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Hvem er vi? 

Tor Ødegaard: 

Utdannet som politi (1989) 

Jobbet i politiet og siden 2007 som 

seniorinspektør i Arbeidstilsynet Midt-Norge i 

Trondheim 

Trine Moe 

Utdannet som sosionom (1983) 

Jobbet i kommunal sosialtjeneste og siden 

2002 som fakultetsdirektør ved Humanistisk 

fakultet, Universitetet i Bergen 

 



Om studiet 

Kunnskaps- og innovasjonsledelse 2008-

2010 

Erfaringsbasert masterstudium, deltid  

Utvikle oss som reflekterte praktikere 

Initiere og gjennomføre utviklingsprosesser  

Bli bedre til å lede kunnskapsarbeid og 

kunnskapsarbeidere 

Masteroppgaven 

Analysere og eventuelt løse et praktisk problem, 

samt reflektere over det teoretisk 



Disposisjon (i) 

Del 1. 

Bakgrunn for masteroppgaven 

Problemstillinger/forskningsspørsmål 

Nettverk 

Vårt teoretiske ståsted 

Hva er kunnskap? 

Praksis og praksisfellesskap 

Om undersøkelsen 

 



Disposisjon (ii) 

Del 2 

Hva fant vi? 

Hva slags kunnskapsutvikling skjer i nettverkene? 

Hva slags nytte har organisasjonen av 

nettverkene? 

Hva er utfordringene? 

Våre anbefalinger 



Bakgrunn (i) 

Kunnskapsledelse:  
karakteriseres av at medarbeideren selv skaper 

sitt arbeid, at arbeidsoppgavene er komplekse, 
og at medarbeideren ofte besitter mer kunnskap 
enn lederen (Christensen 2000, Manz og Sims (2001) )  

 

 

Den lærende organisasjon: 
en organisasjon som systematisk deler 

kompetanse, erfaringer og ideer, innhenter ny 
kunnskap, evaluerer praksis og søker etter 
forbedringer (Senge 2005) 

 



Bakgrunn (ii) 

Utfordringer for oss som ledere: 

Hvordan kan vi som ledere legge til rette for gode 

kunnskapsprosesser? 

Hvordan bidra til refleksjon og erfaringsdeling og 

samtidig ivareta krav til rapportering, styring og 

kontroll? 

 

Er nettverk svaret? 

  



Bakgrunn (iii) 

Utgangspunkt for masteroppgave: 

 

Etablering av nettverk i administrasjonen ved 

HF 

 
 



Bakgrunn (iv) 

Målet med nettverksorganiseringen ved HF var: 

  at den enkeltes kunnskap i større grad blir: 

  utviklet, delt og spredt gjennom nettverkene  

 lagret i organisasjonen gjennom praksis og skriftlige 

rutiner.  

 at ting som ikke fungerer raskere blir fanget opp 

og løst på en mindre byråkratisk måte enn 

tidligere 

 at ideer drøftes og utvikles  



Bakgrunn (v) 

Men fikk vi dette til? 

Masteroppgave  

«Sammen er vi dynamitt?» 

 

Hovedproblemstilling: 

Hvordan bidrar nettverksorganisering til 

kunnskapsutvikling for organisasjonen? 

 

 

 



Forskningsspørsmål 

1. Hva består kunnskapsutvikling i 

nettverkene av? 

2. Hva slags nytte har organisasjonen av 

nettverksorganisering?  

3. Hva er utfordringene med nettverk for 

linjeorganisasjonen og 

nettverksdeltakerne  



Nettverksbegrepet 

Nettverk - Vår definisjon: 

 Nettverk er en gruppe satt sammen av 

mennesker som arbeider med oppgaver 

innenfor samme saksfelt på ulike steder i 

organisasjonen. Nettverkene treffes på 

regelmessig basis for å dele informasjon og 

erfaringer, diskutere felles problemstillinger og 

sammen bli enige om felles praksis  



Hva er kunnskap? 

  

 "Informasjon er selvsagt kunnskap så lenge det er noe nytt som du 

ikke visste fra før."  

 

 "Jeg tenker at informasjon er en side av kunnskap, informasjon kan 

gi umiddelbar kunnskap eller det kan gi kunnskap på sikt, alt 

ettersom hva slags tankeprosesser som foregår."  

 

 "(…) hvordan definerer man kunnskap? For meg er kunnskap det at 

det er en læringsprosess, at jeg vet ting betyr ikke for meg at jeg har 

lært noe, jeg kan vite uten å lære. 

 

 Hva er kunnskap, er det noe du konkret omsetter og føler du 

behersker bedre, eller er det det at du har fått med deg et sett ideer 

og andre synspunkter på ting? 

 



Vårt teoretiske ståsted (i) 

 Hva er kunnskap? 
 

