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Sammendrag 

Kunnskapsdeling er en viktig del av den daglige praksisen og for mange bedrifter er det en 

ren nødvendighet i møtet med et stadig mer konkurranseutsatt marked. Noen selskaper 

bruker det som differensiering, mens andre tvinges over i møtet med digitaliseringen. I 

samarbeid med Visma Retail AS sin konsulentavdeling har vi fått lov til å bli med inn i 

deres hektiske arbeidshverdag for å forske på kunnskapsdelingen i bedriften, og hvordan de 

kan bli enda bedre på dette området. Ved hjelp av intervjuer og observasjoner har vi 

avdekket mye relevant og aktuell informasjon. Med denne informasjonen og utvalgte 

teorier forsøker vi å finne ut hvordan kunnskapsdeling fungerer i Visma Retail sin 

konsulentavdeling. Vi ønsker også å svare på følgende forskningsspørsmål: 

• Hvilke tiltak kan Visma Retail gjøre for å forbedre og effektivisere kunnskapsdeling 

på tvers av avdelinger og selskaper? 

• Hvordan kan AI hjelpe Visma Retail å forbedre kunnskapsdeling? 

For å forsøke å svare på disse spørsmålene har vi brukt teoriene om SEKI-modellen, ba og 

kunnskapsressurser når vi har analysert funnene og dataene. Hvilke deler av disse teoriene 

lykkes bedriften med og hvilke elementer trengs det større fokus på?  Vi har også et eget 

kapitel om AI (nor.: kunstig intelligens), hvor vi har forsøker å finne hvordan en slik 

teknologi kan bidra med å forbedre og effektivisere kunnskapsdeling og 

kunnskapsdannelsen i bedriften.  

Vi var lenge usikre på hvordan vi skulle angripe AI-delen i oppgaven vår, men etter hvert 

besluttet vi å starte med å undersøke nåværende tilstand i bedriften i forhold til AI. Det 

endte med at vi ønsket å lage en AI-dreven Chatbot som kunne fungere på bedriftens nye 

plattform, Google Hangout Chat. I oppgaven legger vi frem både fremgangsmåte og hvilke 

teknologier vi har brukt. Chatboten har vi valgt å kalle KnowledgeBot og vedlagt oppgaven 
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ligger både utdrag av kildekoden og bilder av prototypen. Dette var et veldig spennende 

tema som skapte mye god diskusjon og refleksjon.  

Det vi sitter tilbake med er at kunnskapsdeling er et aktuelt og spennende tema, og et emne 

som til tider er krevende å navigere i da det finnes store mengder med teori og informasjon 

på dette området.  

Resultatene fra analysen forteller oss at kunnskapsdannelsesprosessen absolutt er tilstede 

hos bedriften, men bedriften har flere gir å gå på når det kommer til dette området. Her er 

det mange muligheter man kan gripe og jobbe videre med. Vi har også et eget vedlegg med 

flere helt spesifikke tiltak til konsulentavdelingen. Disse tiltakene er direkte knyttet mot 

interne applikasjoner, systemer og prosesser i avdelingen, derfor har vi valgt å legge det 

som et eget vedlegg. Vi mener disse tiltakene kan bidra til å forbedre informasjonsflyt og 

kunnskapsdelingen i avdelingen. 
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Forord 

Følgende ord har vi virkelig sett frem til å skrive: endelig! Endelig er det vår tur til å levere 

bacheloren, endelig er det vår tur til å få muligheten til å fokusere på familie og venner. Nå 

skal vi stupe ut i arbeidslivet og ta fatt i nye utfordringer med masse ny kunnskap og 

erfaring. 

Vi vil med dette takke samtlige faglærere vi har hatt opp gjennom denne bacheloren for 

faglig påfyll. Mange har vært en stor inspirasjon for oss og lært oss mye som vi kommer til 

å ta med videre. 

Takk til Visma Retail, kontaktpersonene der, og ikke minst informantene som tok seg tid til 

å stille til intervju i en hektisk hverdag.  

Videre vil vi takke vår veileder, Marius Rohde Johannessen, som alltid har vært tilgjengelig 

med rådgivning. Marius har kommet med gode konstruktive tilbakemeldinger og gitt 

gruppen stor motivasjon underveis.  

Avslutningsvis kan vi ikke glemme å takke familiene og kjærestene våre for all 

oppmuntring gjennom disse tre årene. Dere har vært en enorm støttespiller for oss. Vi er 

evig takknemlige. Utallige mange takk. 

 

Vennligst hilsen: 

Martin Pedersen, Martin Wiulsrød, Kristoffer Risa og Unni Le. 
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1 Innledning 

Oppgaven om kunnskapsdeling kommer fra oppdragsgiver Visma Retail AS, en stor IT 

bedrift i Vestfold som er en del av Visma konsernet. Visma Retail har anerkjente kunder 

som blant annet NorgesGruppen og REMA hvor de leverer ulike IT og butikkdataløsninger. 

Hvert år gjøres det en medarbeiderundersøkelse hvor ett av spørsmålene er som følgende: 

«hvordan fungerer kunnskapsdelingen i bedriften?». Det er stort fokus på akkurat dette 

området helt fra toppen i konsernet. På bakgrunn av medarbeiderundersøkelsen har 

bachelorgruppen fått det spennende oppdraget å undersøke hvordan kunnskapsdeling 

fungerer i Visma Retail AS sin konsulentavdeling i dag og hva som kan gjøres for å bli 

bedre på dette punktet. Målet er å finne tiltak som kan implementeres, og se på hvordan 

teknologier som kunstig intelligens kan bidra til mer effektiv og forbedret kunnskapsdeling 

i bedriften. 

 

1.1 Avgrensning, oppbygging og problemstilling 

Oppgavens hovedfokus er å finne ut hvordan kunnskapsdeling fungerer i 

konsulentavdelingen. Vi ønsker å finne ut av hvordan kunnskapen oppstår, hvordan den blir 

delt og hvor dette foregår. I tillegg til dette ønsker vi også å komme med tiltak til 

forbedring, spesielt ved bruk av AI.  

Teori kapittelet vårt redegjør først for en felles forståelse av hva kunnskap er, deretter 

hvordan kunnskapen deles. Vi kan ikke unngå å trekke inn kultur når vi snakker om 

kunnskapsdeling. Videre har vi redegjort for hovedteoriene som skal hjelpe oss i arbeidet 

med å analysere dataene vi samlet inn fra intervjuene, for å finne ut hvordan 



   

 

9 

   

 

kunnskapsdeling og -danning foregår i avdelingen. Til slutt har vi lagt inn teori som vil 

støtte opp for tiltakene vi ønsker å komme med for å bedre kunnskapsdelingen ytterligere. 

Hovedteoriene består først og fremst av SEKI-modellen, som står for samhandlingen ved 

taus og eksplisitt kunnskap. Kunnskapen blir overført gjennom fire forskjellige former: 

sosialisering, eksternalisering, kombinering og internalisering. Videre er det naturlig for oss 

å ta i bruk konseptet ba, fordi dette er det neste elementet i prosessen for dannelse av 

kunnskap. Ba beskriver gjennom forskjellige former hvordan en bedrift kan tilrettelegge for 

kunnskapsdeling, ba handler altså om lokaliteten og konteksten for hvor kunnskap oppstår. 

For å binde alt sammen har vi et tredje element, som er kunnskapsressurser. Disse fungerer 

som inputs og outputs til SEKI-modellen, som igjen foregår i ba. Inputs kan være 

eksisterende kunnskap en bedrift allerede har og en output kan være ny kunnskap som 

danner et nytt grunnlag for input. Disse tre elementene utgjør sammen prosessen for 

kunnskapsdannelse. Videre i teorikapittelet introduserer vi noen teorier som støtter opp mot 

tiltak vi vil komme med for bedring av kunnskapsdeling. Til slutt definerer vi hva kunstig 

intelligens (eng.: artificial intelligence) er. Kapittel 3 beskriver våre metodologiske valg 

som omhandler blant annet hvordan vi har gått frem for å skaffe informasjon. Kapittel 5 er 

analysedelen, hvor vi presenterer funnene vi har gjort ved hjelp av teoriene vi har valgt. Vi 

kommer også med forslag til spesifikke tiltak som kan bli gjort for å forbedre 

kunnskapsdelingen. Vi har et eget kapitel med AI, kapittel 7, hvor vi presenterer hvordan 

dette området kan benyttes for å effektivisere kunnskapsdelingen. Avslutningsvis i kapittel 

8 drøfter vi positive og negative sider ved våre foreslåtte tiltak og prøver å se våre funn fra 

forskjellige vinklinger. Vi redegjør også for videre forskning og vår konklusjon. 

Vi mener at de utvalgte teoriene dekker våre behov i forhold til problemstillingen, men vi 

har fortsatt bare berørt en liten del av de sentrale teoriene innenfor kunnskapsdeling. 
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Oppgavens problemstilling er å finne ut hvordan kunnskapsdeling i Visma Retail sin 

konsulentavdeling fungerer. Forskningsspørsmålene for å besvare dette er: 

• Hvilke tiltak kan Visma Retail gjøre for å forbedre og effektivisere kunnskapsdeling 

på tvers av avdelinger og selskaper? 

• Hvordan kan AI hjelpe Visma Retail å forbedre kunnskapsdeling? 
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2 Teoretisk innkapsling   

I dette kapittelet vil vi beskrive begrepet kunnskap samt hvordan den deles og skapes. 

Videre definerer vi hvilke teorier som har blitt valgt for å studere caset. Disse teoriene er 

valgt fordi de belyser de viktigste delene ved kunnskapsdeling, som hvor 

kunnskapsdelingen foregår, hvordan den blir lagret og hvordan den blir til. Teoriene henger 

sammen og komplimenterer hverandre slik at vi kan se bedriften, ikke bare i detaljerte 

nivåer, men også se den store sammenhengen for kunnskapsdannelse og deling. Videre 

presenterer vi teori og tidligere forskning som støtter opp våre forslag til tiltak. Helt til slutt 

definerer vi AI, for å kunne komme med forslag til hvordan dette videre kan tas i bruk for 

bedre kunnskapsdeling. 

 

2.1 Hva er egentlig kunnskap? 

Helt i startfasen av prosjektet innså vi nødvendigheten av gruppens felles forståelse av 

begrepene kunnskap og kunnskapsdeling for å løse denne oppgaven på best mulig vis. Selv 

om horisonten for denne oppgaven dekker ganske mye mer, så har vi valgt å gå litt dypere 

inn på disse begrepene da de er såpass sentrale i forhold til våre analyseringer og 

konklusjoner.   

Visma Retail sin konsulentavdeling jobber med store prosjekter og andre løpende 

konsulentoppdrag. I en slik kunnskapsbedrift er det viktig at man kjapt kan sette seg i ny 

kunnskap og ikke minst er villig til å lære. Men hva er egentlig kunnskap? Gottschalk 

(2004, s. 16) definerer kunnskap som informasjon koblet til en kontekst, tolkning og 

refleksjon. Kunnskap kan være så mangt og komme i mange former. Det kan både være 

løgner, sannheter, perspektiver og konsepter, vurderinger og forventninger. Videre sier 

Gottschalk (2004, s. 16) at kunnskap blir brukt for mottak av informasjon for å analysere, 
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forstå samt evaluere. Med dette kan vi si at kunnskap er levende, den vokser i takt med 

medarbeiders erfaringer (Karlsen, 2016, s. 458). Informasjon kommer av data, data er tall 

og bokstaver uten mening. Når data blir satt i en sammenheng som gir mening får vi 

informasjon (Karlsen, 2016, s. 459). For å se forholdet mellom verdien og kompleksiteten 

av data, informasjon, kunnskap og visdom; se Figur 1 av forholdet mellom verdiene og 

kompleksiteten til data, informasjon, kunnskap og visdom.  

 

Figur 1 Verdihierarki, (Gottschalk, 2004).  

 

Det finnes mange forskjellige typer kunnskap, men vi kommer å fokusere på taus- og 

eksplisitt kunnskap, da man kan se på dette som en bedrifts eller et prosjekts totale 

kunnskap (Holmen, 2017; Karlsen, 2016, s. 458).  

Eksplisitt kunnskap er den delen av kunnskap som kan kommuniseres og diskuteres, både 

skriftlig og muntlig (Karlsen, 2016, s. 458). Denne type kunnskap kan eksempelvis være en 

prosedyre om hvordan er arbeidsprosess skal utføres. Når kunnskapen kan uttrykkes 
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eksplisitt ved for eksempel dokumentasjon, blir den lettere tilgjengelig (Nonaka & 

Takeuchi, 1996).  

På den andre siden har vi taus kunnskap. Det er egentlig litt feil å si «på den andre siden» 

for disse to type kunnskapene er ikke totalt separate eller forskjellige, man kan heller ifølge 

Nonaka og Takeuchi (1995, s. 61) se på dem som gjensidig komplementære elementer. En 

interaksjon mellom taus- og eksplisitt kunnskap skaper ny kunnskap (Nonaka & Takeuchi, 

1995, s. 62). Vi forklarer og begrunner dette nærmere med SEKI-modellen i kapittel 2.2.1. 

Taus kunnskap skapes «her og nå», i en spesifikk praktisk kontekst. Den har en personlig 

kvalitet som gjør denne type kunnskap utfordrende å dele verbalt samt formalisere. Dette 

kan være grunnet til at taus kunnskap har dype røtter i hvert individuelle menneskets 

erfaringer, ideer, verdier og kunnskap (Nonaka, 1991; 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995; 

1996). Vi kan dele taus kunnskap i to dimensjoner; den tekniske dimensjonen og den 

kognitive dimensjonen. Den tekniske dimensjonen ses ofte på som «know-how»-kunnskap 

og omfatter personlige ferdigheter. Den kognitive dekker det individuelle menneskets tro, 

idealer, verdier og følelser som ligger dypt inni oss uten at vi tenker over det. Det er også 

denne dimensjonen som former hvordan vi oppfatter verden (Nonaka & Konno, 1998).  

 

2.2 Kunnskapsdeling, kunnskapsdannelse og kultur 

Kunnskapsdeling handler blant annet om å tilgjengeliggjøre kunnskap for andre (Connelly 

& Kelloway, 2003, s. 294). Det kan både være taus- og eksplisitt kunnskap (se nærmere på 

SEKI-modellen kapittel 2.2.1 for prosesser rundt dette). Kunnskap blir dannet når vi deler 

kunnskap, dermed kan vi si at kunnskapsdannelse skjer ved kunnskapsdeling. 

Kunnskapsdannelse er en kontinuerlig prosess hvor man går fra «det gamle selv, til et nytt 

selv» ved å skaffe en ny kontekst, et nytt syn på verdenen og ny kunnskap (Nonaka, 

Toyama & Konno, 2000, s. 8). Videre sier Nonaka et al. (2000, s. 8) at en skal overskride 



   

 

14 

   

 

sine personlige grenser som hindrer interaksjon, fordi kunnskap blir skapt gjennom 

interaksjon mellom individer eller individer og deres miljø. Nonaka et al. (2000, s. 8) sier at 

i prosessen ved å danne kunnskap samvirker mikro og makro med hverandre, og endringer 

forekommer på begge disse nivåene. Det Nonaka et al (2000, s. 8) mener er at et individ 

(mikro) påvirker og blir påvirket av miljøet hvor denne personen samhandler.  

