et hermeneutisk 

vitenskapsteoretisk ståsted, som anser forståelse som en kontinuerlig prosess. Dette innebærer 

en form for kontinuerlig fortolkning i tankeprosessen som viktig i kritisk forskning, og vil være 

viktig for denne studien. Thagaard (2018) beskriver tre former for hermeneutikk. Enkel 

hermeneutikk handler om individets tolkning av seg selv og sin intersubjektive situasjon eller 

virkelighet. Dobbel hermeneutikk handler om forskerens fortolkning av denne virkeligheten. 

Trippel hermeneutikk innbefatter dobbelhermeneutikk i tillegg til en kritisk tolkning av 

samfunnsforholdene som påvirker både personer i felten og forskeren. Ut fra de overnevnte 

perspektivene, er det derfor sentralt for denne oppgaven å oppnå kontinuerlig refleksjon, både 
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med tanke på avveininger knyttet til valg av metode og teori, samt en dypere forståelse av 

eventuelle funn.  

3.1.2 Kvalitativ metode 

I denne delen vil begrunnelser for valg av kvalitativ metode bli gjennomgått. For meg var 

kvalitativ metode et naturlig valg for denne masteroppgaven fordi jeg ønsket å få en bedre 

forståelse av spørsmål som hvordan og hvorfor. Tjora (2017) understreker en følsomhet overfor 

konteksten som undersøkes. Jeg var med andre ord opptatt av å få en dypere og rikere 

beskrivelse av det jeg skulle undersøke, med vekt på kontekst fremfor å kunne beskrive hvor 

ofte og hvor mange. Slike avveininger må gjøres i valg av metoder og ut fra hva man ønsker å 

undersøke. Thagaard (2018) trekker frem fleksibiliteten ved kvalitativ metode som en viktig 

del av et forskningsdesign. Intervju er en velegnet metode med tanke på å få kjennskap til 

informantens livsverden. Formålet med studien er å gå i dybden, som er klassisk kvalitativ 

metode, hvorav kvantitativ metode fokuserer mer på tall og mengde. Kvantitativ metode krever 

en slags distanse mellom forsker og personer som skal undersøkes. Det avhenger langt mer av 

en strengere struktur, samt distansen kan skape avstand mellom forskeren og den dype 

forståelsen vedkommende ønsker å oppnå i møte med informanten(e), som kan hindre rik 

kunnskapsinnhenting. Med kvalitativ metode i min undersøkelse, er ikke målet 

generaliserbarhet, slik det ofte kan sees i relasjon til kvantitativ metode. Intervjuer gir ifølge 

Thagaard (2018) innsikt i personers opplevelser, synspunkter og selvforståelse, det Kvale og 

Brinkmann (2015) betegner som ‘en persons livsverden’.  

Thagaard (2018) vektlegger særlig systematikk og innlevelse i den kvalitative tilnærmingen. 

Innlevelse på sin side handler om hvordan forskeren setter seg inn i informantens sosiale 

situasjon, som krever både åpenhet og mottakelighet for informasjon som kan gi innsikt i 

personens livsverden. Systematikk på sin side handler derimot om fremgangsmåter i selve 

forskningsprosessen og hvordan man arbeider for systematisk å innhente kunnskap om et gitt 

fenomen ut fra en problemstilling. Likevel er spontanitet en del av dette, selv om det betegnes 

som en motpol til systematikk. Man bør ikke la seg fange i systematikken, selv om den er viktig 

for eksempelvis etterprøvbarheten. Kvalitativ metode rommer en viss fleksibilitet. Med en 

utforskende fremgangsmåte og natur, vil innlevelse, systematikk og spontanitet påvirke 

innhentingen av data og utvikle seg i møte med informanten. Jeg hadde begrenset innsyn i 

hvordan teamet hos ByggIng arbeidet, eller samarbeidet, annet enn at sammensetninger av team 

i denne organisasjonen er en vanlig måte å sette sammen slike grupper på med vekt på 
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tverrfaglig bakgrunn. Intervjuer gir en nærhet til informanten og skaper en slags sosial relasjon 

som oppstår i dette møtet. Alvesson (2011) mener intervjuer kan gi god dybde og er skeptisk 

til spørreskjemaer som er svært strukturerte. Han vektlegger åpenhet slik at informantene lettere 

kan åpne seg. I tråd med Alvesson (2011), var dette viktig å opprettholde gjennom alle 

intervjuene mine.  

3.1.3  En kvalitativ casestudie 

En casestudie er ifølge Mackenzie (2011) en empirisk metode som undersøker nåtidens 

fenomen i dybde, innenfor dets virkelighetsnære kontekst, særlig når grenser mellom fenomen 

og kontekst ikke er like tydelig. Casestudier kjennetegnes ved undersøkelsesopplegg som er 

rettet mot å studere mye informasjon om få enheter eller caser (Thagaard, 2018). Ved studiens 

hvordan, ser man på metodiske valg og begrunnelser. Studiene omhandler en eller flere enheter. 

Hver enhet eller case representerer en avgrenset kontekst, og grensene for enheten må 

identifiseres tidlig i forskningsprosessen. Dette kan være personer, grupper eller organisasjoner. 

Jeg var derfor først og fremst interessert i grupper av mennesker, som er eller var tilknyttet et 

team.  

Det å finne en organisasjon som var villig til å la meg gjennomføre min studie, var alt annet 

enn en rettfrem prosess. Jeg var tidlig ute med å ta kontakt med en organisasjon, som jeg selv 

hadde vært i praksis hos tidligere, som hadde stilt seg positive til mulige masterprosjekter. Det 

tok organisasjonen nesten fire uker før de opplyste meg om at de ikke var i stand til å oppfylle 

kriteriene for tverrfaglige team og måtte si lykke til videre. Dette var et lite tilbakeslag, men 

etter å ha surnet litt, tok jeg i bruk mitt eget nettverk. Jeg opprettet kontakt med tre 

organisasjoner totalt og fikk heldigvis bekreftelse fra ByggIng etter ca. 1-2 uker, som var svært 

positive og entusiastiske til å la meg gjennomføre min studie. De hadde i tillegg hatt erfaringer 

med masterstudenter fra et annet universitet, noe jeg anså som positivt. Som nevnt, tok det tid 

å finne en organisasjon, mye lenger tid enn antatt. Jeg skulle ønske jeg opprettet kontakt med 

flere organisasjoner samtidig. Dette er en lærdom jeg ønsker å trekke frem, fordi 

skrekkscenarioet var å endre hele undersøkelsesopplegget dersom jeg ikke fant en organisasjon 

tidsnok.  
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3.2 Datainnsamling 

Denne delen gjennomgår datainnsamlingen. Først er det fokus på valg av informanter. Deretter 

gjennomgås utarbeidingen av intervjuguiden, utvelgingen av utstyr og gjennomføringen av 

intervjuene.  

3.2.1 Valg av informanter 

For å få tilgang til informanter, var det essensielt å ta kontakt med primærkontakt og gi kriterier 

for utvalget. Denne primærkontakten, ansatt hos ByggIng, klassifiseres gjennom tilhørighet til 

Prosjekt X, hvor ByggIng utfører sitt arbeid, og er produksjonsleder nede på brakkeriggen. 

Vedkommende vil i noen tilfeller bli omtalt som primærkontakt og produksjonsleder. Jeg møtte 

primærkontakt i midten av februar på selve byggeplassen i Oslo hvor Prosjekt X foregår. Jeg 

fikk en introduksjon og informasjon om prosjektet som en del av et større byggeprosjekt i Oslo.   

Primærkontakten ga meg tilgang til teamet, som inkluderte både nåværende og tidligere 

teammedlemmer. Dette er på grunn av at Prosjekt X går mot slutten og det var både 

ferdigstilling av leiligheter og overlevering til sameiet og nye eiere av leilighetene. Grunnen til 

at det er strategisk utvelging av informantene er fordi dette er blitt gjort systematisk. 

Informantene er ikke tilfeldig utvalgt. Dette er en svakhet ved ethvert undersøkelsesopplegg 

som velger denne strategien. I mitt tilfelle var det primærkontakten tilhørende ByggIng som 

valgte disse, og vedkommende kan ha hatt en bakenforliggende hensikt eller agenda. Dette kan 

påvirke funn og oppgaven min som en helhet. Jeg vet heller ikke om disse er blitt kontaktet og 

påvirket av ledelse eller lignende. Likevel må jeg ta utgangspunkt i at informantene mine er 

valgt fordi de tilhører et team og kan besvare gode praksiser og utfordringer ved teamet.   

Mitt utvalg består av syv informanter. To av de er kvinner, mens de siste fem er menn. Utvalget 

reflekterer antakelsen om at byggebransjen er en mannsdominert bransje. Slik det ble beskrevet 

i avgrensningene, er ikke målet med denne studien å gå nærmere inn på kjønnsforskjellene. 

Likevel, bør denne fordelingen av kjønn tas med i betraktning. Min hovedmetode for 

datainnsamling er intervjuer, mer spesifikt semistrukturerte forskningsintervjuer, som er en 

kvalitativ metode for å innhente kunnskap på. Både observasjon og intervju var aktuelle 

metoder for oppgaven, gjerne for å utdype handlinger og eventuelle hendelser som kan ha 

dukket opp under observasjonen, som informantene kunne ha utdypet i intervjuet. Begge er 

etablerte metoder for innhenting av data innenfor kvalitativ metode. Valget falt på kun å 
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gjennomføre intervjuer i denne omgangen. ByggIng hadde kun to aktuelle møter igjen på 

prosjektet på det tidspunktet jeg møtte primærkontakt, derfor ble det vanskelig å skulle 

koordinere både NSD-søknaden og møtet i henhold til tidsfrister.  

Kvale og Brinkmann (2015) betegner livsverden som informantens levde hverdagsverden, og 

det var den jeg var interessert i ut fra min problemstilling og mine forskningsspørsmål. Mening 

er det man søker i intervjuet, ved at man forsøker å fortolke stemmeleie, ansiktsuttrykk og 

kroppsspråk. Ved at intervjuet er kvalitativt, er ikke målet kvantifisering, men fyldige 

beskrivelser gjennom ord, ikke tall. Den kvalitative intervjueren oppfordrer informantene til å 

beskrive opplevelser så nøyaktig som mulig og hvordan de handler, eller har handlet. 

Spesifisitet omhandler innhenting av spesifikke situasjoner og handlinger. Intervjueren bør 

være åpen for nye og uventede fenomener ved å være bevisst naiv. Utarbeiding av 

intervjuguiden står i særlig fokus. Intervjuet bør være fokusert og dreid inn mot bestemte 

temaer. Informantens svar kan noen ganger være mangetydig, ved at svaret rommer flere 

fortolkningsmuligheter. Informanter kan i løpet av intervjuet endre beskrivelser og holdninger 

til temaet ved at de selv oppdager nye aspekter eller innsikter ved det temaet de beskriver, og 

få øye på forbindelser eller koblinger de ikke har tenkt på tidligere. Et velfungerende 

forskningsintervju kan oppleves både som berikende og en fin opplevelse av informanten 

(Kvale & Brinkmann, 2015).  

Ifølge Kvale og Brinkmann (2015) er et kvalitativt forskningsintervju noe som produserer 

kunnskap sosialt, det vil si gjennom interaksjonen mellom intervjueren og informanten. Selve 

produksjonen av data i det kvalitative intervjuet går utover en mekanisk overholdelse av regler 

og er avhengig av intervjuerens ferdigheter og situerte personlige vurderinger med hensyn til 

hvordan spørsmålene stilles. Ved at det kvalitative forskningsintervjuet fremheves som et 

håndverk, menes det forskerens dyktighet til å innhente kunnskap av god kvalitet, og her stilles 

det derfor krav til både evner, kunnskap, kompetanse og følsomhet. Håndverksmessig 

dyktighet, er et begrep forfatterne bruker, som forstås som mestring av en produksjonsforståelse 

som krever praktiske ferdigheter og personlig innsikt ervervet gjennom utdanning og 

omfattende praksis (Kvale & Brinkmann, 2015).  

På sett og vis kan makten ligge hos informanten, ved at vedkommende selv kan ifølge Kvale 

(2006) velge å unnlate å svare ærlig på spørsmål, svare på noe annet, eller unngå å svare i det 

hele tatt. Intervjuer kan ikke tvinge vedkommende til å svare. Latour (referert hos Kvale 2006), 

betegner det som «the objects to object», der forskeren lar informanten få mulighet til å gjøre 
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motstand eller motsi seg, som en måte å gjøre det mer objektivt på. Maktforholdet er ifølge 

Kvale (2006) til stede i intervjuer, men er ofte en tilsidesatt diskurs i forskningen. Det er noe 

som kan påvirke intervjusituasjonen og bør derfor anerkjennes. Kvale (2006) trekker inn 

betydningen av å bygge tillit for å få samlet inn så nøyaktig informasjon som mulig fra 

informantene, for at intervjuet skal være effektivt. Kvale (2006) illustrerer med den trojanske 

hesten, men her handler det ikke om å lure informanten med et bakholdsangrep. For mine 

intervjuer var det viktig å bygge tillit, hvor maktdynamikken ikke skulle virke hemmende, for 

eksempel ved at de ville tenke at jeg er ute etter å ta dem eller lignende. Likevel må intervjuer 

forsøke å presse litt på, der de for eksempel bevisst, eller ubevisst, svarer på noe annet enn det 

jeg spør om. Jeg kunne for eksempel gjenta det samme spørsmålet to ganger eller be dem om å 

svare litt mer dekkende.  

3.2.2 Valg av utstyr 

Jeg benyttet meg av Diktafon, som er en mobilapplikasjon som hører til Nettskjema, som begge 

er utviklet av Universitetet i Oslo. Nettskjema er Universitetet i Oslo sin løsning for sikker 

datainnsamling. Diktafon ble lastet ned på og benyttet via min egen mobiltelefon iPhone XR, 

samt en backup mobiltelefon, iPhone 6s. Opptakene ble sendt til Nettskjema etter at intervjuene 

ble gjennomført fortløpende. Grunnet utfordringer knyttet til tjenesten, med blant annet at flere 

opplevde at applikasjonen krasjet under bruk eller ikke sendte opptaket til nettskjema, ble man 

oppfordret til å bruke to enheter for opptak. Jeg gjorde dette på to av intervjuene, ettersom 

oppfordringen kom etter at jeg hadde gjennomført fem intervjuer, hvor flere studenter hadde 

opplevd at Diktafon-applikasjonen avbrøt og slettet opptak som ikke var sendt. I tillegg ble alle 

studentene oppfordret av ansvarlige for de tekniske løsningene på Universitetet i Oslo om å ha 

på flymodus og ikke ha på skjermlås under gjennomføringen av intervjuet ettersom opptakene 

kunne bli avbrutt dersom noen ringte eller sendte melding.  

vmWare Horizon Client ble benyttet, som er en tjeneste som tilbyr fjernpåloggingsdesktop til 

data tilhørende UiO hjemmefra. For transkriberingen ble f4transcribe anvendt, som er et 

transkriberingsprogram og ble brukt via vmWare Horizon Client. Både lydopptak og 

transkriberingsmateriale ble oppbevart på et eget lagringsområde som tilhører Universitetet i 

Oslo, tilknyttet mitt hjemmeområde. Jeg måtte bruke mitt eget passord for å logge meg inn hver 

gang. Siden det er snakk om gule data som innebærer begrenset tilgang, kan ikke lydopptak 

lagres på privat datamaskin eller mobiltelefon. Dette har vært viktig for å ivareta personvern og 

etiske forhold omkring anonymisering. Gjennom transkriberingen ble informantene 
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anonymisert og kunne derfor oppbevares på privat datamaskin. De er i ettertid slettet fra mitt 

hjemmeområde, og lå inne på nettskjema inntil tre måneder.  

3.2.3 Utarbeiding av intervjuguide 

Intervjuguiden følger det kvalitative semistrukturerte forskningsintervjuet. Det var viktig å 

utarbeide intervjuguiden med utgangspunkt i det teoretiske rammeverket bærende for 

masteroppgaven, samt ut fra problemstillingen og mine forskningsspørsmål. Den er 

hovedsakelig bygget opp av teori fra Edmondson (1999) sitt rammeverk. Ja og nei kan være 

hensiktsmessige spørsmål dersom man ønsker å bekrefte eller avkrefte om informant eller jeg 

forstår, for å unngå misforståelser. Likevel kan ja- og nei-spørsmål ødelegge dynamikken i 

intervjusamtalen og begrense dybden for kunnskapsinnhentingen. Selv ved spørsmål som ikke 

la opp til ja- og nei-svar, var det flere som enkelt kunne svare kort i form av ‘ja’ eller ‘nei’, og 

da måtte jeg be om begrunnelse eller utdypning.  

Mange av spørsmålene i intervjuguiden kunne til dels gi rom for oppfølgingsspørsmål etterpå, 

ved at jeg ba dem om å utdype eller forklare nærmere. Det kan være nokså typisk ved det 

kvalitative semistrukturerte forskningsintervjuet, selv om det ikke nødvendigvis står i 

intervjuguiden. Det ga meg, som intervjuer, en frihet til å tilpasse underveis, samt notere 

spørsmål fortløpende som kunne være lure å stille de andre informantene. Jeg hadde i tillegg 

mulighet for å hoppe over spørsmål som informanten svarte på underveis dersom et spørsmål 

ikke passet allikevel. Når man velger en semistrukturert måte å bygge opp intervjuet på, så er 

man ikke låst. En utfordring ved dette var å sammenligne noen av intervjuene i etterkant, som 

krevde en dypere forståelse av helheten.  