 

 

 

 

 

 

  Kunnskapspyramide. (Gotvassli 2007) 



Vårt teoretiske ståsted (ii) 

Hva er kunnskap? 

 

 Kunnskap utvikles også gjennom samhandling  
 (Davenport og Prusak 1998)  

 

 Kunnskapsutvikling er forankret i situasjonen 
 (Lave og Wenger 2003) 

 

 
 

 

 



 Ulike perspektiv på kunnskap (Newell m.fl. 2002).  

Strukturelt perspektiv 

Prosessuelt perspektiv 

 

 Ulike typer kunnskap 

Taus kunnskap  (Polanyi 1958) 

Eksplisitt kunnskap (Nonaka og Takeuchi 1995) 

 

 Kan kunnskap identifiseres, utvikles, ledes, 

lagres og deles? 

 
 

Vårt teoretiske ståsted (iii) 



Vårt teoretiske ståsted (iv) 

 

Vårt utgangspunkt er at kunnskap, enten 

den er eksplisitt eller taus, er i stadig 

endring gjennom dialog og sosiale 

prosesser 



Om undersøkelsen (i) 

Gjennomført undersøkelse i to ulike 

administrative nettverk: 

Studieledernettverket – etablert av deltakerne selv 

Forskningskonsulentnettverket – formelt nedsatt 

 

Observasjon 

Gruppeintervju 

Gjennomgang av dokumenter – referater, 

nettsider, rutinehåndbøker mm 

 Samtale med koordinatorene 



Avslutning – del 1 

 

 

Refleksjoner – tanker og spørsmål? 

 

 



1. Hva består kunnskapsutvikling i 

nettverkene av? 

2. Hva slags nytte har organisasjonen av 

nettverksorganisering?  

3. Hva er utfordringene med nettverk for 

linjeorganisasjonen og 

nettverksdeltakerne  

Del 2: Funn og anbefalinger 



 

1. Hva består kunnskapsutvikling i 

 nettverkene av? (i)  

  Eksplisitt og taus kunnskap 

«men jeg syns hvert fall at en fin ting med dette nettverket, er at 

det er en arena for å få all informasjonen. 
 

"Alle trenger ikke gjøre alle de samme feilene, eller alle trenger 

ikke å finne opp de samme gode løsningene.« 
 

«Vi leter etter felles praksis for å gi best mulig service og best 

mulig studietilbud til studentene « 
 

«All informasjonen som ble gitt innad på disse møtene, den ble 

bare på møtene. Den kom ikke videre» 
 

«Vi har ulike erfaringer, det å dele erfaringer og i samråd finne 

løsninger på det og diskutere» 

 



1. Hva består kunnskapsutvikling i 

nettverkene av? (ii) 
 

Nettverkene er ulike mht hva slags 

kunnskap som deles  

 



1. Hva består kunnskapsutvikling i 

nettverkene av? (iii) 

Hva er ulikt i de to nettverkene? 
 

Felles identitet og sosiale relasjoner 
 "Vi gleder oss til livet i et nettverk. Vi gleder oss til onsdagsmøtene. 

Det er veldig mye kontakt mellom oss utenom, veldig mye, telefonisk 

og e-postkontakt. Men konklusjonen er ofte at det tar vi opp og 

diskuterer på onsdag." (SN) 

 

 «Hva dette nettverket er vet jeg rett og slett ikke, annet enn at det er 

en samling av oss på instituttene som er forskningskonsulenter . 

Men vi har vel aldri hatt en skikkelig diskusjon om hva nettverket 

skal være annet enn at det i sin tid ble opprettet.(...) Men jeg er litt 

usikker på hva nettverket egentlig er for noe.»(FN) 

 

 



1. Hva består kunnskapsutvikling i 

 nettverkene av? (iv) 

Konklusjoner: 

Nettverkene er ulike mht hva slags kunnskap 

som deles 

Forutsetning for deling av taus kunnskap er tillit 

og trygghet 

Deltakerne må være motiverte  

Nettverket må diskutere mål og mening 

Koordinator har stor betydning for om nettverket 

lykkes eller ei 

 



2. Hva slags nytte har organisasjonen av 

 nettverksorganisering?  (i) 

Den lærende organisasjon 

 

 «Det er kanskje det som er problemet med nettverket, at 

det fungerer som diskusjonsforum, men vi har vært for lite 

flinke til å tenke hvordan diskusjonen skal konkretiseres 

og settes ut i live.» 

 

 «Vi kunne vært bedre på rutinebeskrivelser. Kanskje det 

hadde vært interessant å gå gjennom saker som går igjen 

i studieadministrasjonen og at en lagde noen maler der en 

finner ut hvor i regelverket en begrunner vedtakene, og 

hvordan skal man informere om klagerett. « 



2. Hva slags nytte har organisasjonen av 

 nettverksorganisering?  (ii) 

Strategi og ledelse: 

 

 ”Jeg tenker at vi kunne sikkert ha bidratt mye mer hvis vi 

hadde fått en klar målsetning fra fakultetsledelsen som 

er begrunnet både administrativt og faglig.” 