For mange kan det høres ut som en selvfølge og en enkel affære å dele kunnskap, men vi 

har under prosjektet sett at det finnes flere hindre som kan stoppe en organisasjon fra å la 

kunnskapen flyte fritt. 

Fallgruver for kunnskapsdeling kan være mangt. Schindler og Eppler (2003, s. 221) nevner 

fire hovedelementer som ofte kan ses igjen; tid, motivasjon, disiplin og evne. Vi skal nå 

nevne kjente barrierer: 

• Tidspress. Kan ofte ses på som at man prioriterer kortsiktige mål fremfor 

langsiktige. 

• Er ikke bevisst over verdien og fordelene ved å dele kunnskap med andre. 

• Dårlig skriftlige- og muntlige formuleringer. 

• Dårlige sosiale ferdigheter. 

• Holder på kunnskap i frykt for å ikke få anerkjennelsen sin. 

• Ingen tar ansvar for å overføre kunnskapen videre. 

• Manglende systemer og rutiner for kunnskapsdeling. 

• Ofte ønsker man ikke å fokusere på feilene. Å tilbakeholde denne type kunnskap 

fører til at man mister muligheten til å lære av feil. 

• Erfaringsinnsamling og overføring utsettes til prosjektet er ferdig, som kan gjøre at 

verdifull erfaring kan bli glemt. 

• Maktbase. Noen ønsker å holde på kunnskapen sin da den kanskje ses på som unik i 

organisasjonen. 



   

 

15 

   

 

(Riege, 2005, s. 23; Karlsen, 2016, s. 472-73). 

Barrierene nevnt over kan skyldes organisasjonen, ledelsen, personlige preferanser, men 

også kulturen i bedriften. Organisasjonskultur, bedriftskultur, kultur; kjært barn har mange 

navn. Begrepet «kultur» er med i så og si alle artiklene og bøkene vi har lest om 

kunnskapsdeling. Vi kommer til å bruke begrepene organisasjonskultur, kultur, 

bedriftskultur om hverandre og omtaler da kulturen i Visma Retail AS. Enkelte forskere har 

påstått at kultur er hovednøkkelen for fungerende og effektiv kunnskapsdeling i en bedrift 

(McDermott & O’Dell, 2001, s. 77). 

Schackt (2018) skriver at man vanligst snakker om kultur i forbindelse med tanke-, 

kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker. Organisasjonskultur og kultur er 

vanskelig og gi en enstydig definisjon på (Sagberg, 2018). Alvesson (2002, s. 15) påstår at 

kultur ikke finnes «i» menneskenes hoder, men et sted mellom hodene til en gruppe 

mennesker, eksempelvis i en arbeidsgruppe. Kulturen er sentral for å forstå atferdsmønstre, 

sosiale fenomener og prosesser. Videre skriver Alvesson (2002, s. 30) at det er nødvendig å 

ha felles tankesett og forestillingene for at ting i bedriften skal fungere og lykkes. Kulturen 

spiller også en rolle for samspillet mellom ledere og ansatte, samt for hvordan kunnskap 

blir delt, opprettholdt og anvendt. Men hvordan skapes egentlig bedriftskultur, og ikke 

minst hvordan kan den omdannes? 

Sagberg (2018) definerer bedriftskultur som noe som utvikles blant menneskene i en 

bestemt gruppe. Den omfatter de felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som 

utvikler seg blant medlemmene i gruppen. Med verdier så menes det de viktige tingene som 

det er verdt å streve etter, mens normer viser til hva som er akseptabelt i forhold til 

holdninger, handlinger og atferd. Kultur er noe som utvikles over lengere tid og med det 

forankres i den daglige praksisen etter hvert 
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I denne oppgaven ønsker vi å undersøke nærmere hvordan kulturen i Visma Retail påvirker 

kunnskapsdeling. Videre vil vi, for å forstå hvordan organisasjoner lager kunnskap, ta i 

bruk en modell for kunnskapsdannelse, modellen heter kunnskapsdannelses-prosessen. 

Denne består av tre elementer, disse er SEKI-modellen, ba og kunnskapsressurser. SEKI-

modellen handler om hvordan taus og eksplisitt kunnskap konverteres til ny kunnskap. Ba 

er kunnskapsdelingens kontekst, og kunnskapsressursene er inputer og outputer, som igjen 

representerer kunnskapsdannelses-prosessen. Disse tre elementene samhandler med 

hverandre og danner prosessen for kunnskapsdanning. Disse tre elementene mener vi er en 

god teoretisk innramming for oppgaven vår. Teoriene belyser viktige sider ved 

kunnskapsdeling, og vil kunne gi svar på vår problemstilling. 

 

2.2.1 SEKI-modell 

For å vise hvordan samhandlingen mellom taus- og eksplisitt kunnskap foregår har vi 

SEKI-modellen (eng.: SECI-model), som man kan se på som et redskap for 

kunnskapsoverføring (Nonaka & Konno, 1998). Se Figur 2 av SEKI-modellen. Skapelse av 

ny kunnskap foregår, som tidligere nevnt, ved en interaksjon mellom taus- og eksplisitt 

kunnskap. Modellen er utviklet av organisasjonsteoretikeren Ikujiro Nonaka og professoren 

Hirotaka Takeuchi. Navnet er en forkortelse for: 

• S: socialization (nor.: sosialisering). Overføring av taus kunnskap. 

• E: externalization (nor.: eksternalisering). Konvertering og overføring av taus- til 

eksplisitt kunnskap.  

• C: combination (nor.: kombinering). Overføring av eksplisitt kunnskap. 

• I: internalization (nor.: internalisering). Konvertering og overføring fra eksplisitt- til 

taus kunnskap. 
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(Nonaka, Toyama & Konno, 2000). 

 

Figur 2 SEKI-modell (Nonaka & Takeuchi, 1996). 

 

Sosialisering: fra taus- til taus kunnskap 

Sosialisering er en prosess hvor man deler erfaringer og dermed skaper ny taus kunnskap. 

Man kan i prinsippet dele denne type kunnskap uten å bruke språk (Nonaka & Takeuchi, 

1996, s. 64-65). Denne type kunnskapsoverføring kan ofte ses i praksis-/læringsituasjoner 

(Karlsen, 2016, s. 468). Vi kan bruke det å lære å sykle som et eksempel. Å lese bøker vil 

ikke dekke læringsbehovet, at noen forteller muntlig hvordan det gjøres vil heller ikke alene 

være fasiten for hvordan man lærer å sykle. Man må observere, imitere og trene for å 

lykkes med dette. Sett i jobbsammenheng gjelder samme prinsippet; nøkkelen til 

anskaffelse av taus kunnskap er erfaring (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 65).  
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Eksternalisering: fra taus- til eksplisitt kunnskap 

Eksternalisering er en prosess hvor taus kunnskap konverteres og overføres til eksplisitt 

kunnskap. Når den tause kunnskapen blir eksplisitt kan den deles med andre og dermed 

legges det et grunnlag for ny kunnskap (Nonaka et al, 2000). Den nye kunnskapen som 

skapes kan da fremstilles i form av konsepter, hypoteser, fortellinger, begreper etc. (Nonaka 

& Takeuchi, 1995, s. 64). Under en eksternaliseringsprosess ligger det gjerne dialoger og 

refleksjoner som bringer den tause kunnskapen frem slik at den er forståelig for andre 

(Karlsen, 2016, s. 459).  

Kombinering: fra eksplisitt- til eksplisitt kunnskap 

Kombinering er en prosess som fletter ulike typer eksplisitt kunnskap. Det kan eksempelvis 

skje ved å utveksle og kombinere kunnskap gjennom medier som dokumenter, møter, 

telefonsamtaler, internett kommunikasjon, både internt og eksternt i en organisasjon. 

Rekonfigurering av eksisterende informasjon gjennom å sortere, legge til, kombinere og 

kategorisere eksplisitt kunnskap gir oss tilgang på ny kunnskap (Karlsen, 2016, s. 469; 

Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 67).  

Internalisering: fra eksplisitt- til taus kunnskap 

Internalisering er en prosess som konverterer eksplisitt kunnskap til taus. Man kan se på det 

som en «learning-by-doing»-prosess (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 69). Eksempelvis ved at 

den eksplisitte kunnskapen delt i en organisasjon blir omdannet til taus kunnskap av hver 

enkelt medarbeider. Kunnskapen som blir skapt er en praktisk kunnskap som har blitt en 

del av hver enkeltes erfaringsbaserte- og tause kunnskap (Nonaka et al, 2000).  
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2.2.2 Ba, kunnskapens kontekst 

For å danne ny kunnskap trengs det en kontekst, «ba» tilbyr en slik kontekst (Nonaka et al., 

2000, s. 14). Ba er et japansk konsept som grovt oversettes til «sted» eller det engelske 

ordet «place» og ble opprinnelig foreslått av den japanske filosofen Kitaro Nishida. Den ble 

senere videreutviklet av Shimizu (Nonaka et al., 2000, s. 14). Ba defineres i vår oppgave 

som en kontekst hvor kunnskap er delt, skapt og brukt (Nonaka et al., 2000, s. 14). 

Nonaka et al. (2000) sier at en ikke kan være fri fra kontekst når man skal danne kunnskap. 

Grunnen for dette er at individer trenger sosiale, kulturelle og historiske kontekster som 

base for å kunne tolke informasjon og skape sine egne meninger. Ba må ikke være et fysisk 

sted. Ba kan være et konsept som forener et fysisk sted som eksempelvis et kontor, et 

virtuelt sted som e-post eller et mentalt sted med delte idealer (Ichijo & Nonaka, 2007, s. 

30). I Nonaka et al. (2000) sin artikkel skriver de at tidligere forskning som er gjort på 

kunnskapsdannelse fokuserer hovedsakelig på individer. Videre skrives det at 

kunnskapsdannelse er en individuell aktivitet hvor bedriften sin oppgave er å gi 

eksisterende kunnskap. Dette er et statisk syn, hvor Nonaka et al. (2000, s. 14) mener at 

kunnskapsdeling er en dynamisk menneskelig prosess hvor man må gå utenfor sine egne 

grenser og samhandle med andre mennesker. 

Nonaka et al. (2000, s. 15) sier at kunnskapen blir laget gjennom interaksjonene mellom 

individer eller mellom individer og deres miljø, i stedet for at en person operer helt alene. 

Ba er konteksten som disse menneskene deler gjennom interaksjonene og hvor de som 

deltar utvikler seg, samt skaper ny kunnskap ved å bryte ned sine egne barrierer for 

kunnskapsdeling (Nonaka et al., 2000, s. 15). Ichijo og Nonaka (2007, s. 31) nevner at de 

som deltar i en ba må være aktive gjennom handlinger og interaksjoner, ikke bare være en 

tilskuer. 
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Nonaka og Kunno (1998, s. 46) trekker frem fire typer ba som korresponderer med de fire 

trinnene i SEKI-modellen, se Figur 3. Disse er originating ba, hvor individer kan dele 

følelser og opplevelser ansikt til ansikt. Problemer og løsninger/innsikt opptrer spontant i 

individuelle situasjoner. Originating ba, er den primære ba hvor kunnskapsdannelse 

begynner, samtidig representerer den sosialiseringsfasen (Nonaka & Konno, 1998, s. 46). 

Interacting ba representerer eksternalisering hvor taus kunnskap blir eksplisitt gjennom 

dialog, deling av historier, oppsummering av daglige erfaringer og andre uformelle 

transaksjoner som gjør at taus kunnskap kan bli spredt rundt og påvirke organisatorisk 

arbeid (Nonaka & Konno, 1998, s. 47). Cyber ba er interaksjon i en virtuell verden og 

representerer kombineringsfasen. Denne fasen kan involvere mange mennesker ved bruken 

av forskjellige informasjonssystemer (Nonaka & Konno, 1998, s. 47). Den siste ba er 

exercising ba som handler om eksplisitt til taus kunnskap. Den støtter opp 

internaliseringsprosessen og fokuserer på gjentagende øvelser med instruktører og kolleger 

som skaper gode arbeidsmetoder (Nonaka & Konno, 1998, s. 47). 

 



   

 

21 

   

 

 

Figur 3 Hvordan ba korresponderer med SEKI-modellen (Nonaka & Konno, 1998). 

 

2.2.3 Kunnskapsressurser – organisasjonens base 

Basen til kunnskapsdanning består av bedriftens kunnskapsressurser. Nonaka et al. (2000, 

s. 20) definerer disse ressursene som «bedriftsspesifikke» ressurser som er helt unike for å 

skape verdi. Kunnskapsressursene fungerer som inputs og outputs av kunnskapsdannelses-

prosessen, dette utdypes nærmere i neste delkapittel. Kunnskap i dagens bedrifter er ofte 

betraktet som den viktigste ressursen for å opprettholde konkurransefordeler (Argote & 

Ingram, 2000, s. 155). Disse ressursene må konstant være under utvikling og bli brukt i 

daglig arbeid for at deres fulle verdi skal realiseres (Nonaka et al., 2000, s. 20). 

Kunnskapsressursene er både input og output til kunnskapsdannelses-prosessen, og er 

derfor konstant under utvikling. For å forstå hvordan disse ressursene blir opprettet, skaffet 

og utnyttet har Nonaka et al. (2000, s. 21) delt ressursene inn i fire typer: experiental, 
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conceptual, systemic og routine knowledge assets. For å se hva som de representerer: se 

Figur 4. Disse fire typene av kunnskapsressurser fungerer som en base for 

kunnskapsdannelses-prosessen, for at en bedrift skal kunne ta i bruk disse effektivt må den 

kunne kartlegge sine ressurser (Nonaka et al., 2000, s. 22). Videre sier Nonaka et al (2000, 

s. 22) at det å kun kartlegge de eksisterende ressursene ikke er nok, kunnskapsressurser er 

dynamiske, og nye kunnskapsressurser kan oppstå fra eksisterende kunnskap. Vi har valgt å 

ikke se bedriften i lys av conceptual knowledge assets fordi dette primært handler om 

hvordan kunder anser bedriften gjennom produkter, bilder, symboler og språk (Nonaka et 

al. (2000, s 21). 

 

Figur 4 Oversikt over de ulike formene for kunnskapsressurser. 
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2.2.4 Prosessen for kunnskapsdanning 

Kunnskapsdannelses-prosessen består av SEKI-modellen, ba og kunnskapsressurser. 

Prosessen vises i Figur 5. Denne prosessen bruker eksisterende kunnskapsressurser og 

genererer helt nye ved hjelp av SEKI-prosessen som tar plass i ba. Kunnskapen som blir 

generert av dette blir en del av kunnskapsressursene og skaper en basis for en helt ny spiral 

av kunnskapsdannelse. Dette er de sentrale begrepene som ligger til grunn for vår analyse. 