3.2.4 Gjennomføring av intervjuene 

Jeg kjørte bil til seks av disse møtene og fikk låne parkeringsplass på begge stedene. To av 

intervjuene ble utført på hovedkontoret til ByggIng. Her ble jeg gitt tilgang til et møterom som 

primærkontakt ordnet for meg. Deretter ble de fire neste intervjuene gjennomført nede på 

brakkene hvor prosjektet pågår, der det sjette ble utført neste dag. Jeg utførte fem intervjuer på 

samme dag. Jeg ble rådet av veileder til å fordele intervjuene på ulike dager, men grunnet 

tidsaspektet, valgte jeg å gjennomføre disse raskt. Jeg hadde i tillegg allerede booket alle 

intervjuene, og ønsket ikke å ringe tilbake og avlyse eller ombooke. Alle var travle og hadde 

ryddet plass i kalenderen til intervju. I ettertid, med tanke på nedstengningen, viste det seg å 
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være strategisk lurt å gjennomføre intervjuene raskt. Jeg tenker likevel at jeg burde holdt 

intervjuene på ulike dager, maks to på samme dag, dersom det ikke hadde vært for usikkerheten 

omkring en mulig nedstengning. Dette kunne gitt meg tid til å reflektere over spørsmålene og 

gjort eventuelle endringer frem til de neste. I tillegg ville jeg fått en lengre pause og nytt giv til 

de neste intervjuene. Jeg kunne også ha hørt gjennom intervjuene og sett om plassering av 

opptaker var riktig.  

Det syvende intervjuet ble gjennomført via Skype, ettersom nedstengningen av samfunnet var 

i gang og flere av de ansatte ble rådet til å unngå unødvendig reising. Intervjuene tok mellom 

40-75 min. Jeg snakket alltid med informantene før jeg startet intervjuene. Dette var for å bli 

litt kjent samt få dem til å lese grundig gjennom samtykkeskjemaene og signere. Det tok maks 

5 minutter, og de kunne stille spørsmål dersom det var noe de var usikre på. Jeg ville først at 

informantene skulle fortelle litt om seg selv og sin utdannelsesbakgrunn samt om egen praksis. 

I stor grad kan dette være utleverende, men sentralt. Likevel svarte ikke alle informantene så 

informativt og har lagt mindre vekt på dette i funnene grunnet dette.  

I forkant av intervjuene, sørget jeg for å ha intervjuguiden klar i papirform, samt opptaker 

fulladet og klar til å ta opp. Jeg printet også ut samtykkeskjemaene i tillegg til ekstrakopier, i 

tilfelle informantene ønsket å ha den med seg, samt muligheten til å lese gjennom. Her kunne 

jeg selvsagt ha sendt samtykkeskjemaet til primærkontakt i forkant, siden jeg ikke hadde tilgang 

til e-postene deres. Samtykkeskjemaet ble derimot sendt til en av informantene, det siste 

intervjuet, ettersom det ikke ble et fysisk møte. Samtykkeskjemaet ble sendt digitalt og 

underskrevet en time i forkant, som jeg mottok før intervjuet på Skype ble gjennomført. De 

seks andre intervjuene ble gjennomført ansikt til ansikt, og alle informantene fikk mulighet til 

å lese gjennom samtykkeskjemaet og underskrive. De som ønsket kopi, fikk dette.  

I forkant av hvert intervju beskrev jeg prosjektet kort, hvem jeg var og hvilket universitet jeg 

tilhørte. Deretter spurte jeg om de hadde noen spørsmål. Jeg spurte også om det var greit at jeg 

tok opp intervjuet, og det var greit for alle. Jeg understreket deres anonymitet og at de når som 

helst kunne trekke tilbake samtykket. Ettersom jeg hadde valgt en semistrukturert form for 

intervju, kunne jeg hoppe frem og tilbake dersom det var nødvendig. Jeg noterte underveis der 

det kom frem noen interessante poenger eller lignende.  

De fleste av informantene var svært snakkesalige og åpne. Noen var likevel litt tvetydige i sine 

svar og iblant var dette vanskelig å tolke. Da stilte jeg oppfølgingsspørsmål eller gjentok 
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spørsmålene. Noen av informantene var litt urolige i stolene sine, hvor enkelte kunne lene seg 

godt tilbake i stolen, vekk fra opptakeren, noe som førte til at lyden noen ganger ikke ble 

tilstrekkelig fanget opp, som hadde implikasjoner for transkriberingen i ettertid. Noen oppfattes 

mer mumlende på en opptaker enn i virkeligheten, noe jeg skulle ønske jeg var klar over. Da 

kunne jeg muligens ha minnet informantene på å snakke mer tydelig.  

3.3 Analyseprosessen 

Jeg transkriberte intervjuene fortløpende, med hyppige pauser for å ikke miste fokuset over tid. 

For ikke å overse viktige elementer i transkriberingen, valgte jeg å inkludere latter og lyder av 

ord, som for eksempel «ehh» og «hmm» i transkriberingen. Jeg inkluderte også ufullstendige 

setninger som ikke helt ga mening. Jeg beskrev utsagn og svar ut fra mine egne tolkninger som 

jeg gjorde underveis i selve transkriberingen, i tilfelle jeg i ettertid skulle bli usikker og mistolke 

utsagn. Dette er fordi det er vanskelig å fange i en skreven tekst, selv om det er jeg som har 

utført både intervjuer og transkribering. Jeg er fullt klar over at jeg kan glemme i ettertid, og 

derfor valgte jeg å være føre var. Jeg valgte å transkribere så nøye som mulig, men der en 

informant snakket seg bort, som hendte ved et par av intervjuene, ble dette både usaklig og 

unyttig for analysen, og ville bare virke forstyrrende, samtidig som det var til dels gjentakende. 

Der jeg ikke helt klarte å høre hva vedkommende sa, skrev jeg at jeg ikke oppfattet ord eller 

ordene. Dette problemet støtte jeg på da opptakeren min ikke klarte å fange opp lyden godt nok. 

Dette var ofte fordi informantene lente seg for mye bakover i stolen og lenger bort fra bordet 

hvor opptakeren (eller opptakerne) lå. Transkribering er en tidkrevende og utmattende, samt 

lærerik prosess, som en slags skattejakt. 

Denne prosessen ble nok i stor grad induktiv fordi jeg ikke helt visste hva jeg hadde å gå etter. 

Den har delvis vært teoretisk fordi jeg bygde intervjuguiden min på teori, så å si at jeg ikke har 

lest teori i forkant, blir feil (Braun & Clarke, 2006). Som nevnt, ble det benyttet lydopptak for 

å ta opp intervjuene, som deretter ble fortløpende transkribert. Med andre ord; tale ble gjort til 

skriftlige materialer, som ble grunnlaget mitt for analysen. Jeg benyttet meg av tematisk 

analyse, der jeg benyttet meg av rammeverket til Braun & Clarke (2006), hvor jeg delvis følger 

deres seks-stegs-modell i tillegg til Thagaard (2018). Grunnen til at jeg bruker tematisk analyse, 

er fordi min intervjuguide er utformet ut fra tema tilknyttet problemstilling og 

forskningsspørsmålene, derfor er det naturlig at datamaterialet mitt blir analysert etter temaer 

og koder. 
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Tematisk analyse, eller temaanalyse er ifølge Thagaard (2018) en metode for å finne mønstre 

og tendenser i materialet. I det neste blir Braun & Clarke (2006) sitt rammeverk i forbindelse 

med tematisk analyse og seks-stegs-modell beskrevet. Steg 1 innebærer å bli kjent med det 

empiriske datamaterialet, steg 2; lage koder på tvers av dataene og systematisere disse. Steg 3 

handler om å finne temaer ved å samle inn koder til passende temaer. Steg 4 går ut på å gå 

gjennom temaene og sjekke at de passer til kodene som er lagd. Steg 5 definerer og navngir 

temaene for å fortelle om sentrale temaer i studien. Her ble temaer gjennomgått grundig og 

mønstre kan bli tydeligere i dette steget. Steg 6 er det siste steget i analyseprosessen og går ut 

på å produsere rapporten. Den er fleksibel, slik som med det semistrukturerte intervjuet og 

passer derfor godt sammen. 

Ifølge Braun & Clarke (2006) starter man med steg 1, som for meg innebar å starte 

analyseprosessen med å lytte og transkribere alle intervjuene. Dette var nok den aller mest 

tidkrevende delen. Etter dette, begynte jeg å lese gjennom alle transkriberingene, der jeg 

innimellom noterte meg noen potensielle koder eller temaer ut fra hva informantene beskrev og 

uttalte seg om. Dette kan fortsatt betegnes som steg 1 av prosessen, og tar ganske lang tid, 

dersom man er nøye. Disse notatene identifiserte seg som ledende koder, som i større grad 

utmerket seg som temaer som gjennomsyret de ulike intervjuene. Dette ledet meg til steg 2, der 

jeg kodet materialet mitt og sorterte. 

Tabell 1: Organisering av tema og fargekoder til tematisk analyse. 

Tema Fargekode 
Problemer (feil, utfordringer, misforståelser)     Rød 
Organisering (struktur)     Oransje 
Annet     Blå 
Det å si ifra (alt med dette)     Mørkegrønn 
Team (teamarbeid)     Gul 
Samarbeid (koordinering av fag, i/u team)     Lilla 
Tilbakemelding (formelle og uformelle)     Brun 
Møter (formelle og uformelle)     Turkis 
Kunnskapsdeling og læring     Rosa 
HMS     Grønn 
Psykologisk trygghet og tillit     Lyseblå 
Ikke relevant     Mørkegrå 

I steg 2, valgte jeg derfor, til å begynne med, 12 temaer med ulike fargekoder, hvor tabell 1 

ovenfor, tydeliggjør disse: Problemer, som inkluderer feil og utfordringer, misforståelser, som 
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ikke nødvendigvis trenger å være ensidig negativt, ble tildelt fargen rød. Organisering, som 

omhandler blant annet struktur, fikk fargen oransje. Annet, som gikk på ting som ikke var helt 

tydelig etter tema, fikk fargen blå. Det å si ifra, som å tørre å si ifra, faktisk si ifra, opplevelsen 

omkring dette, fikk fargen mørkegrønn. Team, som omhandlet teamarbeid, som noen ganger 

også kunne handle om samarbeid, fikk fargen gul. Samarbeid, slik som koordinering av fag, 

hvordan informantene samarbeidet med andre (både på team og utenfor team), fikk tildelt 

fargen lilla. Tilbakemelding, både formelle og uformelle, fikk fargen brun. Møter, både 

formelle og uformelle, fikk fargen turkis. Kunnskapsdeling og læring, som inkluderte både det 

å dele kunnskap og lære av andre, fikk fargen rosa. HMS, som omhandlet rapportering av feil 

på grunnlag av sikkerhet, ble gitt fargen grønn. Psykologisk trygghet og tillit, som var 

vanskeligere å identifisere, fikk fargen lyseblå. Ikke relevant som kode omhandlet blant annet 

informasjon som informantene ga, som ikke trengte å være med, fordi det ikke identifiserte seg 

som relevant eller aktuelt for min oppgave ut fra problemstilling og forskningsspørsmål. Den 

fikk fargen mørkegrå. Jeg utarbeidet dette ut fra det min veileder beskrev for meg, fordi jeg 

benyttet meg av en manuell koding der jeg fysisk fargekodet temaer som illustrerte poeng eller 

funn.  

Ut fra disse kodene, gikk jeg til verks og begynte å farge og notere i margen der det utmerket 

seg noe. Dette var en langvarig prosess. I etterkant systematiserte jeg disse kodene ut fra funn 

i teksten. Jeg begynte raskt å se tydelige mønstre og rike beskrivelser. Jeg bestemte meg for å 

dele disse inn i fem hovedtemaer. Disse er samarbeid og teamarbeid, problemer og rapportering 

av feil, psykologisk trygghet og læring av feil og tillit, kunnskapsdeling og læring og 

tilbakemelding. Temaene som handlet om organisering, egen praksis og annet, introduseres i 

første del av kapittel 4.  

3.4 Studiens kvalitet og etikk 

En sentral del, med hensyn til studiens opplegg, er det relevant å trekke frem reliabilitet, 

validitet og etikk. Alle disse har en sentral del i metodekapittelet mitt, og for min studie. 

Forskningsintervjuet er ifølge Kvale og Brinkmann (2015) gjennomsyret av etiske problemer. 

For min egen del handlet det om å ikke utlevere personlig informasjon om informantene samt 

ikke avsløre informasjon som kan gjenkjenne individene. Derfor handler etiske problemer også 

om hva man må være obs på med hensyn til å ivareta anonymiteten til informantene.  
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Kunnskapen som kommer ut av forskningsintervjuet, avhenger av intervjuerens og 

informantens sosiale relasjon, ved at intervjuerens evne til å skape en sosial relasjon til 

vedkommende blir helt sentralt, samt skape et trygt rom der vedkommende føler at hen kan 

snakke fritt. Dette bygger i stor grad på et prinsipp om respekt, hvor balansen mellom det å 

innhente kunnskap samt ivareta informantens integritet på en etisk måte, krever håndverk og 

evne. Her måtte jeg være personlig uten å være altfor utleverende, men nok til at det kan skape 

tillit, slik at informanten følte at han/hun kunne åpne seg. Hvis informanten følte seg krenket, 

har man trådt over en gylden grense, og den forsøkte jeg å unngå så godt det lot seg gjøre. Det 

kunne for eksempel bero på misforståelser og dette ble forsøkt å oppklares kontinuerlig dersom 

dette skjedde.  

Thagaard (2018) understreker viktigheten av at all vitenskapelig virksomhet krever at en forsker 

skal forholde seg til etiske prinsipper. Som masterstudent som utfører en studie, vil dette også 

være viktig i gjennomføringen, både før, under og etter. Dette betyr at vi må utvise redelighet 

og nøyaktighet i hvordan vi presenterer resultater og hvordan vi vurderer andres arbeid. Normer 

for vitenskapelig redelighet, er ifølge Thagaard (2018) definert og presisert i en innstilling fra 

«De nasjonale forskningsetiske komiteer». Dette inkluderer kildekritikk og det å unngå plagiat 

i form av henvisningsskikk, samt behandling av personvernopplysninger. Videre er det viktig 

med informert samtykke, konfidensialitet og konsekvensene ved det å delta i et 

forskningsprosjekt. 

Med informert samtykke handler det om ansvar for å gi informantene tilstrekkelig med 

informasjon om feltet, studiets formål, hvem som har ansvaret for prosjektet, hvem som får 

tilgang til informasjonen, hvordan resultatene er tenkt å bli brukt og hvilke følger ved å delta i 

forskningsprosjektet, som inkluderer innsyn i oppbevaring av data samt muligheten til å kunne 

trekke sitt samtykke når som helst (Thagaard, 2018). Alt dette ble ivaretatt (se vedlegg 2). Det 

skal ikke være noen form for press og informanten kan når som helst trekke sitt samtykke.  

Konfidensialitet innebærer at all data eller persondata er fortrolige, ved at for eksempel 

informanter avidentifiseres og anonymiseres (Thagaard, 2018). Dette er gjort ved å ikke bruke 

navn i transkriberingen, hvor jeg også holdt identifisering kun tilgjengelig på fysiske ark til alt 

av transkriberingen ble gjennomført. Dette ble deretter makulert. Det er helt elementært å 

informere deltakerne ut fra en grunnleggende respekt for menneskeverdet. Informantene må 

være innforståtte med en risiko for at de vil kjenne seg igjen i datamaterialet samt at kollegaer 

også kan gjenkjenne individene. Dette gjorde de seg kjent med, samt at jeg opplyste om dette 
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konkret, som de også samtykket til. I min studie ble kvinner og menn omtalt under nøytrale 

termer, for eksempel ved hjelp av hen, slik at leseren ikke forstår om det er kvinne eller mann. 

I henhold til kjønnsbegrepet, benytter jeg meg av ‘hen’, ettersom det kjønnsmessige ikke er i 

fokus i denne oppgaven.  

Reliabilitet handler om påliteligheten ved en studie, ved at vi kan gjøre rede for hvordan vi 

utvikler data, som kan inkludere etterprøvbarhet (Thagaard, 2018). Det innebærer objektivitet 

for meg som har samlet inn data, samt å transkribere fullstendig det informantene belyser, samt 

total åpenhet omkring begrunnelser for mine valg av metoder.  

Validitet omhandler gyldigheten omkring resultatene og hvordan jeg tolker disse. Her er 

åpenhet, eller gjennomsiktighet helt sentralt (Thagaard, 2018). Med tanke på overførbarhet, er 

det vanskelig i kvalitativ metode å generalisere funn overfor en større sammenheng, men dette 

er heller ikke målet med min studie. Med tanke på min studies størrelse, som er på 7 individer, 

er det snakk om å belyse aspekter ved praksis fremfor å forklare og generalisere alle elementer. 

Funnene vil heller ikke kunne representere hele organisasjonen. Det vil derimot dreie seg om å 

se nærmere på mindre områder omkring deres praksis som belyser blant annet læring, 

kunnskapsdeling og teamarbeid. Ifølge Kvale (2006) er det viktig å trekke frem svakhetene ved 

intervju. Selv om målet er å oppnå objektivitet, skal det ganske mye til før man kan hevde at 

man er 100% objektiv. Jeg sår tvil omkring det i det hele tatt er mulig. I hvert intervju vil jeg 

bære med meg bagasje i form av inntrykk, meninger og verdier som uunngåelig vil farge 

hvordan jeg tolker utsagn og hvordan jeg stilte spørsmålene, nesten ubevisst og automatisk. 

Dette vil i tillegg påvirke hvordan jeg angriper et intervju til det neste, osv., som vil påvirke 

helheten. Her krevdes det at jeg kontinuerlig forsøkte å være nøytral, så godt jeg kunne.  