 
 "Kanskje kunne sånne nettverk i større grad fungere i 

forhold til en del prosjektting, i tillegg til den daglige 

driften, hatt noen større saker som man kunne jobbe 

med." 

 

 



2. Hva slags nytte har organisasjonen av 

nettverksorganisering?  (iii) 

Konklusjoner 

 Nettverkene bidrar til informasjonsdeling mellom 

nivåene 

 Nettverkene bidrar til utvikling av rutiner, og 

felles praksis, men for lite blir gjort skiftelig 

 Nettverkene trekkes ikke inn i strategisk arbeid 

eller prosjektarbeid 

 Det stilles for få krav til nettverkene fra ledelsens 

side 

 

 



3. Hva er utfordringene med nettverk for 
linjeorganisasjonen og nettverksdeltakerne? (i) 

 Nettverk vs linjeledelse 
 

 «Jeg presenterer alltid det som vi har diskutert for 

administrasjonssjefen vår, for han er veldig obs på dette med 

vedtak og sånn, for vi er ikke et vedtaksført organ. Nettverkene 

skal være varsom på at de ikke blir for selvstyrte.  

 

 «Jeg ser på mange av de diskusjonene vi har som muligheter til å 

komme til en slags forståelse av problemstillinger, forståelse av 

hvordan vi skal håndtere forskjellige typer saker. Men det ser jeg 

ikke på som et vedtak» 

 

 "Det føles litt sånn at du bare sitter og diskuterer, men vi sitter 

ikke i en posisjon at vi får lov til å bestemme altså, selv om vi 

sitter nærmest kanskje." 

 



3. Hva er utfordringene med nettverk for 

linjeorganisasjonen og nettverksdeltakerne? (ii) 

Koordinatorrollen 

 
"Jeg oppfatter vel funksjonen som en lederfunksjon, 

mulig at det også er feil, men noen må jo ta ansvar for 

at noe skjer i et nettverk.« 

 

"Alle som er i nettverket har sjøl et ansvar for å bringe 

videre til den som koordinerer nettverket, hva vi 

tenker vi bør bruke tid på, si ifra hva som fungerer og 

som ikke fungerer. Det tenker jeg må være essensen 

i et sånt nettverk, man må bidra sjøl." 



3. Hva er utfordringene med nettverk for 

linjeorganisasjonen og nettverksdeltakerne? (iii) 

Konklusjoner 

Liten eller ingen formalisert kontakt mellom 

nettverk og linje 

Beslutningslinjene er uklare 

Koordinators funksjon, rolle og behov for 

oppfølging er ikke diskutert 

Nettverkene møter samme organisatoriske 

utfordringer uavhengig av etableringsmåte  

 

 



Konklusjon på hovedproblemstilling 

 

Bidrar nettverksorganisering til 

kunnskapsutvikling for organisasjonen? 

 



 

Hva slags tanker gir dette meg? 

Hva slags spørsmål sitter jeg igjen med? 

Hva trenger vi å diskutere i gruppearbeidet 

senere i dag? 

Hva er det viktig for meg å ta opp med mitt 

nettverk når jeg kommer hjem? 

Refleksjon 



Anbefaling 1 

 Nettverket må selv diskutere hva slags 

forventninger den enkelte har til 

nettverket, og definere hva som skal 

være målet med nettverket.  

 Deltakerne være motiverte for å delta i et 

nettverk. 

 

Dette har betydning for felles identitet, tillit 

og indre motivasjon  

 

 

 



Anbefaling 2 

Ledelsen må stille krav og gi en klarere 

bestilling til nettverkene, for eksempel 

gjennom konkrete utviklingsoppgaver eller 

forberedelse av saker som har betydning 

for utvikling av organisasjonen 



Anbefaling 3 

  Forholdet mellom nettverkene og 

linjeorganisasjonen må avklares, både når 

det gjelder mandat og 

beslutningsmyndighet, slik at nettverkene 

får en legitim plass i organisasjonen 



Anbefaling 4 

 

Ledelsen, nettverkene og koordinatorene 

må diskutere og avklare hva som skal 

være koordinators mandat og rolle. 

Koordinators behov for tid og oppfølging 

for å kunne utføre koordinatoroppgavene 

på en best mulig måte må diskuteres 



Konklusjon 

Dersom disse fire forholdene er til stede, 

tyder det på at det spiller mindre rolle om 

deltakerne har ulike arbeidsoppgaver, eller 

om nettverkene har oppstått som resultat 

av en naturlig eller styrt etablering 



 

 

 

 

 

 

 

Takk for oss! 