 

Figur 5 Kunnskapsdannelsesprosessen (Nonaka et al., 2000). 
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2.3 Teori for tiltakene 

Vi ønsker på bakgrunn av de ovennevnte teoriene presentere andre teorier som kan forbedre 

og forsterke kunnskapsdannelsesprosessen hos Visma Retail. 

 

2.3.1 Kunnskapsledelse 

Med kunnskapsledelse kan man skape bevisstgjøring for de ansatte i organisasjonen rundt 

verdien av kunnskap (Stacey, 2008 s, 14). Sue Newell, Maxine Robertson, Harry 

Scarbrough og Jacky Swan (2009) har en god forklaring på hva kunnskapsledelse handler 

om: “Explicit strategies, tools and practices applied by management that seek to make 

knowledge a resource for the organization.” (Newell et. al., 2009, s. 25).   

Kunnskapsledelse skal ifølge Fahey, Srivastava, Sharon & Smith (2001) støtte følgende:   

• Utvikle kunnskapsbeholdningen ved prosesser som oppdager og utvikler ny 

kunnskap samt raffinerer eksisterende kunnskap. Hensikten er å oppnå høyere 

markedsandel og lønnsomhet.  

• Styre kunnskapsflyten ved å oppfordre og tilrettelegge for deling av kunnskap 

mellom ansatte i bedriften og på tvers av organisatoriske grenser. Hensikten er å 

oppnå produktivitet og effektivitet internt i bedriften.  

• Stimulere til kunnskapsbruk ved kontinuerlig utvikling og bruk av kunnskap som en 

del av det daglige arbeidet og som en del av beslutningstakingen. Hensikten er å 

oppnå god trivsel for de ansatte. 
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2.3.2 Middle-up-down 

Konseptene «top-down» og «bottom-up» ledelse har ofte blitt nevnt i populær business 

litteratur (Nonaka, 1998, s. 9). De sentrerer seg rundt informasjonsflyt, hvor top-down 

ledelse understreker det å implementere samt ta i bruk valg som toppledelsen tar (Nonaka, 

1998, s. 9). Naturligvis vil bottom-up ledelse være det motsatte, hvor denne tilnærmingen 

underbygger valg tatt fra de lavere nivåene i bedriften. Nonaka (1998, s. 9) mener at de 

fleste bedrifter sin ledelsesstil finnes et sted mellom disse. I dagens samfunn vil ikke disse 

tilnærmingene fungere optimalt, fordi organisasjoner ikke bare behandler informasjon, men 

de må også skape den. Nonaka (1998, s. 9) legger frem en tilnærming som løser 

motsigelsene mellom de visjonære, men abstrakte konseptene for toppledelsen og de 

erfaringsbaserte konseptene som kommer fra grunnivået. Dette kaller han for en middle-up-

down tilnærming, som er rustet for sterk markedskonkurranse og raske teknologiske 

forandringer. I denne tilnærmingen sitter mellomledelsen på den viktigste posisjonen, som 

er å smelte sammen den organisatoriske forbindelsen mellom toppledelsen og de ansatte 

(Nonaka, 1998, s. 15). Videre poengterer Nonaka (1998, s. 15) at mellomledere er mest 

effektive på å fjerne «støy» og kaos som oppstår i organisasjonens prosesser for 

kunnskapsdannelse. Han legger også vekt på at mellomledere fungerer som et startpunkt 

for handling, de er agenter for endring i organisasjonen.  

Logikken bak denne tilnærmingen er at toppledelsen lager en visjon, og at mellomledere 

lager og implementerer konkrete konsepter for å løse motsigelsene som oppstår mellom hva 

som eksisterer i øyeblikket og hva ledelsen ønsker å gjøre. Nonaka (1998, s. 17) forklarer 

det slik at toppledelsen lager en overordnet teori, mens mellomledelsen lager en «middle-

range» teori og tester denne empirisk innenfor organisasjonens rammer. Vi har valgt å 

skrive om middle-up-down da vi mener dette er en av de spesifikke endringene i 

organisasjonen som må til for å effektivisere kunnskapsdelingen i bedriften.  
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2.3.3 Teamutvikling 

I følge Brochs-Haukedal (2012, s. 315) forandrer en gruppe seg i løpet av dens levetid. Vi 

bruker begrepene gruppe og team om hverandre i denne oppgaven. Man kan se på det som 

at gruppen utvikler seg og går gjennom ulike stadier. Vi har valgt å se på Tuckmans 

stadieteori som er en svært populær teori som omhandler hvordan grupper eller team 

utvikler seg. Teorien tar for seg fem stadier alle team går gjennom: 

1. Forming – Teamet møtes: 

I denne fasen kan vi se at gruppemedlemmene er reserverte og høflige. Gruppen 

definerer mål og utvikler arbeidsprosedyrer. Formingsfasen dreier seg i stor grad om 

å finne roller og plass i gruppen, og i det videre arbeidet.  

2. Storming – Teamet møter hverdagen: 

Her er konflikter det dominerende temaet. Det kan dreie seg om konflikter angående 

hvordan ting skal gjøres, prioriteringer av mål, ansvarsfordeling og lederrollen. 

Noen er svært aktive i disse diskusjonene og andre kan være mer reserverte. Man 

kan se på dette som en maktdemonstrasjon hvor det muligens kan utpekes en leder. 

På den andre siden kan gruppen få utfordringer med å utvikle seg til det neste 

stadiet om de ikke kommer seg videre i diskusjonene. Slike problemer har en 

tendens til å påvirke kommunikasjonen og samhandlingen i teamet.  

3. Norming – Felles identitet blir til: 

I denne fasen starter samarbeidet og temaet opplever et felles ansvar for gruppen. 

Med dette menes det at teamet ønsker å dele informasjon med hverandre, aksepterer 

hverandres meninger selv om de er ulik sine egne, og sammen klarer å komme frem 

til løsninger som er for det beste for gruppen. Man kan observere gjensidig positive 

følelser, som er med på å påvirke kohesjonen i gruppen.  

4. Performing – Teamet utfordres: 
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På dette stadiet er teamet mest produktive ved å jobbe effektivt og målrettet 

sammen. Samarbeidet er preget av en gjensidighet avhengighet. Om uenigheter 

oppstår kan teamet som oftest håndtere dette selv. I denne fasen kan ulike grupper 

videreutvikles til å bli endre mer effektive, mens andre finner et nivå og blir 

værende der. Det avhenger av hvilke normer som ble satt i foregående fase, og 

hvordan ledelsesfunksjonen har blitt ivaretatt.  

5. Adjourning – Sørgefase 

Dette er gruppens siste fase. Her opphører oppgaverelaterte aktiviteter. Man ser 

mindre til atferd som har som mål å utvikle og vedlikeholde sosiale relasjoner.  

(Brochs-Haukedal, 2012, s. 315-317).  

Teorien er tatt med da vi ønsker å belyse hvordan samhandling mellom ansatte kan være 

med på å påvirke effektiviteten i bedriften.  

 

2.3.4 Forskning på sosiale verktøy 

Vi ønsker å se hvordan sosiale verktøy kan være med på å påvirke kunnskapsdelingen i 

Visma Retail på en positiv måte. Tidligere forskning gjort av Harvard Business Review 

delte en større bedrift i to, den ene gruppen brukte interne sosiale verktøy (Jive-N1), mens 

den andre gruppen ikke brukte noen. Observasjoner over seks måneder viste at gruppen 

som brukte verktøyet hadde 31 % større sjanse enn tidligere til å finne medarbeidere som 

hadde kvalitetene og kunnskapen for den aktuelle jobben. De hadde også 88 % større sjanse 

for å finne ut hvem som kunne sette de i kontakt med riktig person. Den andre gruppen 

                                                 

1 https://www.jivesoftware.com/products/jive-n/ 



   

 

28 

   

 

viste null forbedringer i samme periode (Leonardi & Neeley, 2017, s. 120). Som et resultat 

av dette skal vi se nærmere hvordan Visma Retail kan utnytte seg av dette. 

 

2.4 Kunstig intelligens  

Da kunstig intelligens (fork.: KI) er et viktig tema i denne oppgaven har vi sett oss nødt til å 

skrive litt om hva det egentlig er. På engelsk kalles det artificial intelligence, forkortet AI. 

Dere vil derfor se disse begrepene brukes om hverandre. Datatilsynet definerer kunstig 

intelligens som følgende:  

«Kunstig intelligens er et begrep som beskriver datasystemer som kan lære av egne 

erfaringer og løse komplekse problemstillinger i ulike situasjoner – egenskaper vi 

tidligere har tenkt er unike for mennesker. Data, i mange tilfeller personopplysninger, 

er drivstoffet som gjør at systemet kan lære og bli intelligente.»  

(Datatilsynet, 2018, s. 4). 

Slike datasystemer som kan ha en mengde spennende bruksområder. De kan for eksempel 

benyttes i forskjellige programvareløsninger for å emulere menneskelig ekspertise, og 

deretter ta avgjørelse basert på avanserte algoritmer. Denne type systemer kalles 

ekspertsystemer (Laudon & Laudon, 2016, s. 475). Ekspertsystemer benytter seg ofte av 

kunnskapsbaser (eng.: knowlege base) som datagrunnlag for vurderingene og avgjørelsene 

systemet gjør. 

I følge Store norske leksikon består en kunnskapsbase av relevante fakta om fagområdet, 

samt noen fagfolks erfaringer og skjønn. I motsetning til en vanlig database inneholder en 

kunnskapsbase også grunnlaget for å vurdere dataene (Liseter, 2018).  
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3 Metode  

Forskningsmetode er ment for å gi forskere verktøy og teknikker for å gjennomføre 

forskning (Walliman, 2011, s. 1). Forskning er et vitenskapelig og systematisk søk etter 

relevant informasjon og data om et bestemt emne (Kothari, 2004, s. 1). I vår undersøkelse 

har vi tatt i bruk intervjuer for å samle inn data i en casevirksomhet. Ved bruken av 

kvalitative intervjuer har vi skaffet oss data som baserer seg på Visma Retail sine ansattes 

erfaringer. 

Når det er snakk om erfaring i forskning om kunnskap brukes ofte begrepet empiri. Vi har 

valgt å foreta en empirisk undersøkelse da empiri er noe som beskriver virkeligheten med 

grunnlag i erfaringer (Johannessen, Christoffersen, & Tufte, 2011, s. 40). Med en empirisk 

undersøkelse retter vi hovedfokuset på å generere ny kunnskap ved hjelp av de ansattes 

erfaringer. James G. March (1991, s. 71) har tidligere påpekt at ny kunnskap kan være av to 

typer; ny kunnskap, i form av «noe vi ikke har visst om fra før», eller kunnskap som har 

som mål å «utvikle og raffinere eksisterende kunnskap». Målet vårt er å finne utfordringer 

ved kunnskapsdelingen i Visma Retail. For å gjøre dette måtte vi finne ut av hva slags 

kunnskap som blir delt, hvordan den blir delt og hvor den blir delt. 

Validitet, reliabilitet og etikk er viktige områder et hvert forskningsprosjekt må ta hensyn 

til. Det er viktig for oss å formidle tidlig i dette kapitelet våre relasjoner med Visma Retail. 

Relasjoner skaper positive og negative effekter, og det er vår jobb som forskere å være klar 

over dette. Vi er en gruppe på fire studenter, som alle tidligere har vært involvert i Visma 

Retail. En har et års arbeidserfaring hos bedriften og en annen har jobbet der som konsulent 

i ni år og jobbet fortsatt der under dette prosjektet. Vi har også i forbindelse med våre 

studier hatt et prosjekt som omhandlet en prosessanalyse på Visma Retail sine 

ressursallokeringssystemer. Gjennom dette kapittelet diskuterer vi hvordan vi har håndtert 

våre relasjoner. 
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Videre tar vi for oss hvordan vi har gjennomført forskningen. Det har blitt tatt i bruk 

casestudie som forskningsdesign, og metoden vi har brukt er intervju. Gjennom teoribaserte 

spørsmål og vår tidligere kjennskap til Visma Retail har vi kommet frem til resultater som 

representerer informantenes svar og oppfatninger. Det er viktig å nevne at vår oppgave ikke 

handler om å finne en universal generaliserbarhet. Forskningen vår finner ut hvordan de 

ansatte hos Visma Retail opplever kunnskapsdeling. Våre informanter har gitt oss en 

representasjon av hvordan virkeligheten til de ansatte ser ut. 

 

3.1 Casestudie  

Kvalitativ casestudie er en tilnærming til forskning som forenkler undersøkelsen av et 

fenomen i en kontekst ved hjelp av forskjellige datakilder (Walliman, 2011). Dette sikrer at 

det som skal studeres ikke bare ses gjennom en linse, men heller en rekke forskjellige linser 

som tillater at flere sider ved fenomenet blir avdekket og forstått (Baxter & Jack, 2008, s. 

544). Det er hovedsakelig to viktige tilnærminger for veiledelse av casestudie metodikk. 

Den ene er foreslått av Rober Stake (2000) og den andre av Robert Yin (2014). Vi har valgt 

å følge Robert Stake (2000) sin instrumentelle casestudie. En instrumental case studie er 

studiet av en sak for å gi innsikt i et bestemt problem, omdirigere generaliseringer eller 

bygge teori (Baxter & Jack, 2008, s. 549). I instrumentell caseforskning setter saken 

forståelsen for noe annet (Baxter & Jack, 2008, s. 549). Stake (2000) skriver at en 

instrumentell fremgangsmåte brukes når caset fungerer som en støttespiller som kan 

forenkle forståelsen av noe annet. Med dette argumenterer vi for bruken av metoden; caset 

vårt er Visma Retail, og vi ønsker å undersøke kunnskapsdelingen i bedriften nærmere.  

Casestudie er ikke et metodologisk valg, men et valg av hva som skal studeres (Stake, 

2000, s. 443). En casestudie kan omhandle mye forskjellig, en case kan være en person, et 

land eller en arbeidsplass (Yin, 2014). Stake (2000) er også oppmerksom på at ikke alt er en 
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case, «A child may be a case. A doctor may be a case – but his doctoring probably lacks the 

specificity, boundedness, to be called a case” (Stake, 2000, s. 436). Med dette menes det at 

en case er noe helt spesielt. Stake (2000) sier videre at casestudiet som research er drevet av 

interesse for en individuell case, ikke etter de anvendte undersøkelsesmetodene. Å avgrense 

casestudie er viktig for at omfanget ikke skal li for stort. For å gjøre omfanget mindre sier 

Stake (2000) at man bør fokusere på avgrensninger som tid, sted, aktiviteter samt ved 

definering og kontekst. Definering ble vårt hjelpemiddel for å gjøre omfanget mindre. 

Grunnen til at omfanget ble for stort i begynnelsen var hovedsakelige fordi ingen av oss 

hadde gjennomført et slikt forskningsprosjekt før, hvor mye informasjon trengte vi 

egentlig? 