Som nevnt, kunne jeg gjennomført observasjon som kunne vært komplementerende til 

intervjuene, som kunne styrket både reliabiliteten og validiteten omkring prosjektet. Det mest 

aktuelle var såkalte bas-møter. Dette inkluderte både entrepriseansvarlige og entreprenører som 

produksjonsleder. Problemet var at på det daværende tidspunkt, hadde de kun to møter igjen, 

som foregikk hver mandag. Da hadde jeg ikke søkt til NSD, i tillegg til to ulike 

samtykkeskjemaer. Jeg diskuterte med veileder og vi kom frem til at det var best å fokusere på 

intervju som min hovedmetode for datainnsamling. Ideelt sett skulle jeg nok ønske at jeg fikk 

utført observasjoner, men sånn er det. Jeg fikk mye nyttig informasjon ut fra intervjuene.  
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Observasjon kunne vært nyttig for å utfylle det informantene faktisk sa, samt se hvordan de 

forholder seg til hverandre og til entreprenørene. På daværende tidspunkt, da jeg først fikk 

tilgang til organisasjonen, var det to møter igjen på planen i henhold til fremdriftsplanen. Jeg 

hadde ikke rukket å sette meg inn i metoden for å gjennomføre ikke-deltakende eller deltakende 

observasjon. Dette på bakgrunn av at jeg ventet på svar fra en annen organisasjon, som brukte 

fire uker på å meddele at de ikke kunne stille opp med et team til mitt masterprosjekt. Jeg valgte 

derfor å fokusere på intervju som metode for masterprosjektet. Overordnet sett hadde ikke-

deltakende observasjon vært viktig for å styrke validiteten til masterprosjektet.  

For å styrke validiteten gjennom intervjuet, transkriberte jeg alt til punkt og prikke, bortsett fra 

sensitiv informasjon. Likevel hendte det at jeg ikke klarte å oppfatte informantens svar eller 

utsagn i løpet av avspillingene av opptakene. Det kunne være pga. at vedkommende mumlet 

eller at vedkommende lente seg for mye bakover og vekk fra bordet hvor opptaker(erne) lå, 

som allerede er nevnt i gjennomføringsdelen av intervjuet. Det hendte at jeg klarte å tolke det 

helheten av et avsnitt betydde, men det vil nok ha ført til en viss unøyaktighet som svekker 

funnene i en viss utstrekning. Noe jeg fant som var litt uheldig, var at jeg ba informanten fortelle 

litt om seg selv. Jeg burde selvsagt vært klarere på at dette ikke bør inneholde navn, status og 

bosted for eksempel Eventuelt tatt dette skriftlig utenom opptaket. Spørsmålet fremstod altfor 

åpent. Likevel var ikke dette et stort problem, da jeg valgte å anonymisere dette fortløpende i 

transkriberingen, noe som har gjennomsyret hele transkriberingsprosessen. Dette stilte likevel 

et krav til meg som intervjuer om å være obs på hvordan spørsmål burde bli stilt, noe som ikke 

alltid er like enkelt når man først er i intervjusituasjonen.  

3.5 Oppsummering 

I denne delen har jeg redegjort for hvilke metodiske valg jeg har gjort og begrunnelsene mine 

for å gjøre dem. En kvalitativ metode var hensiktsmessig fordi jeg ønsket å undersøke sosiale 

og kulturelle praksiser ved et team hos ByggIng, og intervju er en egnet metode for å samle inn 

data. Jeg valgte å gjøre intervjuer fordi denne metoden kan omfavne mye omkring individers 

erfaringer, følelser og meninger og belyse aspekter som tall ikke nødvendigvis er i stand til å 

beskrive. Totalt sett ble 7 personer intervjuet og de ble valgt fordi primærkontakten valgte disse 

ut for meg. Alle intervjuer ble tatt opp og transkribert fullt ut. Jeg analyserte så materialet ved 

hjelp av tematisk analyse. Dette bidro til en systematisering og forståelse av datamaterialet. I 

det neste kapittelet, vil funn og analyse bli gjennomgått.   
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4 Funn og analyse 

I denne delen skal funn fra intervjuene presenteres. Først vil jeg foreta en introduksjon av 

ByggIng og presentere relevante begreper som har dukket opp i intervjuene. Dette er fordi noe 

av språket som benyttes fra informantene, bør defineres og forklares for at man bedre skal kunne 

forstå det som ble sagt. Deretter presenteres funn, med sitater og mine fortolkninger. Til slutt 

kommer det en oppsummering.  

4.1 Om organisasjonen og byggeprosjektet 

Som nevnt innledningsvis, bygger ByggIng (anonymisert etter organisasjonens eget ønske) 

blant annet næringsbygg, kontorbygg og boligbygg innenfor byggebransjen. Organisasjonen 

ble etablert i 1980-årene og består i dag av mellom 120-150 ansatte, som er et cirkatall. Det er 

mange mennesker som er på et og samme prosjekt, hvor de ansatte har tverrfaglig bakgrunn, 

hvor disse komplekse omgivelsene kan være til tider risikofylt. Det er snakk om asfaltleggere, 

rørleggere, snekkere, tømrere, maskinister, bygningsingeniører, arkitekter, byggherrer, 

elektrikere, betongarbeidere, leverandører av utstyr og verktøy, HR, HMS, renholdere, 

kildesortering, miljøvernansvarlige, osv. Tidsfrist sett ut fra et økonomiaspekt i et gitt prosjekt 

og en gitt tidsperiode, kan utgjøre enorme kostnader dersom den ikke overholdes. Det som er 

nedenfor, er hentet direkte fra deres side og måtte endres slik at det ikke er søkbart og kan bli 

oppsporet. Noen nøkkelord ByggIng etterfølger, er utvikling, planlegging og gjennomføring. 

Organisasjonen består av ByggIng Utvikling, ByggIng Prosjekt og ByggIng Entreprenør. De 

har flere prosjekter i ulike deler av Norge, blant annet boligbygg, kontorbygg og butikker, der 

prosjektene gjerne pågår samtidig og parallelt på samme byggeplass.  

Hos ByggIng er det fokus på å videreutvikle de ansatte på tre ulike måter:  

1. Sammensetningen av team gjøres nøye slik at de erfarne og de unge kan lære av 

hverandre. De mener at mye av den viktigste kompetanseutviklingen skjer i det daglige 

arbeidet.  

2. De ansatte får utvikle seg faglig gjennom kursing.  

3. I ByggIng tilbys ansatte skreddersydde lederkurs på alle nivåer, hvor de får 

videreutvikle og forbedre sine lederegenskaper.  
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ByggIng består av tre enheter som har ulikt fokus og ansvar. Denne informasjonen, likeledes 

informasjon ovenfor, er hentet fra organisasjonens egne hjemmesider, som jeg ikke kan linke 

til, ettersom organisasjonen ønsker anonymisering. Jeg har derfor parafrasert deler av denne 

informasjonen nedenfor:  

1. ByggIng Utvikling: Denne delen jobber med utvikling av eiendommer i tett samarbeid 

med sine kunder. De er rådgivere i tidlig fase og utarbeider kalkyler, 

markedsvurderinger og leder reguleringsfasen. ByggIng Utvikling har egen bolig- og 

næringsavdeling med høy kompetanse innenfor konsept- og prosjektutvikling. 

2. ByggIng Prosjekt: Her ligger kjernekompetansen på prosjekt- og byggeledelse, 

prosjekteringsledelse og entreprisestyring. De er byggherrens samarbeidspartner i hele 

prosjektgjennomføringen, og sørger for at kunden til enhver tid har de beste ressursene 

tilgjengelig. 

3. ByggIng Entreprenør: Spesialister på samarbeidsentrepriser. De tilbyr sine kunder en 

komplett gjennomføring i totalentreprise med medarbeidere som har lang erfaring fra 

store og kompliserte byggeprosjekter. De legger stor vekt på å forvalte kundens 

ressurser på best mulig måte. 

Det er hovedsakelig hos ByggIng Prosjekt teamet jeg har intervjuet tilhører. I prosjektet bygger 

ByggIng for byggherren og kunden Alfa X, som er kilden til inntektene, eller slik 

primærkontakt selv sa det, ‘sitter på pengesekken’. ByggIng styrer de økonomiske ressursene 

og betaler entreprenører for arbeid og materialer samt overholder overleveringer av leiligheter, 

og oppfører seg derfor som byggherrene. Iblant gikk fakturene fra entreprenørene direkte til 

byggherren. I dette prosjektet har det blitt bygd både kontorbygg og boligbygg, for å nevne noe. 

Mye av arbeidet foregår i ulike team samt selvstendig. Dette arbeidet beror på samarbeid og 

delegering, ut fra det primærkontakt fortalte meg. 

4.2 Begreper og generell informasjon 

Her vil jeg raskt trekke frem noen relevante begreper for dette kapittelet. Dette kan være viktig 

for å kunne forstå hva noen av informantene fortalte og for hva slags arbeid de bedriver på det 

gitte prosjektet.  
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Møter 

ByggIng har mange ulike møter, og noen møtetyper virker som at de er det samme. Det mest 

sentrale, som produksjonsleder nevnte, var bas-møtene. Grunnen til at dette ble nevnt, var fordi 

vi tidligere hadde snakket om ikke-deltakende observasjon. Nå lot det seg ikke gjennomføre, 

men likevel ønsket jeg å få innsikt i hvordan disse bas-møtene foregikk. Dette er plassert i et 

mer retrospektivt perspektiv ut fra informantenes hukommelse. 

Et bas-møte er et koordineringsmøte mellom forskjellige fag. De ble holdt hver mandag 

klokken 9, hvor det møttes både entrepriseansvarlige og entreprenører. Der ble det ført referat 

for hvert møte. Det hadde vært interessant å snakke med noen av entreprenørene, men i denne 

omgang holdt det med syv informanter. Det hadde selvfølgelig vært innsiktsfullt å få innblikk 

i tenkningen til disse. Problemet med dette er, som nevnt, at disse kan være på byggeplassen 

rent kontraktuelt, som betyr at disse ikke er fast ansatte hos ByggIng, med andre ord innleide 

tjenester fra andre firmaer som tilbyr en spesifikk ekspertise. Her er det snakk om mange ulike 

yrkesgrupper. En entreprenør er et svært generelt begrep som innebærer en person med fagbrev, 

eller mesterbrev, innenfor et spesifikt fagfelt. Det kan være snekkere, rørleggere, elektrikere, 

kjøkkenmontører og malere, for å nevne noen. Disse kan betegnes som mer perifere medlemmer 

av teamene. Likevel samarbeidet de ofte på tvers av fagene.  

Møter kan ha ulik form og ulikt innhold med forskjellige utfordringer og problematikker. 

Agendaen kan derfor variere fra gang til gang. Dette kan innebære koordinering, planlegging, 

få til god informasjonsflyt, muligheter til å ta opp problemer. Her kan være snakk om formelle 

møter og mer uformelle møter. Det kan være møter som både inkluderer de på teamet og møter 

som inkluderer entreprenører. Flere nevnte at de har langt flere uformelle møter, for eksempel 

korridormøter, småmøter på kontorer, som antakeligvis er kortere og mindre strukturerte, slik 

de nevnte det. De oppstår tilsynelatende mer spontant og pga. den åpne strukturen, er det enkelt 

å gå inn til hverandre. Det ble beskrevet av informant G, på linje med veldig mange andre, at 

ByggIng har en åpen, flat struktur, hvor alle kan snakke med alle, og alle har forståelse for hva 

man nå enn kommer med, at det ikke finnes noen terskel for å si noe, eller mene noe i 

organisasjonen. Man har gjerne en tittel, men tittel skiller ikke de ansatte fra hverandre og det 

er alltid lett å prate sammen, gir informantene inntrykk av.  
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Entrepriseansvar 

Alle de jeg snakket med hadde minst ett entrepriseansvar. Disse kalles entrepriseansvarlige, 

som betyr at de har ansvar for en gitt entreprise, eller faggruppe, som eksempelvis har som 

oppgave å koordinere arbeidet omkring dører, vinduer, grunnmur, det tekniske, osv. Jeg har 

ikke snakket med entreprenører. De er mer perifere medlemmer av teamet indirekte, men er 

ikke fast ansatte. De kan være malere, betongarbeidere, snekkere, rørleggere, elektrikere osv. 

Jeg skal forsøke å kategorisere dette ut fra transkriberingen. Fordelingen av ansvar, noe 

produksjonsleder kalte «tommelfingerregel»: 40% prosjektering (arkitekter og konsulenter), 

40% utførende (entreprenørene) og 20% materialene (feil med materialet, leverandøren av 

produktet). Oftest er det ikke én person som sitter med ansvaret. Totalt sett er de en gjeng (eller 

et team) som får ansvar for ulike entrepriser som må samarbeide med hverandre for å sy alt 

sammen. En entreprise er helt spesifikt knyttet til en kontrakt for en faggruppe eller en leveranse 

til bygget.  

Informant B forklarte hva entrepriseansvar innebærer og dette ble parafrasert: En kan få ansvar 

for en eller flere kontrakter, som er knyttet til ulike fag. Eksempelvis så kan man starte med 

dører, så lås og beslag, og deretter utomhus og solavskjerming. På et annet prosjekt kan man ha 

entrepriseansvar for alt av fasader og rekkverk, taktekking og/eller avfallshugganlegg. Det er 

vanlig å ha ansvar for flere entrepriser samtidig. Informant B fulgte en som jobber på 

byggeplassen. Da fikk hen ansvar for solavskjerming, som er en av de litt mindre entreprisene, 

så hen startet altså der. Etter et par måneder fikk hen utomhus, som på en måte belyser gradvis 

ansvar.  

Struktur og organisering 

Denne typen arbeid som informantene gjør, krever mye struktur og grundig organisering. De 

har likevel stor autonomi for eget arbeid og bestemmer hvordan dagene skal settes opp. De 

fleste fortalte at ingen dager er like. Det er flere av informantene som har inntrykk av en nokså 

flat struktur hos ByggIng. Noen nevnte at man jobber relativt likt fra prosjekt til prosjekt. På 

den måten kan det hende at feil følger med til neste prosjekt. Dagene varierer, men ofte er de 

både inne og ute, særlig i oppløpet. De har både felles møter, men også individuelle møter som 

går på deres egne entrepriser. De må i stor grad skreddersy og samarbeide for at de ulike fagene 

skal inn til rett tid i de ulike fasene og prosessene. Dette krever koordinering.  
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Mangel på planlegging 

Når enkelte entrepriser og entrepriseansvarlige ikke følger opp til rett tid og ikke følger 

framdriftsplanen man har blitt enige om, kan dette i stor grad få en dominoeffekt for andre. Slik 

informant E beskrev det:  

«Nei, det er et ganske stort samspill mellom veldig mange forskjellige mennesker, så det 

er, man må hele tiden være på, altså, heldigvis, det kommer jo litt med erfaring, og, 

holdt jeg på å si, å være litte granne frampå, å kunne se litt inn i fremtiden og, holdt jeg 

på å si.» (Informant E). 

På en annen side må de være tilpasningsdyktige, for det kan oppstå uforutsette ting, for 

eksempel problemer eller feil på byggeplassen som må håndteres. Alt kan ikke planlegges for, 

selv om en stor del av deres arbeid rett og slett handler om planlegging.  

ByggIng-ånden 

ByggIng-ånden er noe flere nevnte. Dette gikk på at man støtter hverandre. Hvis man er uenig 

i en større gruppe, så tar man det på tomannshånd etterpå. Noen nevnte at dette gikk på læringen, 

særlig er det snakk om en som er erfaren og en som er mindre erfaren.  

I det neste vil funnene gjennomgås i henhold til temaene, slik de ble kodet og analysert i den 

tematiske analysen.  

4.3 Funn og analyse etter tema 

Denne delen vil gjennomgå sentrale funn innenfor hvert tema. Jeg har som sagt benyttet meg 

av tematisk analyse. Denne inndelingen er samarbeid og teamarbeid, problemer og rapportering 

av feil, psykologisk trygghet og læring av feil og tillit, kunnskapsdeling og læring og 

tilbakemelding. Til slutt oppsummeres det kort.  

4.3.1 «Man samarbeider jo veldig mye» 

I denne delen vil funn knyttet til samarbeid og teamarbeid gjennomgås. Iblant virket det som 

om begrepene smeltet seg sammen og ble til ett, og det var derfor utfordrende å skille 

konsekvent i analysen. Teoretisk sett fremstår de mer adskilt enn det de gjør empirisk, etter min 

mening. Det bør i tillegg nevnes at noen av informantene ikke lenger tilhører teamet. I stor grad 
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belyste i tillegg informantene samarbeid på tvers av team. Som nevnt innledningsvis, krever 

dette at arbeidet som en helhet koordineres mellom ulike individer.  

I løpet av det første intervjuet, ga informant A uttrykk for at teammedlemmene i ByggIng ikke 

kun er del av ett team, som kan være et viktig poeng å fremheve. Hen opplevde i større grad at 

hen samarbeidet på tvers med andre kollegaer og entreprenører. Teamarbeid fremstår som et 

verb gjennom intervjuene ved at det er slik de jobber på. Informant A mente at de som er en del 

av teamet på prosjektet, hovedsakelig de som er ansatte hos ByggIng, opplevde hen hadde 

mange av de samme meningene og var enige om det meste. Dette viser muligens at et tydelig 

medlemskap i et fellesskap, klart distingvert, slik praksisfellesskap gir uttrykk for.  

Informant A understrekte at det ikke er kun et team nede på prosjektet, men mange, som 

fortløpende oppløses når arbeidet går videre. Slik informant F forklarte det: «På en annen side, 

så jobber man jo i et team, og hver og en av oss får en entreprise, eller to, eller tre, eller ti, og 

masse penger». Hen understrekte derfor samarbeid med for eksempel maleren eller snekkeren. 

Som en forlengelse av dette, henviste informant B også til samarbeid på tvers, med både 

entrepriseledere og entreprenører. Måten de samarbeider på, har med måten de har organisert 

seg på nede på brakkeriggen, at alle er på samme bygg og alle er tilgjengelige dersom ting 

krasjer. Dette reflekterer allerede nevnte åpne strukturer og den lave terskelen for å banke på 

hos hverandre. Dette har med gjennomføringsmodellen de følger, fortalte informant B.  