Casestudie fungerer veldig godt når en forsker ønsker å beskrive hva som er spesielt ved et 

sted. Vi ønsket å finne informasjon om hva som var spesielt med nettopp dette stedet. Stake 

(2000) sier at med instrumentell casestudie fungerer caset som en kontekst for å diskutere 

spesifikke teoretiske perspektiver. Visma Retail blir brukt som kontekst for å diskutere 

teorier om kunnskapsdeling. Vi satt av fire uker hvor vi jobbet aktivt hos Visma Retail for å 

samle inn data til caset. Det ble studert forskjellige aspekter som kommunikasjon, hvilke 

verktøy som brukes og kultur. For å hjelpe oss danne en forståelse av kunnskapsdelingen i 

bedriften valgte vi å bruke observasjon som en supplerende metode for å observere hvordan 

de arbeidet. Når forståelsen økte ble det lettere å kunne se sammenhengen mellom 

litteraturen og det virkelige.   

 

3.2 Intervju 

Intervjuer er en av de mest brukte formene for å samle inn kvalitative data (Johannessen et 

al., 2011, s. 142). Johannessen et al. (2011) sier at intervju er en metode som kan brukes i 

veldig mange forskjellige tilfeller, og samtidig skaffe detaljerte beskrivelser. Kvalitative 



   

 

32 

   

 

intervjuer har blitt kategorisert på mange forskjellige måter, men blir ofte sett på som 

strukturert, semistrukturert eller ustrukturert (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Et 

semistrukturert intervju tar for seg noen forhåndsdefinerte spørsmål på samme måte som et 

strukturert intervju ville gjort, men med en mer åpen tilnærming slik et ustrukturert intervju 

ville hatt (Wilson, 2013). Videre sier Wilson (2013) at en intervjuguide i et semistrukturert 

intervju hovedsakelig fungerer som et utgangspunkt, hvor rekkefølgen av spørsmålene og 

temaene kan varieres, intervjueren kan bevege seg fritt (Wilson, 2013). Edwards & Holland 

(2013, s. 2) sier at et strukturert intervju tilhører den kvantitative enden av skalaen, og blir 

ofte brukt som kartleggingsmetoder. 

Noen forskere tar det for gitt at intervju skal brukes som en av forskningsmetodene og 

avstår fra å bruke tid på å finne ut av om det er andre metoder som egner seg bedre, eller 

hva de egentlig forventer av intervjuene (Johannessen, et al., 2011, s. 144). Wilson (2013) 

sier at et semistrukturert intervju burde brukes når forskerne ønsker å samle inn og forstå 

data som meninger og holdninger. Intervju er nødvending når man ikke har mulighet til å 

observere holdninger og følelser, og når man er interessert i tidligere hendelser som er 

umulige å replikere (Merriam & Tisdell, 2016, s. 108). Semistrukturerte intervjuer har 

ifølge Johannessen et al. (2011, s. 145) også et fokus på subjektive opplevelser av emner. 

Vi ønsket at informantene ved Visma Retail skulle forklare med egne ord om sine 

erfaringer og opplevelser. Det kvantitative har ikke vært i fokus eller et tema, vi ønsket å se 

behovet for kvalitativ data fremfor kvantitativ. Spesifikt ønsket vi data fra de ansatte 

angående kunnskapsdelingen i Visma Retail, ikke den generelle oppfatningen. Derfor har vi 

valgt å ta i bruk semistrukturert intervju. 
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3.2.1 Valg av informanter 

I følge Johannessen et al. (2011, s. 108) har det utviklet seg noen uskrevne regler på mindre 

prosjekter, hvor 10-15 informanter er normalt. Videre sier Johannessen et al. (2011, s. 108) 

at for et studentprosjekt vil utvalget være mindre enn 10 personer. Data fra kvalitative 

intervjuer samler seg fort opp, og derfor må man være oppmerksom på at mengden data 

ikke gjør det vanskelig å analysere (Johannessen, et al., 2011, s. 108). For oss var det 

viktigere å ha nok informanter slik at vi følte at vi nådde metningspunktet, enn å tenke på 

antallet.  

Til å begynne med hadde vi ikke et spesielt antall informanter planlagt, men vi lette 

spesifikt etter personer som var fra forskjellige stillinger og team. Meningen med dette var 

å fremheve forskjellige syn. Vi endte opp med totalt syv informanter. Etter syv intervjuer 

følte vi at vi hadde nådd metningspunktet, mye av samme informasjon kom frem og vi så 

ikke behovet for å intervjue flere. Noen negative effekter som kan oppstå ved å velge 

informanter ved forskjellige team er at det kan være spesifikke påvirkninger i teamet som 

skaper opplevelsene. Det vil si at vi kan bare sammenligne data på tvers av teamene. Alle 

fra et team vil nødvendigvis ikke ha de samme synene som vår informant. Eksempler på 

påvirkninger kan være kjønn, alder eller interesser. 

I forkant av rekrutteringen sendte vi inn intervjuguide og samtykkeskjema til Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste for godkjenning. Rekrutteringen gikk via e-post, hvor 

vi sendte ut en invitasjon til informantene vi ønsket å intervjue med tidspunkt, lokasjon og 

generelt hva intervjuet handlet om. Vi fikk muligheten til å booke Visma Retail sine egne 

grupperom til å fullføre intervjuene, noe vi så på som en veldig gunstig faktor for å skape 

en god relasjon og trygge rammer. 
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3.2.2 Intervjuguide 

En intervjuguide er intet mer enn en liste med spørsmål man ønsker å spørre i et intervju. 

Mengden spørsmål avhenger av hvor strukturert intervjuet er (Merriam & Tisdell, 2016, 

s.124). Som nevnt tidligere har vi tatt i bruk semistrukturerte intervjuer. En semistruktur 

inneholder ofte noen få spørsmål som blir stilt til alle informantene, men også temaer og 

emner som skal bli diskutert (Merriam & Tisdell, 2016, s. 124). 

Først delte vi opp i hovedtemaer, hvor funksjonen var å forsikre at vi fikk belyst de aller 

viktigste temaene i forhold til vår problemstilling. Temaene vi endte opp med var: kultur, 

verktøy/plattform, ledelse og tiltak. Oppdelingen skapte en struktur for å kunne samle inn, 

dele opp og analysere de forskjellige dataene i etterkant av intervjuet. Analysene ble også 

på bakgrunn av denne strukturen mye mer effektiv når vi lette etter spesifikk data. Det er 

også verdt å nevne at for mye forhåndsdefinert struktur kan være med på å blinde forskeren, 

i den forstand at man ikke klarer fanger opp viktige fenomener som informanten prøver å 

fremme (Ryen, 2002, s. 97). Dette er en av de fremste grunnene til at vi valgte 

semistrukturerte intervjuer. Ryen (2002, s. 15) sier videre at et kvalitativt intervju kan ses 

på som en samtale for spontanitet, refleksjon og utdypning, noe vi ikke ville nedtrykket 

med for mye forhåndsstruktur. Hopf (1978) kommer med noen gode grunner til hvorfor 

intervjuere bruker guiden på feil måte. Guiden kan for noen fungere som en 

beskyttelsesfunksjon for å takle usikkerheten rundt den åpne og ubestemte 

intervjusamtalen. Videre sier Hopf (1978, s. 101) at det er viktig å være obs på dilemmaet 

mellom tidspress og forskerens interesse for informasjon. For eksempel kan forskeren føle 

at man må gjennom hele intervjuguiden før tiden er omme, eller at man bruker for mye av 

informantens tid og går raskt gjennom. Det er derfor viktig å sette av nok tid og gi 

informantene tilstrekkelig med informasjon på forhånd.  
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En åpen problemstilling som vår, krever at vi som forskere legger opp til et åpent intervju 

som fremmer informantenes perspektiver. For å gjøre dette gjorde vi en stor innsats for å 

skape et likeverdig forhold mellom informanten og intervjueren. Ryen (2002) sier at dette 

er viktig for at informanten skal kunne føle seg trygg nok til å påvirke retningen av 

intervjuet. 

Se vedlegg 1 for vår intervjuguide.  

 

3.2.3 Gjennomføring av intervjuene 

Intervju er en av våre hovedinntak for informasjon angående problemstillingen vår, vi 

ønsket derfor å ha så god som mulig gjennomføring. Et godt intervju er ikke lett, men en 

god start er å utarbeide en intervjuguide med gode beskrivelser (Johannessen et al., 2011, s. 

147). Til å begynne med overleverte vi samtykkeskjemaet for samtykke av deltagelse 

informantene kunne skrive under. Se vedlegg 2 av samtykkeskjema.  

Validiteten på vår forskning innebærer at vi som forskere klarer å reflektere over 

konteksten for innsamling av data, spesielt hvordan vår relasjon påvirker dette (Merriam & 

Tisdell, 2016, s. 238). Innledningsvis ble det nevnt at vi er en gruppe på fire studenter med 

tidligere relasjoner til Visma Retail, dette er viktig å reflektere over ved gjennomføringen 

av intervjuene. En person med erfaring i organisasjonen har større mulighet for å kunne 

lede spørsmålene mot det man ønsker å finne ut av, eller formulere spørsmålene på en 

ledende måte. Vi bestemte derfor å utnevne en ledsager, som leder intervjuene og som ikke 

tidligere har jobbet hos Visma Retail. Dette ville i tillegg kanskje lettere fremme en god 

relasjon, noe som kan være vanskelig hvis fire stykker utfører et intervju samtidig. 
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Det er vår jobb som forskere å overbevise leserne om at kvaliteten på forskningen vår er 

tilstrekkelig (Thagaard, 2013). Thagaard (2013) sier videre at verdien av resultatene må 

argumenteres for ved å reflektere over konteksten ved innsamling av data og hvordan vår 

relasjon til informantene kan påvirke informasjonen vi har skaffet. Ledsageren, den som 

ledet intervjuet, hadde kontroll over retningen til intervjuet, mens de andre hadde 

muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål. Dette følte vi var den beste måten å utnytte våre 

relasjoner uten å påvirke svarene til informanten. De tre andre hadde hele tiden muligheten 

til å stille oppfølgingsspørsmål som ikke direkte påvirket svarene, men heller fremmet en 

enda dypere forklaring fordi de kjente seg igjen i det som ble sagt. Vi var opptatt av å 

unngå ledende spørsmål og heller hjelpe hverandre til å formulere gode spørsmål som 

dekket vårt behov for informasjon. 

Dette kan knyttes opp mot reliabilitet, som ifølge Merriam og Tisdell (2016, s. 250) handler 

om at forskningsfunnene kan bli replikert, altså hvis studien blir gjennomført en gang til vil 

de samme resultatene oppstå. Basert på dette ønsker vi å påstå at om en ansatt hos Visma 

Retail hadde gjennomført intervjuene vil vi mest sannsynlig risikert at reliabiliteten 

minskes. Merriam og Tisdell (2013, s. 250) nevner likevel at reliabilitet er vanskelig i 

samfunnsvitenskap fordi den menneskelige oppførselen ikke er statisk. For å bygge videre 

på dette har vi også sett på Lincoln og Guba (1985) sitt syn om pålitelighet (reliabilitet). De 

syntes at det viktigere spørsmålet innen kvalitativ forskning burde være om resultatene 

stemmer overens med dataene som samles inn. Lincoln og Guba (1985) var de første til å 

konseptualisere påliteligheten i kvalitativ forskning som «pålitelighet» eller «konsistens». 

Meningen med dette er at i stedet for å kreve at utenforstående får de samme resultatene, 

ønsker en forsker at en utenforstående kan være enig i at, gitt dataene samlet, er resultatene 

fornuftige, konsistente og pålitelige. Spørsmålet blir da ikke om at våre funn vil bli funnet 

igjen, men om resultatene stemmer overens med de innsamlede dataene. 
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Intervjuene foregikk på Visma Retail sine egne grupperom, noe som nevnt, kan bidra til å 

skape en god relasjon mellom deltakeren og oss. Johannessen et al. (2011) sier at det finnes 

en rekke forhold som kan påvirke et intervju, blant annet rammen eller situasjonen 

intervjuet befinner seg i. Ved å utføre intervju hos Visma Retail skapte vi et godt grunnlag 

for intervjuene. Vi opplevde ikke at informantene ble forstyrret med arbeidsoppgaver i og 

med at intervjuet befant seg på arbeidsplassen deres.   

Første delen av intervjuet kalles en innledningsfase. Denne fasen består hovedsakelig av å 

presentere seg selv og gi informanten all nødvendig informasjon rundt intervjuet. Vi startet 

med å informere om prosjektet og hva slags spørsmål vi ønsket å stille. Videre gikk vi 

gjennom hvordan intervjuet ble dokumentert, hvor vi spurte informantene om det var greit 

at vi benyttet video og lydopptak for å kunne fokusere mer på intervjuet og ikke ta notater. 

Ingen sa nei til dette. Vi garanterte anonymitet, og informerte om informantens rett til å 

avbryte intervjuet når som helst. Muligheten til å fjerne intervjuet i ettertid ble også opplyst, 

dette kunne gjøres helt til oppgaven var innlevert. Intervjuene varte gjennomsnittlig 45 

minutter, hvor en time var satt av. 

Videre i innledningsfasen var det naturlig å begynne med noen introduksjonsspørsmål, her 

spurte vi informantene om hva de gjør hos Visma Retail og hvilke roller de har. Herfra 

brukte vi overgangsspørsmål for å komme til hovedtemaene. Disse hovedtemaene bestod av 

«kultur», hvor vi ønsket å vite mer om hvordan kulturen for kunnskapsdeling oppfattes. 

«Verktøy og plattformer», for å finne ut av hva informantene bruker av 

kommunikasjonsverktøy. Det tredje temaet handlet om «ledelse» hvor vi ønsket å finne litt 

mer ut om hva informantene syntes om ledelsens engasjement, og til slutt «tiltak», hvor vi 

spurte etter utfordringer og hvilke tiltak som har blitt gjort og om noe fungerer bedre enn 

andre ting. 
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4 Visma Retail AS 

I vår analyse og utplasseringsperiode hos Visma Retail fikk vi flere positive inntrykk, 

erfaringer og nye relasjoner. Informasjonen vi presenterer i denne oppgaven har vi fått fra 

selskapet ved møter, intervjuer og observasjoner. Før vi går dypere inn på det, vil vi først 

fremme fakta om bedriften. Visma Retail er en del av Visma konsernet som har 6700 

ansatte og hadde en omsetning i 2017 på NOK 9 346 mil. Bedriften leverer IT løsninger til 

SMB (små og mellomstore bedrifter), store virksomheter og offentlig sektor. 

Som nevnt er analysen tilknyttet konsulentavdelingen i Visma Retail. Denne avdelingen 

består av fem underavdelinger. Se Figur 6 av organisasjonskartet til Visma Retail. Totalt er 

det 67 personer som arbeider i avdelingen fordelt på fem team.  

- Business Consulting består av forretningsutviklingskonsulenter og arkitekter. Disse 

arbeider både i prosjekter og direkte mot kunder. 

- Development. I denne avdelingen finnes det ca. 10 utviklere som arbeider med 

både store og små utviklingsoppgaver.  

- Application Consulting har applikasjon-, system- og forretningskonsulenter. 

Konsulentene innehar som regel en kombinasjon av både IT- og Retail- kunnskap. 

- Application Management avdelingen leverer tjenester innenfor drift og overvåking 

av IT systemer. Her er det hovedsakelig applikasjonskonsulenter, system- og 

databaseadministratorer som arbeider. De har ansvaret for drift og overvåking av 

applikasjonene som Visma Retail leverer. 

- Project Office, også omtalt som prosjektkontoret har ansvaret for 

prosjektporteføljen til Visma Retail. Her finnes ni prosjektledere som styrer både 

store og mellomstore prosjekter.  
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Figur 6 Organisasjonskart 

De viktigste arbeidsoppgavene til konsulentene er å fakturere timer, derfor er man avhengig 

av at medarbeidere er effektive og presise i arbeidet sitt. Mange av konsulentene arbeider i 

store implementeringsprosjekter, mens andre arbeider i mindre prosjekter eller løpende 

oppdrag. Uansett oppgave er det kritisk med effektiv kommunikasjonsflyt og riktig 

ressursallokering for å sikre at konsulentene til enhver tid er i arbeid mot kunder.  

Som vi ser ut ifra organisasjonskartet Figur 6 er det flere forskjellige arbeidsoppgaver og 

ansvarsområder i underavdelingene. Når det er forskjellige arbeidsoppgaver blir det 

naturligvis brukt flere forskjellige verktøy. Derfor brukte vi litt tid på å finne ut hvordan 
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arbeidsflyten var hos konsulentene og vi forsøkte å avdekke hva slags verktøy, og på hvilke 

digitale og fysiske arenaer de operer. 

Under analysen fikk vi innblikk i en hektisk arbeidshverdag hvor mange ansatte arbeider i 

store prosjekter. Vårt inntrykk er at de ansatte har en veldig høy faglig styrke både innen IT 

og Retail. Vi intervjuet både personer med utviklerbakgrunn, prosjektledere, applikasjons- 

og systemadministratorer, samt fagkonsulenter med mange års erfaring fra butikk og 

kjededrift og serviceyrket. 

Vi fikk også inntrykk av at miljø og trivsel, samt det å ha respekt for sine kollegaer er en 

veldig viktige faktorer for de ansatte. Det er som regel alltid tid til en hyggelig prat med 

kollegaer ved kaffemaskinene eller i gangene, selv i en hektisk arbeidshverdag.  

 

4.1 Verktøy og arenaer som er i bruk 

Når vi var hos Visma Retail fikk vi innsyn og tilgang på flere av systemene de bruker i det 

daglige, og i forbindelse med kunnskapsdeling brukes mange forskjellige typer systemer og 

verktøy, se tabell 1 for oversikt. Informasjonen rundt verktøy og systemer kommer primært 

fra dialog med diverse ressurser, møter og intervjuer. Primære arbeidsverktøy er G-Suite 

som består av Docs, Mail, Chat og mer. Nylig fikk G-Suite støtte for direktemeldinger og 

gruppesamtaler i programmet Google Hangouts Chat som også støtter samtaleorienterte-

robot eller chatbots. Dette er en tydelig trend blant alle de store leverandørene av slike 

samhandlings- og produktivitetspakker.  

Dokumenter kan lagres flere steder. Eksempel på dette kan være felles nettverksdisk, hos 

kundenes samarbeidsplattform, Google Sites og på Google Drive. Tabell 1 Oversikt over 

verktøy og systemer viser verktøyene som brukes i dag og av hvem. 
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Verktøy  Brukes til Brukes av 

Google Mail E-post tjeneste  Alle 

Google Sites Intranet på konsern-, bedrift-, 

avdelingsnivå- og prosjektnivå.  

Alle 

Slack Direktemeldinger og gruppesamtaler.  Ulike 

avdelinger 

Google Hangout Chat Direktemeldinger og gruppesamtaler.  Alle 

Google Hangout Meet Møte og videostrømmetjeneste  Alle 

Google Team drive Fildelingsplattform  Alle 

Confluence Dokumenterings og 

samhandlingsplattform. Kan også brukes 

som Wiki plattform. 

Ulike 

avdelinger 

Jira Feil-, utvikling og oppfølgingsplattform Ulike 

avdelinger  

Spira Saksbehandling / oppgavebehandling Ulike 

prosjekter 

Zephyr Saksbehandling / oppgavebehandling Ulike 

avdelinger 

SharePoint Intranett og dokumentasjons-

håndteringsplattform  

Ulike 

avdelinger 

Egen Wikipage 

installasjon  

Oppslagsverktøy Support 

OneNote Notaskrivningsverktøy Ulike 

avdelinger 

Google Keep Liste og notatskrivningsverktøy  Individuelt  

Severa Timeføring og prosjektoppfølging Konsulent 

Tabell 1 Oversikt over verktøy og systemer. 

 

Vi ser her at det er en stor spredning i måten dokumentene struktureres på samt hvor de 
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lagres. Hvordan dette potensielt påvirker bedriftens kunnskapsdeling kommer vi nærmere 

innpå i analysedelen.  
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5 Analyse - Hvordan fungerer kunnskapsdelingen?  

I dette kapitlet vil vi analysere intervjuene, og sette de opp mot teoriene vi har valgt for 

denne oppgaven; SEKI-modellen, ba og kunnskapsressurser. 

 

5.1 SEKI-modell 

SEKI-modellen viser som sagt hvordan samhandlingen mellom taus- og eksplisitt kunnskap 

foregår. Vi skal i dette kapitelet binde sammen informasjonen vi har fått fra informantene 

våre med de forskjellige fasene i modellen. Hvilken del av SEKI-modellen fungerer i 

bedriften, og hvilke fungerer mindre bra? 

 

5.1.1 Sosialisering - Hva kan vedkommende brukes til? 

Vi ønsket å intervjue forskjellige mennesker i bedriften som hadde forskjellige erfaringer, 

ansiennitet, etc. Et av intervjuobjektene vi intervjuet var forholdsvis nyansatt, og fortalte at 

vedkommende ble tildelt «fadder» da objektet startet i bedriften:  

… jeg visste jeg hadde en fadder. Men visste i bunn og grunn ikke hva jeg kunne bruke 

han til annet enn å spørre om ting, som hvor ting lå. Det er tilrettelagt og ønskelig med 

god kunnskapsdeling, men ikke gode og faste rammer for dette. Intervjuobjekt 2. 

Fadder-ordninger kan ofte ses på som et verktøy for sosialiseringsprosessen, hvor 

«fadderbarnet» følger fadderen sin og observerer for å lære den tause kunnskapen 

vedkommende innehar. Videre forteller intervjuobjektet at utfordringen ligger i at tiden 

ikke strekker til. Å lære bort taus kunnskap krever noe mer ressurser i form av tid, i forhold 
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til eksplisitt hvor man eksempelvis kun trenger å sende over et dokument.  

 

5.1.2 Eksternalisering - Flere fagkvelder 

Under analyseperioden og intervjuprosessen hadde vi utfordringer med å finne eksempler 

på hvordan organisasjonen konverterer taus- til eksplisitt kunnskap. Flertallet av 

intervjuobjektene nevner at de ønsker flere fagkvelder. Blant annet svarte et av 

intervjuobjektene følgende på spørsmålet; hvis du kunne valgt ett spesifikt tiltak, hvilke 

ville det vært? 

… det er mangel på fagkvelder, her kan man få påfyll av mye bra og ny kunnskap. 

Intervjuobjekt 1. 

Ved slike samlinger kan man få mye påfyll av taus kunnskap. Dog er det begrenset hva som 

faktisk er i stand til å konverteres til eksplisitt kunnskap. Det krever en viss forståelse og 

erfaring og ikke minst refleksjoner for å kunne omgjøre taus kunnskap til eksplisitt. 

I tillegg til dette fortelles det også om en silomentalitet i bedriften. Det er mye deg, din og 

meg, min. En av informantene sier: 

… vi operer som mange separate enheter med egne budsjetter. Det er en stor hindring 

for oss i forhold til kunnskapsdeling da skylden ofte legges over på hverandre. 

Intervjuobjekt 4. 

 

5.1.3 Kombinering - 100 forskjellige plattformer 

Samtlige av intervjuobjektene pekte på det var for mange plattformer og ingen rød tråd i 

hvor man fant og lagret informasjonen. Dette fører til at informasjonen er defragmentert og 
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spredt, slik at de ansatte må jakte på riktig informasjon. Et av intervjuobjektene svarte 

følgende på spørsmålet om man kan dele kunnskapen sin på en effektiv måte: 

…vi har utallige plattformer å dele ting på, det finnes ikke retningslinjer for hva som 

skal lagres hvor. Det blir da både vanskelig for meg å dele dokumentasjon på en 

effektiv måte, men ikke minst å finne riktig dokumentasjon også. Intervjuobjekt 7. 

Videre følges det opp med følgende utsagn av et annet intervjuobjekt på 

oppfølgingsspørsmål om hvor et dokument vedkommende hadde lagd var tilgjengelig og 

hvem som visste at dette fantes og hvor den lå: 

… det er i bunn og grunn bare jeg som vet at den eksisterer. Intervjuobjekt 7. 

Vi fikk også høre at flere av teamene har sine egne arbeidsmåter og 

dokumenteringsprosesser, ofte grunnet enten mangel på verktøy eller at det er vanskelig å 

finne frem på de felles arenaene. Det kom frem i intervjuet en suksesshistorie hvor et team 

hadde introdusert sin egen wiki, men informasjonen og kunnskapen ble isolert i teamet som 

igjen kan fremme en mulig silomentalitet.  

Vi fikk vite at det er som regel avsatt tid for kunnskapsdeling under avdelingsmøtene. 

Temaene varierer fra gang til gang og det holdes av interne ressurser som ønsker å dele 

erfaringer eller kunnskap. Mange av informantene kom med svært gode tilbakemeldinger 

på disse møtene. Siden bedriften har mange kunnskapsrike ressurser til sin disposisjon så er 

dette en god måte å formidle og spre kunnskap, noe bedriften burde fortsette med. 
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5.1.4 Internalisering - Hvilken dør skal jeg banke på? 

Et av intervjuobjektene forteller oss at deres team ble oppmuntret til å skrive «lesson 

learned» ved prosjektavslutninger. Da det var neste intervjuobjekt sin tur ønsket vi å sjekke 

om vedkommende visste om et spesifikt «lesson-learned»- dokument og ikke minst hadde 

tilgang til det. Vi fikk da følgende svar:  

… finnes det et slikt dokument? Det skulle jeg gjerne hatt tilgang til da det er nyttig for 

oppgaven jeg gjør nå. Intervjuobjekt 7. 

Vi ønsket å se om intervjuobjektet kunne prøve å finne frem til dette dokumentet, men 

vedkommende lyktes ikke da intervjuobjektet ikke visste hva man kunne søke på og etter, 

samt hvor. Det skal nevnes at disse informantene jobbet for forskjellige team. Det er 

teamleder for første informant som oppfordrer teamet til å skrive «lesson learned», noe vi 

ser som veldig godt tiltak for å fange erfaringer og kunnskap. Det er indikasjoner for et 

mønster av silomentalitet mellom avdelingene og et ønske om klare retningslinjer.  

De fleste intervjuobjektene forteller at selskapet er gode på muntlig kunnskapsdeling, men 

at utfordringen ligger i å finne riktig dør å banke på. Dette er tidskrevende og krever 

unødvendig mye ressurser. I tillegg til dette vil kunnskapen delt mellom disse to bli borte 

for resten av organisasjonen. Med dette kan vi se at overføringen fra eksplisitt til taus 

kunnskap har en del hindringer. Dette kunne skjedd mer effektivt og sømløst ved andre 

forutsetninger. På spørsmål om informantene opplever om det er rom for å feile i bedriften 

svarer en av informantene følgende: 

… ja, det er absolutt rom for å feile – så lenge du rydder opp i det selv. Intervjuobjekt 

4. 
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Samtlige informanter svarer at det er rom for å feile i bedriften noe som er svært positivt i 

forhold til at det gir større terskel for å tørre å dele.  

 

5.2 Ba 

Ba handler om hvor kunnskapen blir delt. For at en ba skal kunne oppstå må individene i en 

bedrift delta og skape en kultur for dette. Det er mange måter å dele kunnskap på, det vil si 

at ba kommer i mange forskjellige former. Ansikt til ansikt, konferanser, online chat, alle 

disse stedene er ba som kan oppstå og forsvinne når som helst.  

… det finnes ingen rammeverk eller felles plattform for å dele kunnskap. Plattformer 

har flere ganger blitt opprettet, men det blir ofte bare tatt i bruk av en mindre 

gruppe.  De som ikke tar i bruk de nye plattformene velger heller å bruke sine egne. 

Intervjuobjekt 1. 

Kunnskapsdeling i den virtuelle verdenen blir omtalt som cyber ba (Nonaka & Konno, 

1998, s. 47). Intervjuobjektet sier her at det finnes mange forskjellige plattformer for 

kunnskapsdeling, å ta i bruk kommunikasjonsverktøy gjør at flere kan bidra. Utfordringer 

her er at det er for mange plattformer og for få retningslinjer. Dette gjør at arbeiderne blir 

spredt rundt på forskjellige plattformer, og kunnskapsdelingen blir svekket som et resultat 

av dette. 

… i vår supportavdeling har vi implementert en wiki side for kunnskapsdeling, den ble 

lett forankret fordi de får betalt for å gjenbruke informasjonen, mens for eksempel 

konsulentavdelingen hele tiden må fakturere. Wikien hos support fungerer veldig godt, 

men den blir ikke brukt over «hele bygget», noe den kanskje burde. Intervjuobjekt 1. 
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Support avdelingen i bedriften har tatt i bruk en egen wiki side, og dette har gitt gode 

resultater. Denne implementeringen kan kalles for en suksesshistorie, som ledelsen og de 

ansatte kan se på som en motivator. Konsulentene klarer å fullføre sine arbeidsoppgaver 

uten en felles plattform slik det er i dag, men det er ikke optimalt.  

… det er definitivt rom for feiling i bedriften, men mye kunne blitt forhindret med bedre 

kunnskapsdeling og rutiner. Ofte «finner vi opp hjulet på nytt», fordi vi ikke vet hva som 

allerede har blitt gjort. Intervjuobjekt 1. 

… når jeg begynte her fikk jeg rundt åtte linker, som pekte på forskjellige type 

informasjon. Det var veldig vanskelig til å starte med. Intervjuobjekt 2.  

Hovedfokuset ved cyber ba er å kombinere ny eksplisitt kunnskap med den eksisterende 

kunnskapen for så å kunne generere og systematisere denne (Nonaka & Konno, 1998, s. 

47). Visma Retail har ifølge intervjuobjektene for mange lokasjoner med informasjon, og 

det ofte vanskelig å finne frem. Dette går igjen i alle intervjuene. 