Informant A svarte på spørsmål om samarbeid: «Ja, du, hvis man tar med alle som er med på 

prosjektet, så er det jo, ehh, man samarbeider jo veldig mye». Informant B belyser til dels 

samarbeid her: «Så det er egentlig veldig mye kommunikasjon med de ute og de andre 

entrepriselederne da, for å prøve å finne ut av hvordan man skal løse ting». Som en forlengelse 

av dette, svarte informant D at mye av teamarbeidet foregår ved at de går inn til hverandre på 

kontoret og snakker med hverandre, hen sa:  

«Ja, jo, jeg, ehhh, jeg føler at vi samarbeider bra. Ehh, det som er på plassen her da, er 

at det alltid er åpne dører, vi kan gå inn til hvem vi vil, og spørre om ting. Ehh, som er 

veldig viktig, og det er veldig mye kompetanse i på plassen her.» (Informant D). 

Hva bra samarbeid innebærer for informant D, er litt uklart. Informant A snakket om det å 

samarbeide og være en del av et team, innebærer for hen å være et bindeledd, for eksempel når 

det oppstår uenigheter, støtte andre og yte hjelp for å få tiden til å gå opp, eller å få dagen til å 
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gå opp. Hen sa også at dersom man inkluderer alle på hele prosjektet, så samarbeider de ganske 

mye. Videre forklarte hen at det er mange måter å samarbeide på. Enkelte belyste at de 

samarbeidet mest gjennom møter. Dette ligner litt på det informant G sa, angående det å være 

«limet», som reflekterer en slags ekstrarolleatferd, ved at man utøver hjelp til andre utover egne 

arbeidsoppgaver. Hen nevnte at hen har følt at hen har blitt utnyttet ved å være dette limet, ved 

at en person eksempelvis ba om hjelp for så å dra på kafé. Hen sa selv at hen har blitt flinkere 

til å gi og ta, og at det er noe man må kunne balansere i et team.  

Informant E nevnte dette med tillit i forbindelse med teamsamarbeid: «Ja, og det er liksom for 

at det skal være godt teamsamarbeid, det er liksom, det er viktig med tillit». Samarbeid er en 

sentral del av praksisfellesskap og individuelle bidrag vil være en viktig del av dette arbeidet 

som en helhet. Det har med hva medlemmene av praksisfellesskapene gjør i det daglige som en 

del av deres hverdag. Samarbeid og teamarbeid foregår via mail, via telefon, samtaler i 

korridoren og på kontoret samt ulike typer møter, for eksempel koordineringsmøter (bas) eller 

internmøter, ettersom flere nevnte møter som en felles plattform for samarbeid. Det er viktig at 

folk rapporterer fortløpende og grundig om sitt arbeid. Informant E nevnte korridormøter, hvor 

en tildeler for eksempel en sak til en av servicemennene.  

Utfordringer med hensyn til samarbeid med entreprenører eller leverandører ble beskrevet av 

informant C. Mange utfordringer oppstår i arbeid med disse. Dette er ikke direkte relatert til 

samarbeid i teamet, men samarbeid med entreprenørene. Likevel uttrykker dette at 

entrepriseledere i team arbeider på kryss og tvers hvor det kan oppstå team både spontant og 

planlagt. Dette kan være et resultat av at dette arbeidet krever at de må samarbeide med 

entreprenørene, slik at de fremstår som perifere medlemmer av dette teamet, som i ulike faser 

må inn og ut i prosjektet. Det kunne også hende at skader dukket opp som måtte ordnes opp i 

omgående, for eksempel ila. et møte, fordi det enten ikke kunne vente, eller at det var noe som 

lot seg reparere på stedet. Informant D istemmer det om samarbeid med team, både med 

entrepriseledere og entreprenører.  

Videre fortalte informant C at de samarbeider kontinuerlig. Hen sa at hen føler at hen delvis er 

en del av team, fordi det ikke er alltid man påvirker hverandre like mye i hverdagen. På samme 

tid motsa hen seg selv, fordi hen sa hen er veldig avhengig av de andre. Det hender at det oppstår 

litt klabb og babb, i og med at enkelte ikke er flinke til å si ifra til nestemann, men om dette 

gjelder entreprenørene eller entrepriselederne, er jeg litt usikker på. Informant F fortalte at hen 

opplevde selv at hen jobbet litt på siden av de andre, på grunn av sitt ansvar og sin bakgrunn 
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med tekniske fag. Hen sa at hen er en del av to team. De fleste på teamet har en mer 

byggeteknisk kompetanse. Det har tidligere vært litt utfordringer i forbindelse med dette, ved 

at disse fagene går inn i et bygg på veldig ulike tider, men at de stadig har blitt bedre til å 

samarbeide ettersom de har fått en bedre forståelse for hverandre.  

4.3.2 «Det er lov å gjøre feil. Det skal være sånn, for man kan ikke gjøre alt, 

alltid riktig» 

Denne delen inkluderer generelle feil og problemer, som for eksempel feil i underlag fra 

arkitekten som ikke har tatt høyde for alt i tegningene, eller at noe er bygget feil og 

entreprenørene ikke har fulgt tegningene riktig. Noen informanter nevnte at det ofte blir 

individuell problemløsning på stedet. Jeg ba om eksempler på ulike feil og problemer de har 

hatt på det aktuelle prosjektet. Informant C kalte feil for utfordringer, og det er ofte ulike ting 

som må løses koordineringsmessig.  

Ikke kom med problemene dine, kom heller med forslag til løsninger, fortalte produksjonsleder. 

Dette fikk jeg bekreftet fra flere. Dette er interessant, fordi det er en måte å angripe problemer 

på. Informant A sa at det er lov å gjøre feil, med tanke på rapportering av feil, hvor hen sa 

følgende:  

«Jada, joda, man har lov å gjøre feil, det er lov å gjøre feil. Det skal være sånn, for man 

kan ikke gjøre alt, alltid riktig. Ehh, så, føler man kan være åpne om det. Hele veien, 

også er man ærlig også når man snakker med hverandre, at det, at man sier at det man 

kanskje ikke har så mye erfaring fra det her eller kunnskap om det og at man trenger 

hjelp da.» (Informant A). 

Dette reflekterer åpenhet om mangel på erfaring og kunnskap, og at man kan be om hjelp, hvor 

hen utbroderte ytterligere: 

«Man prøver å gjøre så godt man kan. Også må jo andre rettlede der man ikke kanskje 

vet hva som er det riktige. også prøver man å gjøre dem riktige tinga. Noen ganger så 

kan det være at det blir feil, men blir jo aldri liksom arrestert eller sett ned på eller noe 

sånt av det. Det er mye rom for å gjøre feil og. For, det er for at man gjør mye riktig og, 

for det må jo gå begge veier. Mhm.» (Informant A). 
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Det kan hende det er snakk om problemer mellom to utførende, for eksempel to entreprenører 

ute på plassen. Informant B sa at ting som er blitt gjort ute, kan generere problemer. Hva hen 

mente med dette, kan bety at hvis feil ikke håndteres omgående, kan det bli flere problemer. 

Informant E fortalte om et problem hen hadde sett ute før hen pratet med meg, var hvordan et 

problem hadde blitt håndtert. Det var noen benker som stod plassert feil med tanke på universell 

utforming, som blokkerte tilkomsten til en rullestolbruker. Og dette var noe hen hadde 

rapportert om, og når hen skulle sjekke i etterkant, var dette håndtert med å sage dem i to. De 

satt fast i bakken. Og da måtte det bestilles nye, så der ble det forsinkelser, disse benkene hadde 

også ganske lang leveringstid. Dette har hen gitt beskjed om videre til anleggsleder, som videre 

gir beskjed til en bas, hen antar at det er pga. en misforståelse. Et avvik grunnet et måleproblem, 

antok hen. Det måtte ordnes så fort som mulig. 

Informant D beskrev et dekkende eksempel på dette, der det er to utførende som har vært på 

samme sted, men på ulik tid, hvor det er en gipsplate som blir liggende igjen. Ingen av de 

utførende entreprenørene «eier» dette problemet: 

«Det er noen som, ehhh, ja, for eksempel så har vi hatt to på tømmer da, en på 

yttervegger og en på innervegger. Også er det noe gips da for eksempel, som ligger 

igjen, så er, det er ikke den som driver med innerveggen, ikke den som driver med 

uteveggen, så er jo der.» (Informant D).  

Videre fortalte hen at det er ingen som tar ansvaret for å fjerne denne gipsen, fordi de skylder 

på hverandre. Her blir det entrepriseansvarlig som må rydde opp i dette. Det ble ikke oppklart 

hvordan dette endte, dessverre.  

Feil er uunngåelig, slik informant F beskrev detaljert da jeg spurte om hen delte de samme 

forventningene, meningene og målene til de andre på teamet:  

«Ja, jeg tror, det er litt måten man er organisert på. Ehh både det jeg nevnte med de 

bygningsmessige forholdene, og de tekniske forholdene, men også ehhh vi forsøker å 

fordele ansvar mellom det som er teknisk, eller fellesarealer i leilighetene. (…). 

Boligoppgangene og kjeller og garasje, og sånt noe, og det som skjer inne i leilighetene. 

(…). Der er målet for alle sammen at vi skal levere i tide og at det skal være null feil, 

det, det er litt sånn. Det er jo et veldig vakkert ord, men i seg selv så mener jeg det er, 

det har ikke skjedd og det kommer ikke til å skje heller, tror jeg. (…). Det er et urealistisk 
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mål, så jeg synes det blir litt sånn feil. Menne. (…). Men et lavest mulig tall da, i forhold 

til overleveringer. Og da ville man jo få en interessekonflikt igjen mellom de som styrer 

leiligheter og styrer fellesareal, eh, og ikke alltid har de samme målene.» (Informant F).  

Slik informant F forklarte det, så mente hen at å ha null feil er urealistisk og man ville ikke 

100% dele de samme målene og forventningene til enhver tid. Det viser at et slikt arbeid 

utfordres både av interessekonflikter og spenninger, men at man på samme tid klarer å jobbe 

seg gjennom disse på en hensiktsmessig og produktiv måte. På den måten er ikke 

uoverensstemmelser nødvendigvis hemmende for et slikt arbeid. I mine øyne ser det ut til at det 

er uunngåelig og nødvendig. Med hensyn til organisering, belyser sitatet at det omhandler 

fordelingen av ansvar for selve arbeidet som skal utføres. Dette må koordineres og planlegges 

i henhold til fremdriftsplanen, og dette må etterfølges. Fordeling av ansvar kan også bero på 

feil som gjøres underveis hvor ansvarsfordelingen har et økonomisk aspekt med tanke på 

sluttfaktura og lignende. Informant F utviste uenighet med tanke på det 

primærkontakt/produksjonsleder har uttalt med hensyn til ‘null feil’, at hen mente at det er 

urealistisk at det skal være null feil, at det heller handler om å ha så få feil som mulig.  

Informant B snakket om det som kalles for toleranse, eller feilkilder. Det kan være knyttet til 

vinduer eller dører, hvor det for eksempel kan være et avvik på et gitt mål som er innenfor en 

toleranse. Utfordringen med dette er at ulike entreprenører arbeider med litt ulike toleranser, 

hvor noen har en lavere eller høyere toleranse enn den andre. Hen forklarte det slik:  

«Nei, det er ofte sånn at det alle fag har en, i forhold til standarden, en toleranse til, 

holdt på å si, hvor mye avvik det kan være fra det spesifikke målet om hvor noe er 

plassert, for eksempel, så betongen for eksempel har, kan ha opptil 15 millimeter 

toleranse på høyden betongdekke eller hvor lang ut det stikker. Så er det kanskje et 

annet fag som ikke har den samme toleransen. Hvor ting må være helt nøyaktig. For 

eksempel plassering av et vindu, i forhold til, i forhold til prefabrikkert fasade, så er den 

fasaden laget med utsparing som skal være helt nøyaktig. Men hvis da vinduet er 

plassert feil, 15 millimeter, så blir det for stort gap på den ene sida i forhold til den 

andre. Så de toleransene, de passer egentlig ikke sammen ofte. Og da, da blir det feil, 

og da må man prøve å finne ut hvordan man skal løse det da.» (Informant B).  

Denne toleransen kan tilsynelatende skape utfordringer når de ulike fagene opererer med ulike 

toleranser. Fokuset er likevel på å komme frem til en løsning for hvordan dette skal håndteres 
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eller løses. Samme informanten utdypet dette ytterligere:  

«Ellers er det kanskje ting som ikke er ferdig som skulle ha vært ferdig. Eh, for vi har 

jo en framdriftsplan som vi skal følge. Men av en eller annen grunn da så kan det være 

at noen har en forsinket bestilling av noen varer eller, ja, eller at de rett og slett ikke 

har gjort det de skal.  Så da må man prøve å løse det da på best mulig måte. Å få det til 

å flyte.» (Informant B).  

Som man kan se, så kan ByggIng ofte være presset på tid og få ting gjort for ikke å kaste bort 

tid. I forbindelse med dette eksempelet, endte det med at de måtte dele kostnaden for å komme 

i mål. Ved andre tilfeller har man lagt en uenighet til side og senere, for eksempel når noe skal 

faktureres, tatt det opp igjen, som ble nevnt litt lenger oppe. Fremdriftsplanen er viktig å følge, 

fordi datoen endrer seg oftest ikke.  

Slik informant F forklarte det, mangler de et system for å registrere generelle feil eller 

problemer utenom HMS, noe som i mine øyne kunne ha vært en god idé, dersom det er feil som 

følger med i flere prosjekter. Lærdommer stopper opp og deles ikke videre. Informant C sa: 

«Og at alle må prøve og feile det samme, det er litt dumt synes jeg». 

Jeg spurte informant C om det har vært noen problemer knyttet til prosjektet. Hen svarte at det 

er ikke alt som luftes ut i plenum, hvis det kun angår hen og sitt, da løser hen det bare, eller 

spør produksjonsleder om råd, hvis det er noe hen ikke får til, eller en annen hen tror kan hjelpe 

hen med å løse det. Hen sa det er noe hele tiden. Men det virker som om hen løser ting 

fortløpende. Hen sa det sjeldent er noe behov for å gå å si til andre at du eller andre har gjort 

den og den feilen. Om hen mener seg selv eller om hen mener de andre, er uklart. Konklusjonen 

kan fortsatt være at en av dem har gjort en feil. Det er likevel lov til å gjøre feil på en måte, men 

dersom det er tredje feilen, så er ikke det så hyggelig, som hen sa selv, men at de ikke har noe 

annet valg. Også tar forhåpentligvis den personen det til seg, at det har skjedd en feil.  Jeg spurte 

informant C om man kan si ifra om det, og hen svarte at det må det være. At de ikke kan gjemme 

det unna, men det er ikke noe poeng i å gjøre en stor sak ut av det. Hen sa at de absolutt kan si 

ifra til hverandre, at hen har inntrykk av det.  

Informant F beskrev et gjentakende problem som har vært knyttet til dimensjonene mellom 

vinduet og plassmangel til panelovner eller radiatorer. Det har vært en greie som har fulgt med 

gjennom tre prosjekter, der de i det tredje klarte å være føre var og slippe å ta ut vinduet, at 

dette ble planlagt tidlig nok i det tredje boligbygget. Da har det i to tilfeller blitt gjort den samme 
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feilen, at det ikke er nok utsparinger til panelovner/radiatorer under vinduet som i ettertid har 

måttet bli flyttet på. Dette indikerer at det mangler et system som registrerer slike ting. I det 

tredje, på arkitektnivået, klarte de å forutse dette. At det som ble avklart på det første og det 

andre, ikke ble avklart før det tredje. Da har de ligget noen år etter, fordi de tidligere tegningene 

ligger noen år i forkant. Dette er noe som gjør at det tar tid å fange opp noe de allerede har 

måttet ordne opp i før.  

HMS og ulykker 

HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og alle byggeplasser må ha HMS-arbeid pågående 

kontinuerlig. HMS og ulykker i forbindelse med feil, kan sees å være urokkelig tilstede på 

byggeplassen hos ByggIng, ut fra hva informantene delte. Rapport om risikofylt atferd (RUH) 

er en form for avvikshåndtering hvor ansvarlig eller vitne til ulykken på plassen fyller inn et 

skjema som registreres på et datasystem etter et uhell eller en ulykke. I mine øyne er dette til 

dels knyttet til læring av feil, men handler i større grad om rapportering av ulykker som gir en 

statistisk oversikt. Det kan være nestenulykker, eller faktiske ulykker av ulike 

alvorlighetsgrader. Stillas innebærer ofte arbeid i høyden, noe som kan få store konsekvenser, 

fortalte informant B. Hen forklarte at de måtte se nærmere på hvorfor dette skjer, og hva de kan 

gjøre med det for å unngå dette. Dette er noe som fremstår som en svært systematisk måte å 

lære av feil på. Noen punkter informant B trekker frem som viktig for å unngå slike ulykker, 

handler om tidlig planlegging av stillaser, brukeropplæring og kontroller av stillasene. Særlig 

viktig i nye prosjekter og nye entreprenører, er det ekstra viktig med noen retningslinjer og 

regler som de vet fungerer, slik at byggeplassen blir så trygg som mulig, mente informant B, 

slik at de kan unngå fatale ulykker i forbindelse med slike stillaser.  