Videre beveger vi oss vekk fra den virtuelle verdenen over til den virkelige. Originating ba 

er hvor kunnskapen starter og representerer sosialiseringsfasen (Nonaka & Konno, 1998, s. 

46). Fysisk, ansikt til ansikt opplevelser er nøkkelen til samtale og overføring av taus 

kunnskap (Nonaka & Konno, 1998, s. 46). 

… det er enkelt å spørre, du får aldri et nei, selv om folk er opptatt. Kulturen er god og 

folk er åpne for å dele informasjon, blant annet å bidra i møter hvis de har spesial 

kompetanse. Intervjuobjekt 2. 

… det er ingen vegger, jeg prøver å påvirke de jeg jobber med på en positiv måte, og 

oppfordrer de til å snakke med hverandre. Intervjuobjekt 3. 
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Kommunikasjonen mellom de ansatte virker til å være veldig god, og det oppfordres til å 

snakke med hverandre. Det er en positiv holdning som fører til at det ikke oppstår barrierer 

mellom seg selv og de andre. Likevel, finnes det noen utfordringer: 

… alle er veldig opptatt, man har ikke tid til å dele sin egen kunnskap. Jeg opplever ofte 

at det er noen mennesker som kan veldig mye, men de har aldri tid. Da må man sitte å 

vente, for å så huke tak i de i gangene, det er en veldig kjedelig måte å få informasjon 

på. Intervjuobjekt 4. 

Her blir det nevnt at selv om det er god kultur for kunnskapsdeling så er det ikke er nok tid 

eller ressurser for å faktisk dele kunnskapen. Dette kan være et resultat av at mye 

informasjon er spredt rundt. 

… når jeg begynte å jobbe her fikk jeg utnevnt en fadder fra min leder, som jeg kunne 

stille spørsmål, men det var ingen «fadderordning». Jeg skulle ønske at jeg kunne vært 

med på ting, som f.eks. se hvordan man bruker dokumentasjon, hvordan man finner 

dokumentasjon, hvordan man håndterer møter, og hvem man kan spørre. Det hadde 

også vært gunstig om jeg fikk noen små-oppgaver, for å komme raskere inn i systemene. 

Intervjuobjekt 2. 

Dette kan knyttets opp til det Nonaka og Konno. (1998, s. 47) kaller for exercising ba, som 

støtter opp mot internaliseringsprosessen og omgjøringen fra eksplisitt til taus kunnskap. 

Nonaka og Konno (1998, s. 47) sier at fokusert trening med mentorer og kolleger burde 

innehold kontinuerlige øvelser som stresser atferdsmønstre, og utførelsen av disse. 

Intervjuobjekt 2 ønsker seg nesten nøyaktig det som blir beskrevet av Nonaka og Konno. 

(1998). En enda bedre fadderordning tror vi kunne hjulpet med å effektivisere onboarding 

av nyansatte slik at de raskere blir satt inn i systemene, samt forbedre kunnskapsdelingen 

mellom kolleger. 
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Den siste formen for hvor kunnskapsdeling foregår er interacting ba, som handler om å ha 

en felles forståelse. Taus kunnskap blir eksplisitt gjennom dialog, deling av historier og 

oppsummering av daglige erfaringer som gjør at taus kunnskap kan bli spredt rundt i 

organisasjonen.  

… det varierer litt fra team til team, men det er som oftest regelmessig møte hver andre 

uke, og et avdelingsmøte hver måned. Intervjuobjekt 6. 

… jeg syntes ikke det har vært så veldig mye fokus på kunnskapsdeling internt i 

avdelinger og team, hovedsakelig fordi vi ikke har tid.  Det er ikke mye tid du kan sette 

av med god samvittighet til å drive med kompetanseheving, selv om ledelsen sier at 

dette er i fokus. Hvis det hadde vært litt mer kultur for å kunne føre interntid, hadde det 

åpnet for at ansatte kunne holdt workshops, samlinger eller fagkvelder. Intervjuobjekt 

5. 

Intervjuobjekt 5 indikerer at det ikke er nok tid til å drive med aktiviteter som fremmer 

felles forståelse, heller ikke at det er satt i stort fokus av ledelsen. Tilretteleggingen av de 

forskjellige ba er varierende. Vi kan oppsummere med at originating ba kanskje er den 

viktigste ba for Visma Retail. Ansikt til ansikt kommunikasjon utgjør mye av 

kunnskapsdelingen. Interacting ba, som handler om felles forståelse finnes i form av 

avdelingsmøter og team møter. 

Det er en hektisk arbeidshverdag som gjør at andre former for felles aktiviteter til tider 

faller gjennom. Cyber ba hos Visma Retail er tilstede, men gjennom intervjuene fikk vi et 

inntrykk av at det muligens er for mange og at det mangler klare retningslinjer. Visma 

Retail har prøvd flere verktøy for å bedre kunnskapsdelingen, men har ikke klart å forankre 

dette gjennom hele avdelingen. Kanskje dette er et resultat av at ledelsen ikke har funnet 

det riktige verktøyet. Fordi det ikke er et forankret felles verktøy har de forskjellige 

teamene tatt i bruk sine egne løsninger. Det er positivt i forhold til effektivitet i akkurat det 



   

 

51 

   

 

teamet, men er ikke veldig effektivt når vi ser på det store bildet. Først og fremst vil mye 

kunnskap bli tapt fordi det ikke er overførbart. For eksempel hvis et team trenger et 

dokument fra et annet team vil de kanskje lagre dette i sin egen løsning, men hva skjer når 

dette dokumentet må oppdateres? Det er stor sannsynlighet for at det blir liggende 

forskjellige versjoner på forskjellige plattformer, noe som ikke er veldig effektivt. 

Exercising ba forekommer i form av en utdelt fadder, men det er en ordning som kan 

forbedres med flere retningslinjer og en dypere analyse for å gjøre det tydelig hvordan en 

fadder kan skape verdi. Alle formene av ba eksisterer på et vis, men kan muligens 

forbedres enten i form dialog, gruppedynamikk eller teknologiske virkemidler. Dette 

kommer vi tilbake senere i oppgaven. 

 

5.3 Kunnskapsressurser 

Kunnskapsressurser er bedriftsspesifikke ressurser som danner et grunnlag for 

kunnskapsdanning, og er en av de viktigste ressursene for å opprettholde 

konkurransefordeler (Argote & Ingram, 2000, s. 155). Selv om disse ressursene er så viktig, 

kan det være vanskelig å finne et effektivt system for å holde orden og fange opp all 

kunnskapen, spesielt fordi kunnskap kan være taus. 

… jeg har hatt er par episoder med kunder hvor det har vært mangel på dokumentasjon 

av taus kunnskap. Jeg skulle gjøre en test for en kunde som jeg ikke hadde vært så mye i 

kontakt med før. Jeg kjørte testen en gang, og fikk tilbakemelding på at den skulle 

kjøres to ganger, «det var noe alle visste», men det står ingen sted. Det blir på en måte 

viktig at du prater med de riktige folkene for å få kunnskapen du trenger. Intervjuobjekt 

4. 
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… jeg kan finne samme dokument tre forskjellige steder, men ser fort at dette er tre 

dokumenter av forskjellig versjoner. Det er ingen steder jeg kan sjekke om hvilken 

versjon som er gjeldene. Intervjuobjekt 6. 

Begge intervjuobjektene er inne på det Nonaka et al. (2000, s. 21) kaller for systemic 

knowledge assets og routine knowledge assets. Nonaka et al. (2000, 22) sier at systemic 

knowledge assets handler om å kartlegge eksplisitt kunnskap som produktspesifikasjoner, 

manualer og dokumenteringer angående kunder og leverandører. Routine knowledge assets 

handler om å dokumentere taus kunnskap som intervjuobjekt 4 snakker om. 

Intervjuobjektene indikerer at det er en mangel på slik dokumentasjon, og at når det først er 

dokumentert kan det ligge forskjellige versjoner på forskjellige plattformer. 

… hvis jeg trenger bedriftsspesifikk informasjon går jeg til lederen min for å spørre 

hvem jeg kan spørre. Jeg må på en måte gå fra dør til dør. Intervjuobjekt 6. 

Intervjuobjekt 6 er her inne på det Nonaka et al. (2000, s. 21) kaller for experiental 

knowledge assets. Dette er den formen for ressurs som er vanskeligst å dokumentere. Dette 

handler om delt taus kunnskap som blir bygd opp gjennom praktisk erfaring mellom 

arbeiderene i bedriften. Ferdigheter og kunnskaper som har blitt anskaffet gjennom 

erfaringer på jobb er eksempler på dette. 

 

5.4 Oppsummering 

Vi har i analysen anvendt teoriene, begrepene og elementene presentert i teorikapittelet.  

Avslutningsvis vil vi vise hvordan våre teorier henger sammen og danner prosessen for 

kunnskapsdanning. Informantene uttrykker et stort behov for kunnskapsdeling. De har et 

positivt syn på kunnskapsdeling og ønsker å forbedre seg. Vi erfarer at hindringene for 
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kunnskapsdeling primært ikke ligger organisasjonskulturen, for her er mye på plass. Dog 

oppleves det at det er mengden tilgjengelige ressurser som setter begrensningene på dette 

området. En av intervjuobjektene forklarte situasjonen på en artig måte:  

… vi er i et hus, hvor det hele tiden oppstår små branner, velger du da å gå til butikken 

for å kjøpe en brannstige og brannslukningsapparat, eller slukker du brannen med det 

du har tilgjengelig? 

Hvordan de forskjellige prosessene i SEKI-modellen fungerer for Visma Retail, har for oss, 

blitt vist gjennom informantene sine svar under intervjuene. SEKI-modellen består som 

sagt av: sosialisering, eksternalisering, kombinering og internalisering. Sosialisering i 

bedriften hvor man overfører taus kunnskap til taus kunnskap er ment til å skje via en type 

fadderordning for nyansatte. I praksis har dette vist seg å ikke fungere optimalt i dette 

eksemplet da muligens ikke var satt av retningslinjer og struktur. Videre kan vi se at 

sosialisering ofte skjer ved arbeidsplassene til konsulentene når noen trenger hjelp med noe. 

Vi kan fort se sammenhengen med sitatet over angående brannslukning; sosialisering skjer 

ofte ved hastesaker, mens det i teorien bør være en prosess som foregår over tid.  

Videre i SEKI-modellen har vi eksternalisering. Her kan vi muligens konkludere med at 

denne prosessen i stor grad er fraværende, både på grunn av en mulig silomentalitet og 

fordi et manglende ba for overføring av taus- til eksplisitt kunnskap.  

Mye av informasjonen i bedriften er spredt i form av at det er mange plattformer hvor ting 

lagres på. Dette medfører at kombinering er en ressurskrevende prosess da man må lete seg 

frem for å skape ny eksplisitt kunnskap. I tillegg til mange plattformer er det ingen struktur 

på hva som skal lagres hvor, samt mal på dokumentasjonene. Ved å implementere 

kunnskapsdeling som en fast del i avdelingsmøtene kan dette bidra til å skape inspirasjon, 

og ikke minst være med på å skape en bedre kultur for kunnskapsdeling.  
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Vi opplever at internalisering er en prosess som fungerer i bedriften, i alle fall kulturelt sett. 

Bedriften er gode på muntlig kunnskapsdeling, som er med på å bidra med å overføre 

eksplitt- til taus kunnskap. Selv om tiden ikke alltid strekker til, er man alltid behjelpelige. 

Ved at det er rom for å feile i bedriften skaper dette en «uredd internaliseringsprosess». 

Med dette mener vi at man lettere tør å gjøre eksplisitt kunnskap til sin egen tause 

kunnskap.  

Ba handler om hvor kunnskapsdelingen foregår. Ba kan oppstå og forsvinne når som helst. 

Kunnskapsdeling må ikke foregå fysisk, det kan også være i en virtuell verden. Ba finnes i 

fire former. Originating ba er hvor kunnskapsdelingen begynner, hvor individer kan dele 

følelser og opplevelser ansikt til ansikt. Dette er formen for ba som blir mest brukt hos 

Visma Retail, det vil si at kunnskap blir ofte dannet. Tidligere i analysen nevnte et 

intervjuobjekt at noe av utfordringene knyttet til effektiviteten i Visma Retail oppstår fordi 

de ofte må «finne opp hjulet på nytt». Vi kan muligens trekke en konklusjon at kunnskap 

blir dannet, men ikke lagret. Dette kan vi knytte opp mot cyber ba, som er kunnskapsdeling 

i den virtuelle verdenen. Denne formen for ba kombinerer ny eksplisitt kunnskap 

(originating ba) med den eksisterende kunnskapen for å så kunne generere og systematisere 

denne. Ut i fra intervjuene er det trygt å konkludere med at cyber ba er en av de største 

utfordringene hos Visma Retail fordi det finnes for mange plattformer uten retningslinjer og 

rutiner. Interacting ba handler om å skape en felles forståelse hvor taus kunnskap blir 

eksplisitt gjennom dialog. Dette finnes i form av regelmessige avdelingsmøter og 

teammøter, men det blir gjort klart at det ønskes større variasjon, som for eksempel fag-

kvelder eller «workshops». Exercising ba er den siste formen, som handler om å gjøre 

eksplisitt kunnskap taus gjennom gjentakende øvelser med instruktører og kolleger som 

skaper gode arbeidsmetoder. Dette finnes i Visma Retail i form av utdeling av en fadder, 

denne personen sin funksjon er å kunne ta imot spørsmål. En gjennomtenkt fadderordning 

kunne vært en god løsning for at nyansatte ikke faller i de samme sporene, men samtidig 

må de andre formene for ba bli prioritert slik at de nyansatte skal kunne ta i bruk de gode 
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arbeidsmetodene. Alle formene for ba er tilstedte hos Visma Retail, men vi tror at den kan 

forbedres ved mer effektiv tilrettelegging av ba som fremmer kunnskapsdeling, 

hovedsakelig på grunn av manglende ressurser. 

Kunnskapsressursene til en bedrift kan regnes som «bedriftsspesifikke» ressurser som er 

helt unike for å skape verdi. Disse ressursene må dokumenteres og oppdateres hele tiden for 

at verdien skal bli utnyttet fullt. Systemic knowledge assets er bedriftsmanualer, produkt 

spesifikasjoner og dokumenteringer angående kunder og leverandører. Visma Retail har 

som nevnt tidligere mange forskjellige interne systemer, som gjør at mye informasjon 

ligger spredt rundt, og ofte må de ansatte grave lenge for å finne det de trenger. Routine 

knowledge assets handler om å dokumentere taus kunnskap man skaffer seg ved å jobbe 

hos en bedrift. Uten et samlet sted å drive med slik kunnskapsdeling, og mangel på tid blir 

dette nedprioritert. Kunnskap om slike rutiner skjer heller ved tilfeldigheter som snakk over 

kaffemaskinen eller lunsj. 