Informant F snakket blant annet om sikker-jobb-analyser. Hen mente at det er ganske sterkt 

fokus på rapportering, slik at det overskygger andre ting. Utbyggere vil helst ikke at det skal 

være noen uhell på sine arbeidsplasser. Dersom ByggIng har rapportert om mange feil eller 

uhell på sin arbeidsplass, kan en utbygger tolke dette som at det skjer mer feil på deres 

byggeplasser, slik at de velger andre byggeorganisasjoner og dermed ikke får kontrakten, 

forklarte informant F. Hen mener at slike feil kan tolkes på en litt forvrengt måte. ByggIng 

rapporterer alt uten filter. Fravær etter skade påvirker statistikken. Ved at det registreres mange 

feil eller uhell, er ikke det samme som at det gjøres mer feil. Informant F brukte et eksempel, 

dersom en har fått skjært av seg fingeren, er det ikke sikkert at individet kommer på jobb dagen 

etter. Hen fortalte at noen firmaer for eksempel kan si til vedkommende at de settes opp for å 
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jobbe hjemmefra, at de jobber med noe på PC, for å slippe sykefravær i statistikken, som en 

måte å skjule det på. Det er en måte å fuske med tallene på, mente hen. Her tyder det i større 

grad på HMS-systemet fanger det opp effektivt og slike hendelser rapporteres uten filter. Slik 

rapportering er både tidkrevende, det samme gjelder RUH, ved at av noen av informantene 

nevnte at de iblant kunne vende det blinde øyet til og overse en risikoatferd, fordi fristen presset 

på, noe de ikke tok lett på. Det er ikke bare enkelt med HMS, slik informant F illustrerte: 

«Så det hender kanskje at man går litte grann på kompromiss med seg sjøl i forhold til 

de tingene, det kan jeg erkjenne, atte man skulle sagt fra, men kanskje stoppet, i verste 

fall da, altså, ikke at det har vært helt der at jeg har ansett, det blir jo en vurdering 

internt i heller noe du gjør selv, da, om risikoen er større eller mindre enn det du kan 

akseptere, men er egentlig, etter boka, så skal ikke du gjøre disse vurderingene selv da. 

(...). Det er, er det ikke etter boka, så er det ikke etter boka, og da skal du stoppe 

arbeidet.» (Informant F).  

Her ble det snakket om hendelser som kanskje ikke burde skjedd, at det sparer tid å droppe en 

slik RUH-rapport. Informant F sa likevel at hen ikke er alene om det: 

«Det vil jeg tippe at de aller fleste av oss møter i større eller mindre grad i løpet av 

byggeprosjektene, og noen ganger så blir det liksom, uff, nei, det så jeg ikke, men nå må 

vi videre. (...). Men det er klart, i ytterste konsekvens, så kan det ha, ramle ned, skada 

seg stygt og du sitter jo med et ganske stort ansvar når du har sett noe som du vet ikke 

var riktig. (...). Så, det er, det er jo et dilemma.» (Informant F).  

Her handler det om ting informant F har gjort og sett, at enkelte har gått på akkord med seg 

selv, pga. presset. Hvor dette presset kommer fra, kan for eksempel stamme fra 

fremdriftsplanen, som ofte ble nevnt som noe overhengende og stressende. Slik funnet 

illustrerer, kan det virke som man må glemme for å komme videre. Det er nok snakk om 

situasjoner som aldri utspilte seg til å bli noe alvorlig, men det er likevel noe å bemerke seg.  

4.3.3 «Hvis man føler at man ikke kan spørre, (...), så blir alt veldig vanskelig» 

Flere av informantene ga uttrykk for at det er trygt å si ifra om både ideer og om feil, som kan 

trekke paralleller til psykologisk trygghet. Informant C virker å være opptatte av å ikke fremstå 

inkompetente foran for eksempel entreprenører og lignende. Informant C ga uttrykk for at hen 

hadde ingen problem med å si ifra, for ellers kommer man seg ikke videre, og hva de sier om 
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det, bryr hen seg ikke så mye om. Hen mente at man må få lov til å si ifra, men at man sier ifra 

på en ordentlig måte til den det gjelder. Informant B snakker om avvik, som i stor grad kan 

reflektere feil eller problemer, at det er nærmest en selvfølge å si ifra tidlig om slike ting, 

ettersom ting blir vanskeligere å håndtere dersom det går for lang tid, for da må man gjerne 

demontere en del ting som både tar tid og koster penger. Her fortalte hen om et eksempel med 

vinduer, som ble oppdaget før fasaden var satt på. Dersom fasaden hadde vært satt på, måtte 

den ha blitt fjernet for å fikse alle vinduene. Informant B la til at overleveringsdatoen endrer 

seg stort sett ikke.  

Når begrepet ‘feil’ trekkes inn som en forlengelse av det å si ifra, virker ikke det som noe 

utfordrende for teamet det gjelder. Dette kan komme av at feilene betraktes mer som noe som 

må løses, slik informant B sa, at alle gjør feil, og at man forsøker heller å fokusere på å løse 

feilen, eller problemet, fremfor å henge ut folk, eller gjøre en stor sak ut av det. Informant E sa 

i forlengelse av dette:  

«Nei, ehhh, altså, vet man om en feil inne i en vegg for eksempel, så er det fryktelig teit 

å si ifra om det etter at maleren er ferdig og gulvleggeren har satt på gulvlister.» 

(Informant E).  

De fleste så ut til å ha en felles forståelse av at det er verre ikke å si ifra enn det motsatte, at 

konsekvensene kan bli langt større. Her fremstår det som trygt å si ifra, men hvordan man lærer 

av disse feilene eller hva man gjør i fremtiden for å unngå disse, etterlates som uklart. Da jeg 

spurte om ByggIng hadde en kultur eller et klima hvor de kan rapportere om feil, og at de kan 

snakke åpent om det, svarte informant D ja, at det tas ofte opp på internmøter, og de såkalte 

bas-møtene, samt at det er lov å gjøre feil, men ikke å slurve.  

Informant F mente at feil som oppdages ofte er individuelle, men det kan likevel få følgefeil 

dersom det ikke oppdages tidlig nok. Hen fortalte om et problem som har fulgt med på to 

prosjekter, hvorpå det tredje byggeprosjektet, klarte de på arkitekturnivået å unngå dette. Dette 

hadde spesifikt med å tildele nok plass til radiatorer under vinduer i hver enkelt leilighet, hvor 

de flere ganger har måttet heise opp vinduer for å frigi nok plass.  

Som en forlengelse av det å si ifra, svarte informant A: «Jeg føler i hvert fall, jeg kan si det jeg 

mener da, og hvis jeg ikke skjønner noe, så spør jeg bare om det.» Flere av informantene ga 

uttrykk for det samme. Dette utsagnet reflekterer til dels psykologisk trygghet, at vedkommende 
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ikke var redd for å se ignorant eller inkompetent ut. Informant B, som var en av de ferske, etter 

egen mening, mente at det er muligens lettere å spørre om ting når man er ny. Informant C, som 

har like lang fartstid som samtlige, istemmer at hen kan helt åpent fortelle om feil, men om det 

handler om andres feil eller egne, er litt uklart, som hen sa selv: «Jeg sladrer jo lett hvis folk 

ikke gjør som de skal.» Informant F mente at hen ikke hadde opplevd noen problemer med å si 

ifra om feil og lignende. Flere ga uttrykk for en erkjennelse av at ingen av de er feilfrie og at 

feil til dels er uunngåelig. Informant G uttalte: «Det, jeg er ikke feilfri jeg. På lik linje med alle 

andre, man kan ikke påstå det.» Hen mente at det var rom for å gjøre feil, at ingen er perfekte. 

Tillit 

Informant A knyttet tillit til kompetanse og at en person er kapabel til å utføre en type arbeid, 

for eksempel i forbindelse med at ting blir gjort riktig i en travel hverdag. Informant B beskrev 

tillit som avgjørende for det arbeidet de gjør. Nedenfor illustreres hva informant B fortalte om 

tillit:  

«Ehh, jeg tror det er ganske avgjørende for at du skal få til et bra prosjekt. Jeg føler, 

hvis man, hvis man føler at man ikke kan spørre, eller at man, eller at man er litt alene, 

så blir alt veldig vanskelig, for da, hvis man da, holdt på å si, blir isolert. Hvis hver 

entrepriseleder blir isolert, så klarer du ikke å få til et godt samarbeid, for da kommer 

det til å dukke opp masse greier som man ikke klarer å løse, for der, som sagt, det er 

alltid et eller annet sånn småting eller noe som må fikses, og telefoner som må tas, så 

hvis man ikke kan prate med hverandre, så er det kjørt, egentlig.» (Informant B).  

Dette utsagnet viser et bredt spekter av hva vedkommende mener tillit innebærer. Tillit er for 

hen viktig for samarbeid og viktig for få til et bra prosjekt. Også informant C istemmer dette, 

at de er helt avhengige av at folk følger opp det de har fått beskjed om å gjøre, og at dette går 

på tillit til gjennomføringsevne.  

Det var en del variasjon i hva tillit innebar for de enkelte, men som kunne i stor grad stemme 

overens med teoriene om tillit. Informant C mente for eksempel at tillit er noe man får med 

erfaring og om folk gjør det de blir bedt om. Hen sa rett ut at hen hadde mer tillit til enkelte enn 

andre. For meg fremstår dette som at tillit er noe som må bygges opp over tid. Informant D 

mente at tillit innebar å få utført arbeid på riktig måte, at man har sett det og erfart det. Med økt 
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tillit, får man mer ansvar, sa hen. Informant F mente at hen ikke hadde tillit til at noe er gjort, 

før hen hadde sett det. Muligens har hen brent seg på det tidligere. Hen forklarte det slik:  

«For min del, så er det kanskje på et nivå hvor, hvis jeg ber noen om å gjøre noe, så 

stoler ikke jeg på at det er gjort før jeg har sett det selv, på en måte. Ehm, noen ville 

sikkert hatt tillit til at, okei, han sier han har gjort det, og det er gjort på en. Men, det 

blir jo mere, mere ut mot de entreprenørene vi styrer da. I hvilken grad du har tillit til, 

at de gjør det de sier.» (Informant F).  

Det handler ikke om blind tillit, men tillit må bevises for enkelte. Informant E fortalte at tillit 

er viktig for å få til et bra samspill, for man kan ikke gjøre alt selv. Her forstår jeg det som at 

tillit er en nødvendighet for å få til et byggeprosjekt. Det må følges opp, men ansvar må 

overføres. De fleste av informantene har ikke erfaring med å bygge noe selv. Derfor er teamet 

i stor grad helt avhengig av arbeidskraft med relevant kompetanse knyttet til å bygge og sette 

opp elektriske anlegg.  

4.3.4 «Det er ikke alt som må læres the hard way» 

Kunnskapsdeling, som kan innebære læringsoverføring, kunnskapsoverføring, 

erfaringsoverføring, er begreper som ble nevnt av informantene selv. Noen av informantene ga 

uttrykk for et ønske om å sette opplæringen i system, særlig da de var nye, eller relativt nye, 

noe som de savnet.  

Flere av informantene understrekte at de lærer veldig mye av de mer erfarne på prosjektet. Om 

dette skjer utenfor eller i teamet, er nok litt glidende. Mye av læringen skjer spontant og 

uformelt. Gjerne skjer kunnskapsdeling fordi en av dem har et problem og går for å få input av 

en annen. Muligens kan det være snakk om andre på teamet, hvor man sparrer med hverandre 

og lærer av den samtalen. Kunnskapsdelingen foregår ikke på en systematisk måte, noe som 

ble nevnt av flere informanter. Mye av den kunnskapen det snakkes om her, virker å være taus 

og forbundet eller låst i praksisen, ergo prosjektene; det gis i alle fall uttrykk for at det er 

vanskelig å overføre kunnskap fra prosjekt til prosjekt i hele organisasjonen. Dette er viktig 

kunnskap for ByggIng, men når taus kunnskap ikke settes i system eller kodifiseres, er det større 

sjanse for at den forsvinner når individer forlater prosjektene og går videre til det neste. 

Læringen og kunnskapsdelingen kan finne sted i ulike typer møter, både formelle og uformelle, 

og fordi kontordørene alltid er åpne, er det alltid en mulighet for å kunne gå inn til hverandre.  
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Mye av læringen og erfaringene som skjer ila perioden byggingen foregår, kan være låst til 

prosjektene. Det kan være snakk om nyttig lærdom som bør bli overført til andre prosjekter. 

Informant B nevnte noe som kunne vært svært nyttig for organisasjonen å bruke mer aktivt, da 

jeg spurte om kunnskapsdeling har vært tilstede i ByggIng: 

«Ja, det jeg syns var, vi hadde etter prosjektet (...), så hadde vi en dag hvor vi kom inn 

her på hovedkontoret, hele gjengen, også gikk vi gjennom, vi fikk liksom beskjed om å 

tenke gjennom hva som, hva vi har gjort bra, og hva vi kunne ha gjort bedre, ehh, også 

satt vi en hel dag både samlet og i grupper, og diskuterte ehh, ja, forbedringspotensialet 

vårt da. Og det var da før vi, eller i startfasen på det siste boligprosjektet. Så det syns 

jeg var veldig nyttig, at man kan få på bordet de tingene vi føler vi kunne ha gjort bedre, 

og prøve å finne ut av hvorfor ting kanskje ikke gikk så bra som det kunne ha gjort. Også 

prøve å få implementert det i det siste prosjektet.» (Informant B). 

Det informanten beskrev, er en planlagt mulighet for læring av prosjekter, som gir en god 

anledning for ByggIng og dens ansatte å overføre lærdommer fra prosjekter til andre områder i 

organisasjonen. Jeg spurte deretter om dette er jevnlig, eller et engangstilfelle. Da svarte 

informant B:  

«Om det er en rutine, er jeg usikker på, ehh, i (byggeområdet) var det jo litt spesielt for 

der hadde vi flere prosjekter etter hverandre, på samme sted, med samme gjeng, ehh, 

og i ByggIng Entreprenør, for eksempel, så er det jo ofte at du har et prosjektteam, også 

når du er ferdig, så går de kanskje til forskjellige prosjekter igjen.» (Informant B).  

Slik hen forklarte, er hen usikker på om dette er rutine. Det er derfor vanskelig for meg å vite 

om dette er et engangstilfelle. Det er ikke alltid det settes av like mye tid til læringsmuligheter. 

Slik dette sitatet illustrerer, er dette et organisert møte hvor man sammen skal reflektere over 

hendelser og utfordringer på prosjektet. På den måten blir ledelsen mer informert om dette og 

kan gjennomsyre nyttig lærdom gjennom hele organisasjonen, slik at kunnskap som lett kunne 

forsvinne, kan kodifiseres. Om dette er et engangstilfelle eller noe som jevnlig gjennomføres, 

er usikkert. Mens informant B ga uttrykk for at det er utfordrende å få med nyttig kunnskap fra 

prosjekt til prosjekt. Hen mente at man er til dels avhengig av å få den innom hovedkontoret 

først, slik at endringene innføres derfra, slik at de blir en del av de sentrale rutinene. Det mente 

hen at organisasjonen kunne bli enda bedre på. Hverdagen er hektisk, og hen mente at det burde 

settes av tid til slik kunnskapsdeling for å lære av prosjektene og ikke bare gå over til neste.  
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Det å kunne gå og spørre de andre om en løsning er god eller ikke, er en måte å oppmuntre til 

å tenke selv. Slik det ble nevnt, at produksjonsleder ønsket at man skulle komme med løsninger 

enn bare problemer, gir uttrykk for at de ansatte i forkant forsøker å løse et problem og deretter 

be om råd. Når man er ny, ser det ut til at en standard prosedyre er å hive folk litt utpå 

arbeidsoppgaver. I forbindelse med spørsmål angående kunnskapsdeling, svarte informant C 

følgende:  

«Ja. Men det er jo ikke noe, altså det er ikke noe struktur i kunnskapsoverføring da. 

(…). Det skjer jo bare fordi jeg spør og graver hele tiden, det er jo ikke noe sånn. (…). 

Noe sånn ehhhm, hva skal jeg si, lærebok som noen gjennomgår med en. Det er mer 

sånn, du er entrepriseansvarlig, her er p-boka, værsågod. (...). Ja, det er jo opptil hver 

og en da, å sette seg inn i, i, prosessene som skal gjøres da. (...). Jaaa, det burde jo vært 

litt mer sånn kontinuerlig opplæringen, av en aller annen fadderordning, ett eller annet, 

at man liksom hadde basic på plass før man satte i gang med en oppgave, men, jeg er 

litt enig med den fremtoningen, også at du bare skal på en måte, det er jo billigste måte 

da å bare få en til å lære seg ting selv. (…). Og raskeste egentlig.» (Informant C).  

Informantens sitat gjenspeiler igjen en mangel på et tilstrekkelig system for læring, hvor mye 

av det som beskrives gjenspeiler mer eller mindre tilfeldige handlinger og hendelser. Hen 

etterlyser en måte ByggIng kunne organisert det og satt det mer i system, og legger til:  

«Hvis man har folk som plukker opp ting fort, men ja, det hadde da vært en fordel synes 

jeg da, i hvert fall da, at det hadde vært mer sånn opplæring, mer sånn basic opplæring 

liksom og ikke bare våke overn (…). Og at alle må prøve og feile det samme, det er litt 

dumt synes jeg.» (Informant C).  

Hen gir uttrykk for, på lik linje med noen av de andre, at hen savnet en mer grundig opplæring. 

Her nevnte også enkelte at opplæringen i starten kunne vært grundigere. Her tror jeg det er litt 

ulikt, hvor noen har vært med på sommerskoleopplegget, mens andre har kommet rett fra 

skolebenken. Angående kurs som ByggIng selv holder, at det er veldig nyttig for alle de ute, 

for de må vite hvordan ting skal se ut for å kunne finne feilene, på en måte.  

Mye av arbeidet gikk ut på å prøve og feile, noe hen brukte veldig mye tid på. En del av læring 

er nettopp prøving og feiling, men henga uttrykk for at det var enkelte ting hen skulle ønske 

hen slapp å måtte gjennomgå. Likevel understreket informant C at mye av kunnskapen er 
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erfaringsbasert og ikke finnes i en tekstbok. Men hadde denne kunnskapen vært mer kodifisert 

og systematisert, for eksempel gjennom en digital portal, er det tilsynelatende lærdom som 

kunne vært nyttig for flere individer i ByggIng. Mulig kunne opplæringen vært mer balansert, 

så de ansatte ikke følte de måtte lære å svømme ved å bli kastet i vannet fra dag 1. En forlengelse 

av dette kan gå på at det har ført til del frustrasjon. Slik informant C ga uttrykk for i forbindelse 

med prøving og feiling, hvor hen først sa at det burde blitt fattet mer tid til det, hvor hen tilføyde: 

«Og på mange ting så er det ikke noe problem. (…). Altså det skader liksom ikke 

prosjektet eller fremdrift eller noen ting, men jeg mener noen ting kunne vært lettere, 

som bare det å, ikke nødvendigvis at det hadde blitt løst på en så veldig annerledes måte 

av meg for eksempel da, hvis jeg hadde fått en opplæring, men jeg hadde kanskje sluppet 

mange timer med frustrasjon og, ehh, ja, bare, hva skal jeg si, leting i materialer, fordi 

andre bare veit svaret da. Bare på finne ut av hvordan jeg skal gjøre det, og noen kunne 

ha sagt det til meg på fem minutter da eller noe.» (Informant C).  

Dette sitatet belyser nettopp det med å bruke mye tid på å finne svaret på noe. Det vil alltid 

være individer som har mer erfaring på enkelte ting enn andre, og nykommere har behov for 

dette. Dette kunne vært systematisert på en eller annen måte, noe enkelte av informantene 

savnet da de selv var nye.  

En som har hatt en stor del av ansvaret for opplæringen for sommerskolearbeiderne, er 

informant D. Sommerskolearbeiderne er studenter som eksempelvis kommer fra 

bygningsingeniørstudiet, hvor de jobber på byggeplassen. Informant D forklarte det som at det 

handler om gradvis overføring av ansvar, for individene får gradvis flere oppgaver når de ser at 

de behersker en gitt oppgave. Hen mente også at mange av læringsmulighetene skjer uformelt 

ute, og kurs er kun en liten del av dette, at man ikke lærer alt på skolebenken. Informant E 

beskrev det som at man blir kastet litt inn i det og ga inntrykk av å ønske et slags dokument 

som forklarte strukturen av arbeidsbeskrivelsen og en oversikt over de ulike fasene i et 

byggeprosjekt. «Det er ikke alt som må læres the hard way,» sa informant E, som istemmer i 

stor grad det informant C sa angående at man ikke må prøve og feile alt.  

Intensjonen er at man skal lære av hverandre og lære av feil, fortalte informant F, men en 

utfordring i prosjektene er at man ender med å gå på autopilot. Hen sa at det ofte bare ender i 

en skuff, og der blir det liggende. Hen beskrev det som at prosjektene kommer for tett etter 

hverandre og det frigis liten tid før neste prosjekt allerede er i gang, hvor det antakeligvis er 
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svært overlappende. Informant F nevnte at de hadde sånne organiserte faggrupper som 

muliggjør samarbeid på tvers av prosjektene, som er en organisert form for kunnskapsdeling. 

Hen ga inntrykk av at hen synes det var nyttig. Hen mente at dette ble gjennomført fire ganger 

i året. Informant G sa at hen så på seg selv som heldig som fikk lære av de andre, og vice versa. 

Hen nevnte likevel at det er vanskeligere å dele kunnskap med andre som ikke har den samme 

praktiske bakgrunnen hen har med bygging, slik at de muligens ikke snakker det samme 

språket.  

4.3.5 «Det er jo klassisk norsk da, altså, det er ikke så mange som driver og 

skryter av hverandre» 

Denne delen vil trekke frem relevante funn i forbindelse med tilbakemeldinger. Noen blandet 

tilbakemeldinger med ren ros, fremfor konstruktiv kritikk. Da jeg spurte informant A om hen 

opplevde å bli anerkjent for sine ideer, ga hen uttrykk for at hen ble lyttet til. Flere ga uttrykk 

for at tilbakemeldinger enten er noe som skjer i forbifarten, i form av tommel opp eller et «bra 

jobba» i gangen, eller på medarbeidersamtalene, som er en type formell tilbakemelding. Enkelte 

av informantene ga uttrykk for at de heller ikke ba om tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger i 

stor grad fremstår som en sjelden vare hos ByggIng. Dette kunne også i større grad kommer til 

uttrykk gjennom jevnlig informasjon om fremgang og tall inngående i organisasjonen. Slik 

informasjon reflekterer ansattes arbeid.  

Det er selvsagt ikke sikkert det er behov for tilbakemeldinger. Det finnes alltid individuelle 

forskjeller. Spørsmålet er om personer holder tilbake konstruktive tilbakemeldinger som kunne 

vært oppbyggende med tanke på dets fravær. Informant B mente at ByggIng er flinke til å gi 

tilbakemeldinger, både positive og negative, hvorpå jeg la til konstruktivt: 

«Ja, som jeg nevnte tidligere med hvis du sitter i et møte og kommer med en løsning som 

kanskje ikke er helt ideell da, at du tar det på tomannshånd etterpå, men at du lærer av 

det.» (Informant B).  

Senere sa informant B at det muligens handler mer om automatiske tilbakemeldinger. Dette 

reflekterer muligens at tilbakemeldinger skjer på et mer ubevisst plan, særlig for mottaker. Hvor 

mange ab de enkelte medarbeiderne gir tilbakemeldinger, er usikkert. Informant C mente at hen 

får tilbakemeldinger, men at det ikke er noe særlig systematisk, bortsett fra det med 
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medarbeidersamtalen en gang i året. Hen erkjente selv at hen ikke er flink til å gi 

tilbakemeldinger: 

«Det er jo klassisk norsk da, altså, det er ikke så mange som driver og skryter av 

hverandre, så mye da, jeg trenger det jo ikke så veldig heller, føler jeg da. Det er jo 

hyggelig å høre at man gjør en god jobb og sånn (...)» (Informant C).  

Senere sa hen at hen har opplevd å få det hen kalte for «slengere», og at vedkommende er 

takknemlig for at noen gidder å si ifra. Iblant virket det litt som at tilbakemeldinger og det å si 

ifra fremstår som to helt ulike ting. I mine øyne innebærer tilbakemeldinger også det å si ifra 

om ting. Dette burde nok vært operasjonalisert litt bedre, fra min side.  

Informant D sa at hen har sagt ifra til produksjonsleder og prosjektleder dersom hen gjør noe 

feil, at hen gjerne vil ha en tilbakemelding på det, tidligst mulig. Jo tidligere, jo bedre. Hen 

mener tilbakemeldinger handler om å si ifra. Hen har erfaring med entreprenører som ikke sier 

ifra til nestemann i linja, slik at forsinkelser forekommer pga. det. Informant F mente at hvis du 

beror deg kun på å si ifra om noe en gang i året, så er ikke det bra. Man kan ikke vente et år 

med å si ifra om noe. Hen snakker om det å ha sparringspartnere og snakke om løsninger hen 

er usikker på som viktig. Informant G sa at noen er flinkere til å gi tilbakemeldinger enn andre. 

Informant C sa noe lignende, om at hen er takknemlig dersom noen gidder å si ifra.  

4.4 Oppsummering og avsluttende betraktninger 

Dette kapitlet har gjennomgått aktuelle funn i forbindelse med intervjuene og transkriberingen 

samt etter den tematiske analysen. Først ble det foretatt en introduksjon av ByggIng og 

presentert relevante begreper som dukket opp i intervjuene. Dette var fordi noe av språket som 

ble benyttet av informantene, måtte oppklares, da dette kunne bli uforståelig underveis. Sentrale 

funn ble tydeliggjort innenfor følgende temaer: Samarbeid og teamarbeid, problemer og 

rapportering av feil, psykologisk trygghet og læring av feil, tillit, kunnskapsdeling, læring og 

tilbakemelding. Gjennomgående ble det trukket frem enkelte utfordringer, særlig med hensyn 

til kunnskapsdeling, hvor nyttig kunnskap ikke utnyttes godt nok i organisasjonen, ei heller 

planlegges tilstrekkelig for. Det ble påpekt at læringen skjer i prosjektene, men denne læringen 

ser ut til å bli liggende igjen i en skuff. Selv om ulike feil ordnes opp i omgående, slik det ble 

reflektert gjennom informantenes utsagn, er jeg derimot usikker på om det er snakk om 

enkeltkrets- eller dobbeltkretslæring. En del av arbeidet de gjør, handler om å oppdage og 
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korrigere feil, og dette opplever jeg er i stor grad tilstede hos ByggIng. Likevel, når samme 

problem eller feil dukker opp på de neste prosjektene, tyder dette på enkeltkretslæring, fordi de 

går ikke inn i hvorfor problemet oppstår.  

Slik praksisfellesskap ble redegjort for i kapittel 2, kan praksisfellesskap i form av team oppstå 

plutselig, spontant og uformelt. Teamarbeid er ikke uten spenninger eller konflikter, men 

hvordan man løser disse, sier mye om dette arbeidet er produktivt eller ei. Et typisk kjennetegn 

for arbeidet ByggIng bedriver, er aktiv problemløsning, hvor man ikke dveler lenge ved et 

problem før man søker å finne en løsning med vekt på en vekstorientert mental innstilling. Den 

flate strukturen muliggjør åpenhet; dører alltid er åpne og man kan alltid spørre hverandre 

dersom det er noe som man trenger hjelp med eller som må oppklares. Flere av informantene 

ga inntrykk av at ingen dag er lik. Dette kan reflektere spenningen de ansatte i det daglige må 

håndtere, som ikke nødvendigvis er like lett å planlegge. Her tenker jeg tilpasningsdyktighet 

som egenskap hos informantene, er berettiget. Det virker å være en bred enighet om at det å si 

ifra om feil er hensiktsmessig og psykologisk trygt. Dette kan være et resultat av den flate 

strukturen hos ByggIng. Videre, den flate strukturen som ble gjenspeilet gjennom intervjuene, 

gir inntrykk av at er gode forutsetninger for effektiv kunnskapsdeling og samarbeid mellom 

teammedlemmer, hvor fokuset på at ting ikke nødvendigvis ligger på at alt skal være perfekt, 

men at man gjør så godt man kan. Mye av dette, i mine øyne, gjenspeiler til dels psykologisk 

trygghet og positive elementer av det som reflekterer effektivt teamarbeid og praksisfellesskap. 

I det neste kapittelet kommer diskusjonen, som blant annet vil besvare problemstillingen og 

forskningsspørsmålene i henhold til det analytiske rammeverket, samt andre sentrale aspekter 

ved funnene.  
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5 Diskusjon 

Dette kapittelet deles opp i fire deler, hvor jeg skal anvende det analytiske rammeverket 

presentert i kapittel 2 for å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene. Kapittelet 

avsluttes med en kort oppsummering. Problemstillingen var som følger:  

Hvilken betydning kan psykologisk trygghet og tillit ha for læring og kunnskapsdeling i 

teamet hos ByggIng? 

Forskningsspørsmålene lød som følger:  

1. På hvilken måte spres kunnskap og læring i ByggIng? 

2. Hvilke syn på feil fremkommer i teamet? 

Først vil jeg besvare problemstillingen og deretter forskningsspørsmålene. Noen andre 

betraktninger som har gjort seg gjeldende underveis, blir trukket frem.  

5.1 Psykologisk trygghet og tillit for læring og kunnskapsdeling hos ByggIng 

Psykologisk trygghet blir brukt for å fange opp i hvilken grad individer oppfatter om deres miljø 

bidrar til at individer tar interpersonlige risikoer, som kort fortalt regnes som risikoene for å bli 

ansett som ignorant, inkompetent, negativ og forstyrrende (Edmondson, 2003a). I dette tilfellet 

blir psykologisk trygghet anvendt for å forsøke å finne ut hvilken betydning dette kan ha for 

læring og kunnskapsdeling hos ByggIng. Tillit ble definert som en forventning om at andres 

fremtidige handlinger vil være fordelaktig for andres interesser, ved å gjøre seg villig til å være 

sårbar for slike handlinger (Edmondson, 2019). I forbindelse med problemstillingen, benyttes 

tillit for blant annet å se hvilken betydning det kan ha for arbeidet, samt læring og 

kunnskapsdeling.  

Ut fra funnene, kan psykologisk trygghet og tillit ha enkelte implikasjoner for deres arbeid 

(Edmondson, 1999). Det virker som om psykologisk trygghet til dels er bygget inn i den flate 

strukturen hos ByggIng. Tillit fremkommer som en av grunnpilarene for det type arbeidet de 

bedriver. Det er ikke snakk om blind tillit. Selv om tillit beskrives som nødvendig for deres 

arbeidspraksis, må arbeidet følges opp og medlemmene må holder avtaler. I tillegg gikk tillit 

på at individer har relevant kompetanse og ekspertise (Levin & Cross, 2004). 
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Noen av informantene nevnte at HMS-rapportering av ulykker er svært høy hos ByggIng. Det 

betyr likevel ikke at det skjer flere feil, et funn som er i tråd med forskningen til Edmondson 

(1999). En risiko med slike systemer er at statistikken leses feil og feiltolkes. Dette kan igjen 

føre til at det underrapporteres, fordi enkelte mener at HMS-statistikken leses feil. Dette er noe 

ByggIng selv bør se nærmere på.  

5.2 På hvilken måte spres kunnskap og læring i ByggIng? 

Det første forskningsspørsmålet reflekterer det Ørstavik (2012) skrev om kunnskapsspredning 

og kunnskapsdeling med hensyn til at kunnskap er et av de fremste fortrinnene organisasjoner 

har for å kunne være konkurransedyktige. Forskningsspørsmålet henger tett sammen med 

problemstillingen, hvor psykologisk trygghet og tillit kan ha betydning for dette. Med dette 

forskningsspørsmålet ønsket jeg å gå nærmere inn på hvordan informantene delte kunnskap 

med hverandre og om dette lot seg overføre til andre deler av organisasjonen, og på hvilken 

måte (Edmondson, 2003a).  

Praksisfellesskap ble i teorikapittelet trukket frem som en effektiv måte å dele kunnskap på, 

med likheter til team (Lave & Wenger, 1991).  Jeg vil argumentere for at organiseringen av 

arbeidet som informantene bedriver, har sterke paralleller til praksisfellesskap. Likevel vil team 

overlappe en del av dette, eller utfylle hverandre. I team foregår det også aktiv kunnskapsdeling, 

ut fra Edmondson (2012) sitt rammeverk, belyst i kapittel 2. Gjennom arbeidet, som ved 

handling og samarbeid, belyste informantene hvordan de delte kunnskap og diskuterte løsninger 

gjennom aktiv problemløsning. Jeg vil derfor påstå at kunnskap og læring spres først og fremst 

i det daglige arbeidet til de ansatte.  

Praksisfellesskap anses å være uformelle læringsarenaer og det er viktig at moderne 

organisasjoner prioriterer og tilrettelegger for dette, hvor dette kan formaliseres. Med 

formalisering, menes det tilrettelegging for praksisfellesskap. Medlemmene bør få muligheten 

til å lære av hverandre, jobbe sammen for å løse problemer og utfordringer. Det er særskilt 

viktig å bringe en nykommer inn i fellesskapet og gi dem mulighet til dette gjennom denne 

samhandlingen og lære hvordan ting skjer, samtidig som det kan en utveksling av erfaringer i 

selve praksisfellesskapet. Kanskje nykommeren kommer rett fra skolebenken og har mye 

eksplisitt, teoretisk kunnskap, og sliter med å anvende dette i praksis (Lave & Wenger, 1991; 

Wenger, 2000).  
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Det at mye av læringen skjer uformelt, er ikke nødvendigvis et problem. Utfordringene i 

forbindelse med funnene i kapittel 4 mener jeg handler mer om hvordan denne kunnskapen 

gjennomsyres til resten av organisasjonen, noe flere av informantene istemte. Ørstavik (2012) 

har som nevnt understreket utfordringen med at organisasjoner i byggebransjen ofte har mye 

uutnyttet kunnskap. Til dels la jeg merke til, ut fra det informantene delte, at det mangler 

effektive prosesser eller systemer for spredning av kunnskap. Utfordringen omhandlet derfor i 

stor grad det at de ikke lærte effektivt fra prosjekt til prosjekt, ei eller overførte nyttige 

erfaringer videre. Dette kan være pga. at det ikke tilrettelegges i like stor grad for for eksempel 

kollektiv læring i grupper, team eller praksisfellesskap på tvers av fagene, sett bort ifra det 

informant B og F fortalte om angående kurssamlinger. Likevel fremstår disse som avgrensede 

samlinger, hvor disse homogene gruppene med tilsvarende bakgrunn samles, slik at det er 

vanskelig å vite hvor langt kunnskapen vil nå ut, om det kun nås ut til få personer som er spredd 

i de ulike delene i organisasjonen.  

I moderne organisasjoner kan praksisfellesskap være viktig for å skape livslang læring som 

aldri stopper, ettersom dette målet ikke har et sluttpunkt. Man lærer i samhandling med andre 

og mange av prinsippene innenfor praksisfelleskapet er viktig å ta med videre. Læring og 

utvikling er essensielt for å bringe organisasjonen fremover, og det innebærer at medlemmene 

i organisasjonen lærer og utvikler seg. Det er viktig for organisasjonen å tilrettelegge og sette 

av nok tid til læring i prosjektene, for eksempel gjennom verdsettelse av kunnskap og læring. 

En del av det med praksisfellesskap, handler det mye om legitim perifer deltakelse, hvor en 

nykommer beveger seg i det perifere til å bli et fullverdig medlem (Lave & Wenger, 1991). 