Sett i lys av de sistnevnte teoriene ser vi at prosessen for kunnskapsdeling er til stede i 

avdelingen, men den er ikke optimal. Utfordringene som oppstår i de forskjellige 

elementene er knyttet til hverandre. Vi tror at manglene på tid, fokus, en felles strategi og 

samhandling på tvers av linjeorganisasjonen har blant annet ført til at de ansatte tar i bruk 

sine egne verktøy, som igjen fører til at informasjonsflyten og kunnskapsdelingen faller 

eller isoleres i team. Alle intervjuobjektene nevnte at selve kulturen for kunnskapsdeling er 

til stedet og at det er rom for å feile. Vi kan oppsummere med at kunnskapsdelingen i 

bedriften kan forbedres ved mer effektiv tilrettelegging.  

Til nå har vi anvendt teoriene som omhandler SEKI, ba og kunnskapsressurser som danner 

prosessen for kunnskapsdeling. Vi har laget en liste som viser positive- og 

forbedringsområder disse teoriene har belyst:  
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• Mye god verbal kunnskapsdeling person til person og i møter. 

• Mangel på tid som gjør at ledelsen ikke kan fokusere på kunnskapsdeling. 

• Fokus på fakturering som igjen kan fører til nedprioritering av dokumentering, 

informasjonsflyt og kunnskapsdeling. 

• Mangel på maler (templates), samt gode definerte prosesser eller rutiner. 

• Mangel på delingskultur på andre arenaer eller plattformer. 

• Indikasjoner på silotankesett ved at det er mye meg og deg mellom avdelinger.  

• Flere som utfører samme oppgave, men på forskjellige måter og i forskjellige 

verktøy. 

• Gode erfaringer med deling av kunnskap og erfaringer i fellesmøter. 

 

I neste kapittel ønsker vi å komme med noen tiltak som kan bedre kunnskapsdelingen i 

konsulentavdelingen til Visma Retail. Vi utvider også Figur 5 som ble presentert i 

teorikapittelet ved å legge til tiltakene som blir foreslått. 
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6 Tiltak - Lede prosessen for kunnskapsdanning  

I dette kapittelet vil vi komme med tiltak som kan settes i verk for å bedre kunnskapsdeling 

på noen av forbedringsområdene som er nevnt over. Vi ønsker også å drøfte hvordan AI 

kan brukes for å bedre kunnskapsdelingen. Tiltakene vi kommer med er rettet mot både 

ledelsen og de ansatte. 

Det første tiltaket handler om hvordan en bedrift kan lede kunnskapsdannelses-prosessen. I 

følge Nonaka et al. (2000, s. 22) kan ikke denne prosessen styres på den «tradisjonelle 

måten», hvor ledelsen kontrollerer flyten av informasjon. Med dette mener vi at ledelsen 

sin rolle heller burde være å oppmuntre og oppfordre organisasjonen i riktig retning, samt å 

legge forholdene til rette for å aktivt drive med kunnskapsdeling, slik som 

kunnskapsledelse er ment for å støtte. Ledere kan komme i mange forskjellige former og 

fasonger, vi skal først diskutere rollen til topp- og mellomledere fordi disse er avgjørende. 

Mellomledere står midt i krysset for den vertikale og horisontale flyten av informasjon i 

selskapet. De kommuniserer med de andre i bedriften for å danne og lede forskjellige 

former av ba. Nonaka et al. (2000, s. 23) sier at nøkkelen for kunnskapsdanning slik vi 

omtaler den er «distribuert lederskap», med andre ord «middle-up-down» ledelse. I følge 

Nonaka (1988) handler denne tilnærmingen om å gi mellomlederne kjernerollen for å 

smelte sammen den organisatoriske linken mellom toppledelsen og arbeiderne, som vist i 

Figur 7. De er startpunktet for tiltak, og har rollen for å utføre endringer i organisasjonen.  
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Figur 7 «Middle-up-down» tilnærming. 

 

Vår intervjuguide stilte spørsmål til informantenes syn på «top-down» og «bottom-up» 

lederskap, og hvilken tilnærming de mente er best for å lykkes med kunnskapsdeling: 

… begge deler, en kombinasjon bør absolutt være på plass. Det burde ligge noen vie 

føringer fra toppledelsen på hva vi skal gjøre, men ting og ønsker kan gjerne initieres 

fra medarbeiderne. Men det bør forankres i toppen, ellers får vi ikke noe igjen for det. 

Intervjuobjekt 1. 



   

 

59 

   

 

Jeg tror det må komme fra toppen, men det må ikke være noe som pålegges, det må 

komme som et samarbeid, det tror jeg er det mest effektive. Intervjuobjekt 5. 

Begge intervjuobjektene støtter opp det Nonaka et al. (2000) sier er nøkkelen for god 

kunnskapsdanning, en «middle-up-down» tilnærming. 

Jobben til lederne er å aktivt fremme bedriftens kunnskapsvisjon, utvikle og promotere 

delingen av kunnskapsressurser, legge til rette for og skape ulike ba, og ikke minst 

promotere den kontinuerlige prosessen av kunnskapsdanning. Nonaka et al. (2000, s. 23) 

legger vekt på viktigheten bak en bedrift sin kunnskapsvisjon, som påvirker alle tre 

elementene ved prosessen. Med dette ønsker vi å presentere en utvidet form av prosessen 

for kunnskapsdanning, hvor kunnskapsvisjonen påvirker alle de ulike elementene se Figur 

8. 
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Figur 8 Utvidet prosess for kunnskapsdannelse. 

Nonaka et al. (2000, s. 23) sier at for å kontinuerlig kunne danne kunnskap, må det være en 

klar visjon som synkroniserer hele organisasjonen. Det er toppledelsen sin hovedoppgave å 

formulere denne og integrere den i selskapet, samt kommunisere denne utover (kunder, 

leverandører). Denne visjonen omhandler viktige spørsmål som: «Hva er vi?», «Hva burde 

vi skape?», «Hvordan kan vi gjøre det?», «Hvorfor gjør vi dette?» og «Hvor er vi på vei?». 

Den sier noe om hvordan organisasjonen og dens kunnskapsbase utvikler seg over lengre 

tid. Nonaka et al. (2000, s. 24) formulerer «midten» som en bro mellom visjonene og 

ideene til toppledelsen og den kaotiske virkeligheten til frontlinjen.  
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6.1 SEKI-prosessen 

Ledelsen sin kunnskapsvisjon burde også fremme SEKI prosessen fordi det er her 

kunnskapen blir til. Som vi har nevnt tidligere i kapittelet har mellomledere et stort ansvar 

for å tilrettelegge prosessen for kunnskapsdanning. For å gjøre ledelsen av denne prosessen 

komplett bør de fire fasene i SEKI-modellen også tilrettelegges. Nonaka et al (2000, s. 29) 

sier at tilretteleggingen hovedsakelig foregår i eksternaliseringsfasen, hvor taus kunnskap 

blir gjort eksplisitt. For å gjøre dette mener vi at mellomlederne bør tilrettelegge for to 

hovedfaktorer: 

1. Først må de ansatte kunne gjøre den tause kunnskapen eksplisitt. Dette gjøres ved 

teknikker og verktøy som hjelper til å uttrykke sine «ideer» eller «forestillinger» til 

ord, konsepter, bilder og figurer. En enkel teknikk mellomledere kan ta i bruk for å 

tilrettelegge for «eksternalisering» er å være åpen for å lytte og ha dialoger med de 

ansatte. Verktøy kan for eksempel være å åpne for blogginnlegg på sitt intranett, 

hvor de ansatte kan dele sine egne ideer og forestillinger. Google Hangout eller 

andre chatteplattformer er også verktøy som kan fremme 

eksternaliseringsprosessen. 

Nonaka et al. (2000, s. 29) sier at mellomledere også må kunne tilrettelegge de ulike 

konverteringsfasene på de ulike organisatoriske nivåene. For å gjøre dette bør 

mellomledere kunne lese ulike situasjoner. De må kunne se hvilken fase de ansatte 

er på vei inn i, og hva slags kunnskap som er tilgjengelig for konvertering. Hva 

mener vi med å «lese ulike situasjoner?». Forestill deg at en avdeling må flytte 10 

ansatte til en annen avdeling. Disse ansatte vil muligens trenge opplæring. Det kan 

hende at avdelingen har en utnevnt mentor som hjelper nyansatte, men personen har 

ikke kapasitet til å hjelpe så mange. En leder kan lese situasjonen som at det 

kommer 10 nye personer inn i sosialiseringsfasen, og kan tilrettelegge denne fasen 

ved å for eksempel utnevne flere mentorer. Nonaka et al. (2000, s. 29) sier at 
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improvisering er en viktig egenskap hos en leder for å ha en dynamisk 

kunnskapsdannings-prosess. En leder kunne i dette eksempelet kommer med mange 

forskjellige løsninger, men man må kunne «lese situasjonen» for å finne den beste 

løsningen. 

2. Den andre faktoren er å kunne oversette den tause kunnskapen til forståelig former. 

Mellomledere må klare å skape sine egne konsepter og uttrykke disse med deres 

egne ord. Hver fase i SEKI-modellen trenger forskjellig type «språk» for å utrykkes 

på best mulig måte. «Språk» kan her refereres til forskjellige måter å presentere 

informasjon, som figurer, tekst, teknikker for å utføre en fysisk handling. For 

eksempel ikke-verbalt språk som kroppsspråk er essensielt i sosialiseringsprosessen, 

fordi taus kunnskap ikke kan bli uttrykt i tekst. På den andre siden i 

kombinasjonsfasen, er klart og velformulert språk viktig, fordi kunnskapen må bli 

spredt og forstått av mange. Mellomledere må altså kunne velge ut hva slags 

«språk» som passer for å gjøre den eksplisitte kunnskapen forståelig. Videre ønsker 

vi å komme med to tiltak. 

 

6.1.1 Strukturert fadderordning 

Under intervjuene kom det frem en historie rundt fadderordning. Dette er en ordning som er 

veldig fint å ha i forbindelse med kunnskapsdeling. De som har fått tildelt en fadder sier at 

det er bra, da det er lavere terskel for å spørre om ting man lurer på. Noe av historien fra 

intervjuet var at det kunne vært formet med mer struktur og faste rammer. Derfor foreslår vi 

at dette implementeres hvor både fadder og «fadderbarn» få faste rammer for hva man skal 

få ut av forholdet. Hvilke rutiner skal man gå gjennom? Hvordan kan man sosialiseres for å 

få overført mest mulig taus kunnskap? Hva bør internaliseres, hvilke eksplisitt kunnskap 

kan presenteres for den nyansatte og hvordan kan vedkommende jobbe for å gjøre denne 

kunnskapen til sitt eget?  
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Dette er nok et tiltak som er av den enkle typen, og mye tyder på at det allerede er på 

agendaen til bedriften. Uansett går forslaget ut på at faddere får tildelt et skjema man skal 

gå gjennom sammen med «fadderbarnet». Skjemaet kan bestå av tips og triks for overføring 

av kunnskap. I tillegg til dette kan så kan man pålegge faddere å ta med «fadderbarna» sine 

på møter etc. Her kan det overføres mye taus kunnskap. Med dette kan det skapes et felles 

grunnlag for nyansatte og en standard for kunnskapsdeling i bedriften. Ikke minst skaper 

det et trygt ba for nyansatte i forhold til kvalitetssikring av ny kunnskap. 

 

6.1.2 Videochat 

Under våre besøk hos bedriften har vi sett at grupperommene og kontorene er spesielt godt 

utstyrt med toppmoderne utstyr som justerbare kameraer og Google sin «hangout boks». 

For å hjelpe ansatte i eksternaliseringsfasen, altså å gjøre den tause kunnskapen eksplisitt 

foreslår vi at bedriften utnytter utstyret ved å fremme vidoechat samtaler fremfor å 

deaktivere kamera og bare bruke lyd. Dette for å tilrettelegge og effektivisere 

eksternalisering av kunnskap (som nevnt i hovedfaktor 1). For å gjøre dette mener vi at 

ledelsen bør fremme bruken i sine visjoner, men også ta i bruk «evangelister», som er vårt 

siste tiltak knyttet til ledelse av prosessen for kunnskapsdanning. 

 

6.1.3 Evangelister 

Under intervjuene kom pådrivere eller evangelister opp som et forslag fra en av 

intervjuobjektene. Vedkommende hadde tidligere god arbeidserfaring fra en annen bedrift 

der de aktivt brukte utvalgte ressurser til å gå først og lede an. Vi ser for oss pådrivere som 

en type evangelister på gulvet som formidler og kommer med eksempler på hvordan det 
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kan gjøres, og må aktivt formidle de positive sidene og effektene ved å f.eks. ta i bruk et 

nytt system. De utvalgte skal være frivillige som brenner for området som skal berøres. Vi 

mener at dette er et veldig godt og enkelt tiltak som bedrifter kan ta i bruk for å forenkle 

implementasjonsperioden eller overgangen.  

 

6.2 Tilrettelegging av ba 

Som nevnt tidligere kan ba oppstå spontant, eller bli bygd bevisst. Topp- og 

mellomledelsen kan bygge ba ved å legge til rette for fysiske plasser som møterom, 

virtuelle rom som Google Hangout og mentale rom som felles mål. Nonaka et al. (2000, s. 

25) nevner at ledere har en viktig jobb ved å finne og dra nytte av spontane former for ba, 

som endres og forsvinner raskt. Å danne effektive og naturlige ba kan gjøres ved at 

ledelsen leser situasjoner i forhold til hvordan de ansatte samhandler. Som nevnt tidligere i 

oppgaven kan forskjellige former av ba bindes for å danne en større ba. Denne koblingen er 

noe ledelsen kan fasilitere, blant annet gjennom kunnskapsvisjonen. Det kan være 

vanskelig å se hvilke former av ba som burde ha en slik kobling. Derfor kan ledelsen bidra 

ved å lese situasjonen og koble disse for best mulig kunnskapsdanning. For å oppsummere 

må ledelsen bygge, finne og koble ba. 

 

6.2.1 Ett samlet cyber ba 

Som vi fant ut i analysen i kapitel 5.2 Ba, har det digitale cyber ba et stort 

forbedringspotensial. Vi mener at bedriften er tjent med å samles rundt et sted hvor 

informasjonen lagres slik at den er søkbar og tilgjengelig, ettersom vi avdekket at 

informasjonen i dag er vanskelig å finne og veldig defragmenter og spredt. Helst bør 

bedriften på tvers av avdelinger og virksomheter samles seg rundt et sett med verktøy og 
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plattformer, men som et minimum bør avdelingen sette av tid til å standardisere sin digitale 

arbeidsmåte.  

Ved å standardisere arbeidsmåten vil man enklere og raskere kunne dele kunnskap med 

kolleger da man har en felles forståelse av hvordan det skal utføres. F.eks. hvordan det skal 

se ut på en server etter installasjon eller oppbygningen av tester eller dokumentasjon. Dette 

gjør det også enklere å sette seg inn i hverandres arbeid og potensielt raskere kunne skape 

et ba.  

I vedlegg 3: Spesifikke tiltak til Visma Retail har vi foreslått bestemte verktøy og 

strukturen på dette. 