Med tanke på informantene, kan dette knyttes til opplæringen. Det som ble nevnt som 

sommerskolen hos ByggIng, viste hvordan erfarne medarbeidere var rollemodeller for de 

nyansatte. De etablerte ansatte virker å være kunnskapskilder, og det skjer en kunnskapsdeling 

og -overføring mellom de nyansatte og de etablerte ansatte. Dette kan også anses å være 

strategisk for de nyansatte, men også helt essensielt for å utvikle seg. Dette gir uttrykk for 

hvordan den tause og praktiske kunnskapen overføres mellom medlemmene i 

praksisfellesskapet, i den sosiale læringskonteksten.  

Gjennom praksisfellesskapet synliggjøres sammenhengen mellom praksis og teori, og 

nykommeren kan, ved legitim perifer deltakelse, gradvis oppnå full status som medlem, 

gjennom å observere, teste ut og kommunisere med de andre, mer erfarne medlemmene (Lave 

& Wenger, 1991; Wenger, 2000). Å forbinde praksis og teori er viktig. Praksis fungerer ikke 
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uten teorien på samme tid som du ikke kan anvende teorien uten å vite hvordan du bruker den. 

Likevel fremstår praksisfellesskapsaspektet hos ByggIng tilfeldig og uorganisert. Slik det 

fremstår per dags dato, blir nykommerne gitt ansvar, og deretter ser ledere an hvordan 

oppgavene blir løst. Hvor sterk læringskulturen er hos ByggIng, er vanskelig å kunne si noe 

om. Endring kan anses å være avgjørende for flere organisasjoners overlevelse i dagens ustabile 

og usikre samfunn. I organisasjonssammenheng kan det også være snakk om å skape en 

læringskultur, som er et fundament for læring og kunnskapsutvikling. Kunnskap er viktig å dele 

og det er slik den får verdi.  

5.3 Hvilke syn på feil fremkommer i teamet? 

Dette forskningsspørsmålet handler om hvilken mental innstilling man for eksempel har. Her 

er det åpenhet for å gjøre feil og mer spontan kunnskapsdeling. Ellström & Kock (2008) ser 

nærmere på konkrete strategier for kompetanseutvikling i organisasjoner. Kvalnes (2017) 

mente som nevnt at læring av feil går forbi pålegging av skyld. Edmondson (referert hos 

Kvalnes, 2017), sikter seg inn mot ledelse, hvor deres måte å tenke på læring av feil fanger dem 

inn i en falsk dikotomi. Noen ledere mener at de ansatte må straffes eller gis skyld for feil, ellers 

vil de ikke jobbe hardere. Edmondson ifølge Kvalnes (2017) mener at ledere må unngå å gå inn 

i det som kalles skyldspillet (eng. the blame game) etter negative utfall, ettersom dette i større 

grad kan hindre eller blokkere læring (s. 28). På den måten fremheves pålegging av skyld som 

noe negativt når læring av feil i større grad bør betraktes som en læringsmulighet. Det er dette 

synet oppgaven ønsker å forfølge videre. Det kom tilsynelatende frem at fleste hadde et 

vekstorientert syn på læring, med hensyn til Dweck (2000) sitt rammeverk knyttet til de mentale 

innstillingene. Dette kommer av at synet på feil ikke fremstår som noe som får individene til å 

holde tilbake eller tie. I tillegg virker det som at informantene ikke er redde for å ta del i de 

interpersonlige risikoene, som tilsier ifølge Edmondson (2003a) at det ikke er vanskelig å be 

om hjelp eller innrømme feil, og at ikke alle idéer nødvendigvis er ensidig gode.  

Kvalnes (2017) trekker frem tre kognitive biases, som kan hindre læring. Den første er senket 

kostnadsfallgruven (eng. sunk-cost fallacy), hvor man fortsetter å tviholde på en beslutning eller 

holde seg til en plan, til tross for det ikke lever opp til forventningene. Den andre er 

tilskuereffekten (eng. the bystander effect), som innebærer at desto flere individer som er vitne 

til en feil eller et nederlag, desto større er sjansen for at ingen vil innblande seg. Den tredje og 

siste er bekreftelsesfellen (eng. the confirmation fallacy), som får individer til å holde seg til 

tidligere antakelser og oppfatninger, hvor man overser informasjon som gir oss grunn til å 
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gjennomgå disse på nytt. Alle disse kan ifølge Kvalnes (2017) være med på å hindre læring. 

Hos ByggIng virker det som at det er åpenhet for å gjøre feil, fordi konsekvensene kan bli 

kostbare og vanskelige å ordne opp i dersom det ikke sies ifra om dette. Dermed kan det se ut 

som informantene ikke går inn i senket kostnadsfallgruve ettersom de ga inntrykk av å løse 

problemer. Med hensyn til tilskuereffekten, slik noen informanter nevnte, med tanke på at hvis 

ikke de sier noe, sier ingen noe, og derfor kunne de føle et press til å lufte meninger. Det vil 

derfor kanskje tenkes at enkeltpersoner unngår tilskuereffekten, mens andre tier. Siden de ofte 

bruker løsninger som har fungert på tidligere problemer, kan det tenkes at det er lett å gå inn i 

bekreftelsesfellen.  

5.4 Praktiske implikasjoner 

Denne delen vil trekke frem hovedfunn og rette bidrag og implikasjoner direkte til 

organisasjonen, hvor ByggIng har vært en svært interessant case å undersøke. Noen av 

hovedfunnene er særlig knyttet til forskningsspørsmålene og problemstillingen, mens andre 

kom til syne gjennom analysen av transkriberingene. Ut fra sitater og poenger trukket frem i 

kapittel 4, i funn og analyse, trekkes det frem både utfordringer og godt etablerte praksiser hos 

ByggIng. Jeg vil argumentere for at de følgende bidragene og implikasjonene kan potensielt 

sett være nyttige for organisasjoner som ønsker bedre å utnytte kunnskap som oppstår og 

produseres i sin organisasjon. Det finnes ingen fasitsvar og alle endringer må tilpasses kontekst 

og målsetninger, og planlegges for.  

Teamarbeid kan være spenningsfylt. Gjennom intervjuene dukket det opp utfordringer knyttet 

til teamarbeid, som viser hvor spenningsfylt slikt arbeid kan være. Flere funn er knyttet til tillit, 

som fremstår som viktig for samarbeid i organisasjonen. Psykologisk trygghet ser ut til å være 

en innebygd del i den flate strukturen samt den åpne organiseringen. Det er lov å gjøre feil og 

informantene ga inntrykk av at de kunne dele hva enn det skulle være, samt lav terskel for å be 

om hjelp.  

Helhetlig sett er det viktigste bidraget innblikket studien gir ut fra informantenes levde 

erfaringer og opplevelser, som kan være med på å forbedre eksisterende praksis. Dette 

omhandler i stor grad forbedring av eksisterende kunnskapsdeling og å forbedre opplæringen, 

samt skape en mer støttende læringskultur. Å bruke praksisfellesskapets berikende aspekter for 

å forbedre konteksten samt underbygge psykologisk trygghet aktivt for å forbedre teamarbeid, 

bør være i fokus. Her kan ByggIng og ledelsen vektlegge prosesser som kan fremme læring og 
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kunnskapsdeling ved hjelp av teamledere som fokuserer på å fasilitere dette. Ettersom 

omgivelsene er i konstant endring, kunne det vært interessant å undersøke kunnskapsdeling og 

læring i ulike team og praksisfellesskap. Det vil muligens være strategisk lurt for organisasjoner 

å kritisk undersøke egne praksiser for å forbedre prosesser. Læring og kunnskapsdeling i 

forbindelse med livslang læring, er noe av det viktigste en organisasjon har.  

For ByggIng kan det innebære å implementere system for å bedre kunnskapsdeling og læring i 

prosjektene på tvers av organisasjonen. Det er mindre heldige lærdommer fra intervjuene jeg 

sikter til, som kunne vært unngått og som aldri burde gjøres igjen. Slik det er nå, kan jeg anta 

at det ikke finnes noen gode systemer som fanger opp eller registrerer dette. Det kan tenkes at 

ByggIng sitter på enormt mye kunnskap. Ørstavik (2012) mente i stor grad at denne kunnskapen 

er uutnyttet i byggebransjen. Kunnskap som opparbeides i prosjekter er verdifull og nyttig, men 

den er kun anvendelig dersom den deles med flere. For nykommere bør slik kunnskap gjøres 

lettere tilgjengelig. Noen informanter beskrev nettopp dette som utfordrende, hvor mye måtte 

læres «the hard way» gjerne i oppstarten av ansettelsen.  

En mer støttende læringskultur bør oppmuntres, da spesifikt lederne. Cannon & Edmondson 

(2005) understreker dette poenget, med hensyn til lederes rolle for å fremme læring og 

kunnskapsdeling i effektive team. Flere informanter nevnte at de etter hvert endte med å gå på 

autopilot hvor de brukte de metodene som funket og som hadde blitt gitt av de mer erfarne 

medarbeiderne. Det kan tenkes at dette er på grunn av at viktig kunnskap ikke gjennomsyres 

eller sirkuleres rundt omkring i organisasjonen. Det kan tenkes at flere ansatte i ByggIng sitter 

på bedre løsninger på ulike utfordringer enn hva den enkelte sitter med, som både kan spare tid 

og penger. Implikasjonene for ByggIng, etter hvert som de vokser seg større, vil være å 

implementere effektive læringssystem. Det kan samtidig tenkes at det ikke gis nok input og at 

de ikke eksperimenterer tilstrekkelig for å oppnå nye idéer og løsninger.  

Med hensyn til psykologisk trygghet, ser dette ut til å være tilstede, men om dette fremmer 

læring og kunnskapsdeling, er usikkert. Dette er ikke knyttet til at folk tilsynelatende holder 

tilbake informasjon eller kunnskap, men mer i forbindelse med at noen fagfelt ikke ser ut til å 

se poenget med å dele sin kunnskap og kompetanse med for eksempel bygningsingeniørene, 

med tanke på de informantene som hadde fagbrev og mesterbrev, som har en mer praktisk 

bakgrunn fra det å bygge. Det er synd at enkelte ikke ser nyttigheten av å dele kunnskap på 

tvers av fagene, og det kan tenkes de pedagogisk sliter med å oversette et slikt språk. Det virket 

som, ut fra funnene, at mye kunnskap og kompetanse legges ned i skuffen og blir glemt fra 
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prosjekt til prosjekt. Dette er fordi det ikke når opp til ledelsen slik at det kan gjennomsyre hele 

organisasjonen, i form av lærte lærdommer, for eksempel. Det å forsøke å kodifisere slik 

kunnskap, kan være aktuelt og slikt trenger man et system for kunnskapsdeling, antakeligvis.  

Det ble trukket frem enkelte utfordringer i ByggIng i forbindelse med å få til en bedre 

kunnskapsdeling. Å implementere velfungerende kunnskapsdeling i organisasjoner kan være 

en krevende prosess. Det kan være utfordrende å forsøke å investere i og implementere et 

system for kunnskapsdeling uten å se på kulturen i seg selv og evaluere den nåværende 

tilstanden til organisasjonen. Det kan handle om at man klarer å identifisere og kartlegge de 

delene som fungerer og hvilke deler som ikke fungerer like bra på samme tid som man tilpasser 

det nye til det gamle, hvor man unngår en tankegang som støtter seg på automatisk adoptering 

av beste praksiser (Newell, Robertson, Scarbrough & Swan, 2009). Her kan jeg eksempelvis 

nevne lærdommer ut fra feil som ikke blir gjennomsyret til resten av organisasjonen, og man 

ender med å gjøre samme feil gang på gang. Mer eksplisitt omhandlet dette oppdagelse og 

korrigering av feil, som er en sentral del av arbeidet de ansatte gjør hos ByggIng. Dette oppleves 

mer som enkeltkretslæring enn dobbeltkretslæring, ettersom de ikke undersøkte hvorfor feilen 

oppstod, slik funnet illustrerte i kapittel 4, og de ender opp med å få det samme problemet på 

det neste prosjektet (Argyris, 1977, 1999).  

Edmondson (2003b) presenterer fallgruver når hun diskuterer det hun kaller for utførelse som 

effektivitet, hvor for eksempel kritisk informasjon og ideer ikke når opp til toppen, eller 

gjennomsyrer hele organisasjonen. En annen kan være at ledere ikke sørger for nok tid til 

arbeiderne til å faktisk lære, så selv om de har et læringssystem, så vil det være overflødig, så 

vel som læring generelt, fordi læring trenger tid til å oppnå fremgang. Edmondson (2008) 

foreslår et kritisk imperativ for organisasjoner; og det er å fostre psykologisk trygghet, som 

innebærer at ingen skal bli straffet for å be om hjelp eller innrømme feil. Dette er særlig viktig 

i organisasjoner hvor kunnskap er i konstant endring, som er på lik linje med (Newell et al., 

2009), som hevder at organisasjoner burde fostre en støttende kultur for å kunne støtte læring. 

Med hensyn til praksisfellesskap, må organisasjoner tilrettelegge for å skape en kultur for 

læring, slik at felles meningsinnhold, forståelse, verdier, interesser og kunnskap bringes inn i 

praksisfellesskapet, hvor man sammen skaper felles mål. Det er viktig å fremheve at man kan 

lære på tvers av praksisfellesskapene innad i organisasjonen og man er ikke utelukkende 

medlem av kun et team eller fellesskap.  
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En viktig del av kunnskapsdelingen er tillit og det tar tid å bygge opp relasjoner. Men det er 

viktig å bygge det opp, slik at læring og utvikling drar organisasjonen fremover. Evaluering og 

refleksjon er også viktige elementer som bør være tilstede. Det er viktig at medlemmene er 

deltakere og er med på trekke utviklingen i riktig retning. Iblant, ila. intervjuene, virket det litt 

som at teammedlemmene opererte veldig på siden av hverandre. Et team må ikke være 

sammensmeltet til enhver tid. Noen av informantene var muligens veldig opptatte av andre team 

som ikke direkte var tilknyttet ByggIng.  

5.5 Oppsummering 

I denne delen ble problemstillingen og forskningsspørsmålene forsøkt besvart ut fra det 

analytiske rammeverket. Senere ble praktiske implikasjoner gjennomgått. Det er ikke likefrem 

å undersøke komplekse prosesser i et team som er tilknyttet mange ulike team. ByggIng anser 

muligens seg selv som et team, mens selve arbeidet i en travel hverdag ser ut til å adskille 

individene, slik at mye av dette samarbeidet skjer spontant og uplanlagt. Kapittel 6, i det neste, 

tar for seg noen avsluttende betraktninger, inkludert en kort oppsummering av oppgaven, 

hovedfunn, bidrag og implikasjoner, og begrensninger ved studien og videre forskning.   
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6 Avsluttende betraktninger 

Denne oppgaven har undersøkt ved hjelp av den kvalitative casestudien hvordan team lærer og 

deler kunnskap i en organisasjon i byggebransjen. Denne studien har sett nærmere på 

problemstillingen: Hvilken betydning kan psykologisk trygghet og tillit ha for læring og 

kunnskapsdeling i teamet hos ByggIng? Forskningsspørsmålene var som følger:  

1. På hvilken måte spres kunnskap og læring i ByggIng? 

2. Hvilke syn på feil fremkommer i teamet? 

Etter en kort introduksjon, startet jeg oppgaven med det teoretiske og analytiske rammeverket, 

som dreide seg omkring kunnskapsdeling og læring knyttet til team, praksisfellesskap og 

psykologisk trygghet. I kapittel 3 ble det metodiske grunnlaget gjennomgått, med vekt på den 

kvalitative metoden, intervju og tematisk analyse, samt etiske aspekter av relevans. Der ble 

problemstillingen og forskningsspørsmålene introdusert. I kapittel 4 foretok jeg meg funnene 

og analysen, hvor ulike aspekter ved praksisen hos ByggIng ble fremhevet, som videre ble 

diskutert i kapittel 5. Flere av disse aspektene gjennomgås grundig i dette kapittelet. 

Problemstilling og forskningsspørsmålene ble i kapittel 5 besvart ved hjelp av det analytiske 

rammeverket. De neste delene vil fremheve hovedfunn, bidrag og implikasjoner, og 

begrensninger ved studien og videre forskning. 

6.1 Hovedfunn, bidrag og implikasjoner 

Denne delen vil trekke frem hovedfunn og rette bidrag og implikasjoner direkte til ByggIng. 

Jeg vil påpeke at organisasjonen har vært en svært interessant case å undersøke. Noen av 

hovedfunnene er særlig knyttet til forskningsspørsmålene og problemstillingen, mens andre 

kom til syne gjennom analysen av transkriberingene. Som vi så i kapittel 4, trakk informanter 

både frem utfordringer og godt etablerte praksiser hos ByggIng. Jeg vil argumentere for at de 

følgende bidragene og implikasjonene kan være nyttige for organisasjoner som ønsker bedre å 

utnytte kunnskap som oppstår og produseres i sin organisasjon til en viss grad. Det finnes ingen 

fasitsvar og alle endringer må tilpasses kontekst og målsetninger, og planlegges for.  

Overordnet sett gir studien et viktig innblikk gjennom informantenes levde erfaringer og 

opplevelser, som kan være med på å forbedre eksisterende praksis, som kan være et viktig 

bidrag. Dette er i stor grad forbedring av eksisterende kunnskapsdeling og forbedre opplæring, 
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samt skape en mer støttende læringskultur. ByggIng bør se til praksisfellesskapets aspekter 

fremhevet i oppgaven for å forbedre eksisterende praksis, i tillegg til å underbygge den 

psykologiske tryggheten aktivt for å forbedre teamarbeidet. Her kan ByggIng og ledelsen 

vektlegge prosesser som kan fremme læring og kunnskapsdeling, ved hjelp av teamledere som 

fokuserer på å fasilitere dette på en mer systematisk måte.  

For ByggIng kan det innebære å implementere systemer for å bedre kunnskapsdeling og læring 

i prosjektene på tvers av organisasjonen. Det er mindre heldige lærdommer fra intervjuene jeg 

sikter til, som kunne vært unngått og som aldri burde gjøres igjen. På nåværende tidspunkt, kan 

det tyde på at det ikke finnes noen effektive systemer som fanger opp eller registrerer dette. Det 

kan tenkes at ByggIng sitter på enormt mye kunnskap. Ørstavik (2012) mente i stor grad at 

denne kunnskapen er uutnyttet i byggebransjen. Kunnskap som opparbeides i prosjekter er 

verdifull og nyttig, men den er kun anvendelig dersom den deles med flere. For nykommere, 

bør slik kunnskap gjøres lettere tilgjengelig. Noen informanter beskrev nettopp dette som 

utfordrende, hvor mye måtte læres «the hard way».  

En mer støttende læringskultur bør oppmuntres av lederne. Cannon & Edmondson (2005) 

understreker dette poenget, med hensyn til lederes rolle for å føre til effektive team knyttet til 

læring og kunnskapsdeling. Flere informanter nevnte at de etter hvert endte med å gå på 

autopilot, hvor de brukte de metodene som funket. Det kan tenkes at dette er på grunn av at 

viktig kunnskap ikke gjennomsyres, og det kan tenkes at ansatte i ByggIng sitter på en bedre 

løsning på ulike utfordringer enn den enkelte sitter med, som både kan spare tid og penger. 

Implikasjonene for ByggIng, etter hvert som de vokser seg større, vil være å implementere 

effektive læringssystemer. Det kan samtidig tenkes at det ikke gis nok input, og at de ikke 

eksperimenterer tilstrekkelig for å oppnå nye idéer og løsninger.  

Med hensyn til funnene, kan det tyde på at psykologisk trygghet er tilstede. Det er derimot 

usikkert om dette fremmer læring og kunnskapsdeling. Dette relateres ikke nødvendigvis til at 

folk holder tilbake informasjon eller kunnskap på en bevisst måte (Edmondson, 2003b). Det 

kan tvert imot være knyttet til at enkelte ikke ser poenget med å dele sin kunnskap og 

kompetanse med andre, for eksempel bygningsingeniørene. Her kan det tenkes at mye 

kunnskap går tapt fordi man enten ikke klarer å overføre kunnskapen via et språk mottaker 

forstår, eller at man ikke ser verdien av å dele det med noen som har en annen faglig bakgrunn 

enn seg selv. Ørstavik (2003, 2012) understreket nettopp dette med den uutnyttede kunnskapen 

i byggebransjen, hvor en av årsakene kan være at individer ikke klarer å overføre kunnskap, 
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enten pga. manglende vilje, eller bevissthet omkring verdien av sin egen kunnskap. Om dette 

reflekterer den type enkeltkretslæringen Argyris (1977) gir uttrykk for, er delvis usikkert. Det 

er likevel et slags symptom at samme feil følger med til neste prosjekt, til tross for at man har 

måttet håndtere dette tidligere.  

6.2 Begrensninger ved studien og videre forskning 

Som nevnt, er det flere begrensninger ved studien. Ideelt sett kunne det vært enda mer nyttig å 

ha gjort observasjoner over lengre tid samt skygget enkelte av informantene, i tillegg til 

intervjuene. Dessverre lot det seg ikke gjennomføre i denne studien. Med hensyn til skygging, 

kunne det vært interessant å se intervjuene i forhold til observasjonene, og sett hva som faktisk 

skjer i praksis. Det kunne for eksempel ha vært uoverensstemmelser mellom det som sies og 

det som observeres, og dette kunne gitt nyttig innsikt for oppgaven. Det hadde styrket studien 

ytterligere. Jeg hadde i tillegg kunnet observere språk og kommunikasjon mellom 

entreprenørene og entrepriseansvarlige i selve konteksten av arbeidet. På samme tid, handler 

observasjoner også om tilfeldigheter, hva som skjer akkurat der og da. Når man er der og 

observerer, vil ens nærvær som observatør kunne påvirke atferd i større eller mindre grad, slik 

intervjuer gjør i et intervju.  

En annen svakhet ved studien er størrelsen på utvalget, som er svært liten. For å unngå dette, 

kunne jeg samtidig ha utført en spørreundersøkelse i ByggIng, hvor eksempelvis syv av disse 

ble intervjuet i et dybdeintervju. Da hadde jeg kunnet sammenligne organisasjonen som en 

helhet med de individuelle erfaringer og opplevelser på stedet. På en annen side hadde dette 

vært svært tidkrevende og hvor gjennomførbart dette er på 5-6 måneder, er usikkert.  

Det hadde muligens vært interessant å se hvor mange av de amerikanske tilfellene, som 

Edmondson (1999) fremhever, som er overførbart til norske tilstander. På grunn av måten 

norske organisasjoner er organisert omkring blant annet arbeidslivet og arbeidsrett, kan det 

tenkes at norske arbeidstakere har langt flere rettigheter enn for eksempel amerikanske ansatte. 

Det kan tenkes at terskelen for oppsigelser i Norge er høy sammenlignet med USA. Om denne 

høye terskelen fører til en automatisk psykologisk trygghet i Norge, eller til at folk tar det for 

gitt, er noe jeg ønsker svar på. Videre forskning burde sammenligne ulike organisasjoner i 

byggebransjen og sett nærmere på kunnskapsdeling og psykologisk trygghet i en større skala. 

Dette er uansett et stort forskningsfelt med enorme muligheter for videre undersøkelser, og det 

hadde vært interessant å se på norske tilstander i slik forskning.  
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Det kan tenkes at videre forskning i tillegg burde gå nærmere inn på den skandinaviske 

konteksten og sammenligne disse. Hvilke forskjeller som fremkommer her, hadde vært 

interessant å se, gjerne med vekt på forhold over tid og kontekster. Det meste av forskningen 

basert på psykologisk trygghet, er ikke satt i den skandinaviske konteksten, og det mangler 

derfor kunnskap om akkurat dette. Jeg kan avslutte med å påpeke at det å dele og anvende 

kunnskap effektivt i organisasjoner ikke er en enkel sak. Kunnskap og læring er svært viktig, 

men hver kontekst er både varierende og skiftende. Behov endrer seg og omgivelsene utvikler 

seg i mer komplekse retninger. Løsningen som fungerer i dag, fungerer muligens ikke for 

morgendagens problemer. Derfor kan effektive systemer for læring og kunnskapsdeling være 

med på å lette denne utfordringen, og ikke måtte være redde for at lærdommer og kunnskap 

forsvinner ned i en skuff og forblir uutnyttet i de neste byggeprosjektene.   
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Vedlegg 1: Intervjuguiden 

Intervjuguide til semistrukturert intervju 

Introduksjon (utenom opptaket) 

- Jeg heter Kristin Haugen Granli og er masterstudent ved UiO 

- Gi informanten kopi av informert samtykke (burde nok være sendt på forhånd så de 

får en egen kopi samt får lest grundig gjennom).  

- Kort og konsist om masteroppgaven: Jeg skal skrive om læring og teamarbeid. Jeg er 

blant annet interessert i hvordan teammedlemmer lærer individuelt og sammen med 

andre på et prosjekt, i dette tilfellet, som er en del av et større prosjekt. Intervjuet vil 

gå innpå litt ulike områder knyttet til det overordnede 

- Jeg skal samle inn data gjennom 6-8 intervjuer 

- Lydopptak – er det greit at jeg tar opp dette intervjuet? Intervjuet vil bli transkribert og 

anonymisert, deretter slettet.  

- Du kan trekke deg når som helst uten å måtte oppgi grunn 

- Har du noen spørsmål før vi setter i gang? 

(Intervjuet er i gang – har satt i gang lydopptaker) 

1. Informasjon om informantens rolle på prosjektet (bakgrunnsspørsmål) 

a. Kan du fortelle litt om deg selv?  

i. Hva er din utdannelse?  

b. Hvor lenge har du jobbet for bedriften? 

c. Hvor lenge har du vært med på dette prosjektet? 

d. Hva er din rolle og arbeidsoppgaver på dette prosjektet? 

 

2. Om egen praksis 

a. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg? 

b. Hvor ofte har dere møter? 

c. Dere har hatt noe som kalles for bas-møter, som primærkontakt har fortalt meg 

litt om. Hvordan foregår disse møtene?  

d. Hva slags problemer kan dukke opp på et slikt prosjekt? Har du noen 

eksempler på dette? 
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3. Teamarbeid og samarbeid (på prosjektet) 

a. I hvilken grad samarbeider du med de andre på prosjektet? 

b. I hvilken grad føler du at du er en del av et team? 

c. Hvordan jobber dere i team?  

i. I hvilken grad samarbeider dere i teamet? 

ii. I hvilken grad opplever du at du kan lufte idéer, tanker, eller 

refleksjoner for de andre? 

d. Hvordan tar dere opp problemer? 

e. Har dere hatt noen problemer på prosjektet dere er på nå? 

i. Kan du gi meg et eksempel på dette? 

f. Opplever du at du blir anerkjent for dine idéer? 

i. Lytter dere aktivt? 

ii. På hvilke måter anerkjenner dere hverandres idéer? 

g. Hvordan tenker du at tillit er etablert i ditt team? 

h. Hvordan kan tillit være viktig? 

 

4. Læring og kunnskapsdeling 

a. Hva slags tanker gjør du deg hvis jeg nevner ordet «kunnskapsdeling»? 

b. Læring av feil er i litteraturen trukket frem som en viktig del av læring, at det å 

gjøre feil er det som kan føre idéer og innovasjoner fremover. Har dere en 

kultur eller et klima hvor dere rapporterer feil og snakker åpent om dette? 

i. Kan du utdype dette? 

c. Hvis du oppdager en feil, føler du at du kan fortelle åpent om dette?  

d. Kunnskapsdeling er en måte å dele kunnskap og lære av hverandre på. I 

hvilken grad er dette tilstede på din arbeidsplass, eventuelt team? 

e. Opplever du at du lærer av de andre på prosjektet? 

f. Har du noen gang angret på at du har sagt ifra om noe?  

g. Har du noen gang angret om at du ikke har sagt ifra om noe? 

h. I hvilken grad opplever du deler samme forventninger og meninger som de 

andre på teamet? 

 

5. Grad av tilbakemeldinger (en forlengelse av det ovenfor)  

a. Hvor ofte får du tilbakemeldinger på arbeidsoppgavene dine? 

b. Hvor ofte ber du om tilbakemeldinger på dine arbeidsoppgaver? 
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c. Hva slags type tilbakemeldinger får du? 

d. Hva slags refleksjoner gjør du deg om slike tilbakemeldinger? 

 

6. Avslutning 

a. Nå har vi gjennomgått spørsmålene jeg ønsket å stille.  

b. Noe mer du synes jeg bør ha med? 

c. Noen ytterligere refleksjoner? 
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring 

Forespørsel om å delta intervju i forskningsprosjektet 

«Psykologisk trygghet og tillit i et tverrfaglig prosjektteam for læring» 

Dette er en forespørsel om du ønsker å delta i et masterprosjekt som går ut på å utforske og 

samle innsikt i hvordan teammedlemmer lærer og deler kunnskap i et prosjekt. Dette går blant 

annet ut på å undersøke om for eksempel tillit kan ha betydning for læring, og om det er 

tilfellet, hvordan. I denne forbindelse, ønsker jeg å intervjue prosjektmedlemmer av et team.  

Bakgrunn og formål  

Masterprosjektet har som formål å undersøke hvordan medlemmer av et team lærer og om 

tillit har betydning for læring i slike kontekster.  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?  

Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo står ansvarlig for prosjektet, ved 

masterstudent Kristin Haugen Granli og veileder Bjørn Erik Mørk. Masterprosjektet utføres 

som en del av studiet pedagogikk, med retningen kunnskap, utdanning og læring.   

Hvorfor får du spørsmål om å delta?  

Vi ønsker å intervjue prosjektmedlemmer i et team gitt av nøkkelinformant. Du tilhører dette 

teamet og prosjektet.  

Hva innebærer det for deg å delta?  

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du samtykker til å gi et semistrukturert, 

individuelt intervju. Du vil blant annet bli stilt spørsmål om hvordan du jobber med andre i 

team, hvordan du lærer og arbeider generelt i team. Alt som blir sagt, vil bli anonymisert, i 

form av informant A, B, C, osv. Hvert intervju vil ta ca. 45-60 (maks) minutter å 

gjennomføre, og opplysningene dokumenteres ved hjelp av lydopptak. Her vil Diktafon (som 

en app utviklet av Universitet i Oslo) benyttes for å ta opp hvert intervju.  
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Det er frivillig å delta  

Det er frivillig å delta i masterprosjektet. Alle opplysninger om deg vil bli anonymisert og vil 

kun benyttes i dette prosjektet. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake uten å 

oppgi noen grunn. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta 

eller senere velger å trekke deg. Det vil ikke påvirke ditt forhold til arbeidsplassen å delta i 

prosjektet.  

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil kun benytte opplysningene om deg til formålene opplyst i dette skrivet. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Etter endt 

masterprosjekt, slettes all informasjon og dokumentasjon som ikke benyttes i 

masteroppgaven. Denne fristen settes til prosjektslutt. Individene som vil ha tilgang til 

masterprosjektet, er masterstudent Kristin Haugen Granli og veileder, Bjørn Erik Mørk, begge 

tilhørende Universitetet i Oslo.  

 Det er Kristin Haugen Granli som skal samle inn data samt transkribere og analysere 

funnene. For å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til personopplysningene, vil vi 

erstatte navnet og kontaktopplysningene dine med en kode som lagres på en egen navneliste 

adskilt fra øvrige data samt intervjuer ble videresendt fra Diktafon til en server (VMware 

Horizon Client) tilknyttet Universitet i Oslo. Det er viktig å understreke at veileder kun får 

tilgang til anonymisert data og funn. I den offentlige publikasjonen vil det benyttes 

pseudonymer når deltakerne omtales, og generelt vil alle beskrivelser av deltakerne etterstrebe 

å ivareta deres anonymitet. Der det er hensiktsmessig, vil det fremheves sitater som kan være 

med på å besvare oppgavens overordnede forskningsspørsmål. Imidlertid kan det være 

tilfeller hvor eksempelvis nære kollegaer i bedriften vil kunne identifisere deltakerne.  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?  

Opplysningene behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Prosjektet 

skal etter planen avsluttes 1. juni, 2020. Etter prosjektslutt vil alle lydopptak, samt andre 

opplysninger som kan bidra til å identifisere deltakerne i prosjektet, bli slettet. Denne fristen 

settes til 1. september, 2020.  
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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) 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?  

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra Universitetet i 

Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 

personopplysninger i dette masterprosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

• Kontakt for spørsmål knyttet til personvern ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, 

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på e-post (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 555 82 117 

• Universitet i Oslo sin personvernombud: Roger Markgraf-Bye:  

personvernombud@uio.no 
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Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Psykologisk trygghet og tillit i et 

tverrfaglig prosjektteam for læring og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker 

til: 

 

¨ å delta i individuelt, semistrukturert intervju som dokumenteres med lydopptaker, at 

opplysninger om meg publiseres i masteroppgaven, i henhold til punktet ovenfor «Ditt 

personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger». 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 1. 

september 2020. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av student, Kristin Haugen Granli, dato) 
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Andre kontaktopplysninger 

Veileder    Student 

Bjørn Erik Mørk   Kristin Haugen Granli    

E-post: bjorn.e.mork@bi.no  E-post: kristhgr@student.uv.uio.no 
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Vedlegg 3: Godkjenning fra NSD – Norsk senter for forskningsdata 

Meldeskjema for behandling av personopplysninger  

 

NSD sin vurdering  

Prosjekttittel  

Psykologisk trygghet og tillit i et tverrfaglig prosjektteam for læring  

Referansenummer  

752617  

Registrert  

28.02.2020 av Kristin Haugen Granli - kristhgr@uio.no  

Behandlingsansvarlig institusjon  

Universitetet i Oslo / Det utdanningsvitenskapelige fakultet / Institutt for pedagogikk  

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat)  

Bjørn Erik Mørk, bjorn.e.mork@bi.no 

Type prosjekt  

Studentprosjekt, masterstudium  

Kontaktinformasjon, student  

Kristin Haugen Granli, kristhgr@student.uv.uio.no  

Prosjektperiode  

03.03.2020 - 01.09.2020  

Status  

28.02.2020 - Vurdert  
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Vurdering (1)  

28.02.2020 - Vurdert  

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i 
samsvar med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som 
er dokumentert i meldeskjemaet den 28.02.2020 med vedlegg, samt i 
meldingsdialogen mellom innmelder og NSD. Behandlingen kan starte.  

MELD VESENTLIGE ENDRINGER 
Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det 
være nødvendig å melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. Før du melder 
inn en endring, oppfordrer vi deg til å lese om hvilke type endringer det er nødvendig å 
melde: https://nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html 

Du må vente på svar fra NSD før endringen gjennomføres.  

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET 
Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 
01.09.2020.  

LOVLIG GRUNNLAG 
Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av 
personopplysninger. Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i 
samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og 
utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke 
tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, 
jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.  

PERSONVERNPRINSIPPER 
NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge 
prinsippene i personvernforordningen om:  

- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende 
informasjon om og samtykker til behandlingen 
- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 
uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke viderebehandles til nye uforenlige 
formål 
- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, 
relevante og nødvendige for formålet med prosjektet 
- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 
nødvendig for å oppfylle formålet  

DE REGISTRERTES RETTIGHETER 
Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: 
åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 
17), begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20).  
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NSD vurderer at informasjonen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til 
form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13.  

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har 
behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned.  

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 
NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om 
riktighet (art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).  

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og 
eventuelt rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon.  

OPPFØLGING AV PROSJEKTET 
NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av 
personopplysningene er avsluttet.  

Lykke til med prosjektet!  

Kontaktperson hos NSD: Simon Gogl 
Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)  

 

 

 

 

 