 

6.2.2 Kaffeprat 2.0 

Som flere av intervjuobjektene påpekte skjer majoriteten av kunnskapsdelingen via verbal 

kommunikasjon i avdelingen, ofte direkte mellom to personer. Tidligere i analysen har det 

blitt bevist at de ansatte hos Visma Retail mener at de er flinke på denne formen for 

kunnskapsdeling. Vi støtter dette, men tror at det er rom for å heve kommunikasjonen enda 

et hakk opp med et konsept vi har døpt kaffeprat 2.0. 

Gjennom intervjuene og observasjon har vi avdekket at noe av kaffepraten og andre 

tilfeldige møter ofte går med til å snakke om «hva man driver med om dagen», et ofte stilt 

spørsmål er «hva jobber du med nå?». Konseptet kaffeprat 2.0 handler om å heve slike 

tilfeldige samtaler og forsøke å skape en dypere form av ba. Dette konseptet handler om at 

medlemmene i teamet hele tiden er oppdatert på hva de andre medlemmene i teamet 

arbeider med. For å gjøre dette må det implementeres et system for å gjøre 
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arbeidsoppgavene transparent som vi også nevner i vedlegg 3 under kapitelet transparent 

saksgang. 

Når arbeidsoppgavene i et team er transparente vil det føre til at de ansatte ikke trenger å 

bruke tid på å oppdatere hverandre om triviell informasjon som aktuelle prosjekter eller 

arbeidsoppgaver. De ansatte kan heller hoppe direkte til de mest aktuelle og viktige 

spørsmålene som f.eks. «jeg så du arbeidet med denne løsningen, hvilke erfaringer har du 

angående implementeringen». Dette gjør at turen til kaffemaskinen eller samtalen i lunsjen 

har en mye større mulighet for å skape ny essensiell kunnskap.  

En negative side ved dette konseptet er at det legger vekt på den mellommenneskelige 

samhandlingen. Under intervjuene kom vi inn på et interessant tema angående dette: 

… det er noen personer i avdelingen som jeg kan dele helt fritt med. Jeg vet ikke 

helt hvorfor det er sånn, jeg har veldig forskjellige forhold til de ansatte. 

 

… kanskje det er litt stolthet inni bildet, at de som har vært her lenge sitter på noe 

kunnskap, men kanskje ikke de føler at de er oppdaterte. 

Her er intervjuobjektet inne på hvilke forhold man har til de ulike ansatte i bedriften, og at 

dette påvirker kommunikasjonen. Vi mener at bedriftene må fokusere på teambygging for 

at kunnskapsdelingen skal få full effekt. For eksempel kan man bruke Tuckmans stadieteori 

som er et redskap for å måle hvilken «fase» et team eller gruppe befinner seg i. Ideelt bør 

teamet være i norming og performing fasen som representerer en gruppe som er gjensidig 

avhengig av hverandre, og samarbeider effektivt og målrettet sammen. Dette skaper en 

form for aksept, og gruppens behov for å dele blir dermed høy (Brochs-Haukdeal, 2012, s. 

3218). Det er først når et team har nådd disse fasene at kunnskapsdeling og danning er på 

det høyeste nivået. 
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Et annet ønske som flere av intervjuobjektene forslo var å kunne ha flere fagkvelder. Dette 

var det flere som hadde gode erfaringer med fra både Visma og fra andre tidligere 

arbeidssituasjoner. Det vanskelige med fagkvelder som nevnt i analysen er å kunne 

forvandle den tause kunnskapen til eksplisitt, men dersom man har en god gruppedynamikk 

ser vi for oss at resultatene kan bli veldig gode.  

 

6.3 Kunnskapsressurser 

Basert på kunnskapsvisjonen til selskapet må ledelsen ta et initiativ for å administrere de tre 

elementene ved kunnskapsdannelses-prosessen. Først må ledelsen se på hvordan 

innsamling og ivaretagelse av kunnskapsressursene kan gjøres. Et tiltak for dette kan være å 

utnevne en chief knowledge officer (CKO). Rollen til en CKO vil være å stille spørsmål 

ved hva slags kunnskapsressurser organisasjonen allerede har og hvilke ressurser som 

mangler. Hvis vi ser tilbake på kunnskapsvisjonen vil dette svare på «Hvor er vi på vei 

hen?». Videre vil en CKO kunne gjøre en undersøkelse på de tilgjengelige 

kunnskapsressursene og formet en strategi for å bygge, opprettholde og bruke disse på en 

effektiv måte.  

 

6.3.1 Interne sosiale verktøy 

Verktøy har i dag blitt en viktig faktor med tanke på å praktisere effektiv kunnskapsdeling i 

en bedrift. Basert på tidligere forskning i Harvard Business Review ønsker vi å komme med 

et forslag om å implementere et felles sosialt verktøy for Visma Retail. Fordeler med dette 

er blant annet å ha en oversikt over hvem som kan hva. For Visma Retail sin del trengs det 

per i dag ikke å implementere et nytt system. Det finnes en slik plattform i Google sin G-
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Suite2, som Visma Retail allerede bruker. Verktøyet heter Google Plus3, det er et sosialt 

nettverk tilpasset arbeidsplassen. Man kan se på det som en litt mer uformell arena der man 

kan dele ideer og spre informasjon. Det finnes funksjonalitet som heter «communities» 

hvor brukerne har mulighet til å selv velge hva slags områder eller interesserer man vil 

følge med og få oppdatering på. På denne måten kan man ubevisst fange opp hvem som 

kan hva. Kanskje snakker to kollegaer om et tema du trenger mer kunnskap om. Siden det 

er åpent for alle og du får med deg samtalen vet du hvem som innehar kunnskapen du 

trenger.  

Vi tror at ledelsen må inn å aktivt oppmuntre og helst tildele ansvar for oppfølging for å 

skape en community rundt f.eks. essensielle forretningsområder, teknologiske aspekter eller 

annet. Eksempelvis har vi utviklet en Chatbot som kan brukes i sammenheng med Google 

Plus sin Hangout Chat4. Denne blir presentert i kapittel 7 om kunstig intelligens. 

Andre verktøy som kan brukes for en oversikt over hvem som kan hva er en felles CV-

base. Som én løsning for dette kom vi over CV-partner5. En av prosjektmedlemmene har 

erfaring med bruk av dette som en type CV-base som er tilgjengelig for alle ansatte i en 

organisasjon. Her kan hvem som helst i bedriften gå inn å søke etter kvalifikasjoner, som 

eksempelvis java, prosjektledelse, integrering og deretter få opp de ansatte som innehar 

disse taggene, man kan også søke på person som ansatte og eksterne kunder. Det er den 

ansattes nærmeste leder og den ansatte selv sitt ansvar til å holde denne siden oppdatert. 

Fordelen med å bruke en felles plattform er tilgjengelighet og fast struktur samt oppsett. 

Med bruk av en type CV-base får man på en måte et kart eller en søkemotor over hvem som 

kan hva. Tidligere forskning gjort av Havard Business Review (2017) viser også store 

                                                 

2 https://gsuite.google.no/intl/no/ 
3 https://plus.google.com/ 
4 https://hangouts.google.com/ 
5 https://www.cvpartner.com/no 
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fordeler med en slik åpenhet og tilgjengelighet.  Organisasjonen slipper å bruke ressurser på 

å grave seg frem til riktig person. Ved å ha et eget felt med «Spør meg om» som inneholder 

tagger med kvalifikasjoner på hver enkelte sin CVer, opplever vi at det vil gi rom for større 

åpenhet og gi lavere terskel for å spørre andre om hjelp. Ved bruk av en slik CV-base må 

det være høyt fokus på å holde CV’en oppdatert med riktig informasjon. Etter litt 

undersøkelser fant vi ut at bedriften har en felles lisens hos CV-partner, men den er ikke 

aktivt i bruk i denne avdelingen. Vi antar at dette er noe bedriften arbeider med, men vi tar 

det med som et eget tiltak fordi vi har stor tro på at dette vil effektivisere og forbedre 

kunnskapsdelingen.  

En spennende tanke ville vært å lage en ChatBot som integreres mot CV-base slik at man 

kan effektivt søke etter ressurser. Dette kan man lese mer om i kapitel  7.1 ChatBots + AI = 

Effektiv samhandling og kunnskapsdeling? 

 

6.4 Oppsummering 

I kapittel 5 oppsummerte vi med at kunnskapsdelingen i bedriften er tilstede, men kan 

effektiviseres og forbedres med tilrettelegging og fokus. Vi la også frem en liste over 

positive- og forbedringsområder. Denne listen har vi brukt gjennom kapitelet for å forsøke 

å finne løsninger på hvordan bedriften kan bli enda bedre og igjen øke konkurransekraften 

sin i markedet.  

Det første og største tiltaket er knyttet til hvordan organisasjonen kan ledes for optimalisert 

kunnskapsdanning. Vi har foreslått å ta i bruk Nonaka (1998) sin tilnærming kalt “middle-

up-down” som gir nøkkelposisjonen til mellomlederne i bedriften. Tilnærmingen går ut på 

at toppledelsen former en kunnskapsvisjon, som skal lede hele bedriftens prosess for 

kunnskapsdanning. Mellomlederne sin rolle er å anvende denne gjennom bedriften. De 
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fungerer som et smeltepunkt for ledelsen og de andre ansatte, de er startpunktet for 

handling.  

Tiltakene som berører SEKI-prosessene vil forhåpentligvis forbedre hvordan bedriften 

overfører kunnskapen. Ved å ha en mer strukturert fadderordning skaper dette en felles 

standard for kunnskapsdeling for nyansatte. Det gir de også en trygghet i form av at de har 

fått gå gjennom det nødvendige med noen med mer erfaring. Vi argumenterer for at 

bedriften mer aktivt bør bruke videochat fremfor kun samtale fordi vi vet hvor mye mer 

partnerne kan fange opp ved å se hverandre. Det gir mer inntrykk og det fanges opp taus 

kunnskap som ellers ikke kunne blitt fanget opp ved kun å snakke sammen. Et eksempel på 

dette er ved at den ene i samtalen fysisk viser på kameraet hvordan en ting gjøres, en ting 

som ikke kan fortelles over kun samtale. Videre har vi foreslått at bedriften velger ut noen 

personer som kan ses på som evangelister. De kan være med på å bidra til å skape en 

motivasjon i forhold til å ta i bruk nye systemer, til å operere på en spesifikk måte som 

bidrar til bedre kunnskapsdeling i bedriften. Evangelistene er ment til å gå frem som gode 

eksemplarer, de er med på å dele suksesshistorier og skal få resten av «gjengen» til å tro på 

at kunnskapsdeling i bedriften er til fordel for alle.  

Tilrettelegging av arenaer for kunnskapsdannelse mener vi kan gjøres på mange måter, men 

vi har her foreslått to. Det første er ett samlet cyber ba. Det er helt klart utfordringer i 

bedriften når det gjelder dette området. Forslaget vårt omhandler egentlig klare strukturer 

og retningslinjer, ikke å kun ha et sted å lagre ting på.  

Kaffeprat 2.0 handler i stor grad å bygge videre på det som bedriften allerede er gode på, 

verbal deling av kunnskap. Det handler også om effektive grupper og gruppeutvikling. Vi 

tror at fokus på stadiene en gruppe går gjennom og teambuilding, kan bidra til en mer 

effektiv arbeidshverdag og kunnskapsdeling. Det vil mest sannsynlig også bidra til enda 

bedre gruppedynamikk.  
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For å fremheve kunnskapsressursene i bedriften har vi kommet med et forslag om en CKO. 

En slik stilling kan bidra til å holde kunnskapsdelingen og alle aktivitetene som skjer rundt 

i bedriften gående. Kunnskapsdeling vil være det eneste fokusområdet for vedkommende. I 

tillegg til dette mener vi at interne sosiale verktøy kan bidra til at alle i bedriften får bedre 

oversikt over ressursene de har. Det er lettere å finne de riktige personene og potensielt 

skape nye relasjoner mellom ansatte. Disse to forslagene sammen er ment for å bygge, 

opprettholde og bruke kunnskapsressursene på en effektiv måte.  

Avslutningsvis har vi videreutviklet Figur 8 Utvidet prosess for kunnskapsdannelse. Den 

nye figuren, Figur 9 Tiltak og områder som berøres, viser en oversikt over tiltakene, samt 

hvilke områder som bidrar til forbedring. 
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Figur 9 Tiltak og områder som berøres. 
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7 Kunstig intelligens  

AI eller kunstig intelligens er et veldig aktuelt og hett tema om dagen, bare for kort tid 

siden ble det annonsert mengder med AI-nyheter, nye AI-tjenester og flere teknologier på 

utviklerkonferansene Microsoft Build6 og Google I/O7. Der demonstrerte de hvordan 

fremtidens møterom kunne se ut når alt er sentret rundt AI. I demoen bidro Cortana, 

Microsoft sin AI, med referatføring, oppgaveoppfølging og tilrettelegging for døve og 

stumme. For å toppe det hele viste Google frem sitt Duplex prosjekt under Google IO den 

samme uken, hvor Google demonstrere at en AI kan ringe og avtale en frisørtime over 

telefonen uten at salongen merket noe som helst. 

Vi bestemte oss for å se nærmere på det å koble ekspertsystemer opp mot en Chatbot, slik 

at en ansatt kan ha en dialog med AI i form av en bot. Vi så også nærmere på det å 

inkludere en slik ChatBot i gruppesamtaler, slik at AI får med seg dialogene, hva det blir 

pratet om og bistår etter behov. 

 

7.1 ChatBots + AI = Effektiv samhandling og kunnskapsdeling? 

Kan chatbots bidra til bedre kunnskapsdeling i bedriften? Under intervjuene avdekket vi at 

bedriften har mange forskjellige kilder til informasjon, og gjort mange forsøk på 

kunnskapsdeling med blandet suksess.  

Bedriften benytter en del forskjellige løsninger og systemer også mellom avdelingene som 

nevnt i analysedelen, men primær samhandlingsplattform er Google G Suite. Her finnes 

                                                 

6 Satya Nadella - Vision Keynote (1:28:27) https://developer.microsoft.com/en-us/events/build/keynotes 
7 Sundar Pichai - Keynote Google I/O '18 (00:36:10) https://www.youtube.com/watch?v=ogfYd705cRs 
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kommunikasjonstjeneste Google Hangout Chat som støtter både direktemeldinger og 

gruppemeldinger, og er et alternativ til Slack, Skype og andre kjente 

kommunikasjonsverktøy. Derfor har vi utredet et scenario med en chatbot som du kan lese 

om i kapittelet under. 

 

7.2 KnowledgeBot  

Scenario her er å forsøke å implementere chatbot i bedriftens Hangout Chat som kan hjelpe 

med å finne de riktige ressursene med den riktige kunnskapen ved hjelp av AI-tjenester.  

Det vi gjorde var å utvikle en bot, kalt KnowlegeBot8, som man kan stille spørsmål som 

eksempelvis: «@KnowledgeBot Hvem kan java i bedriften?». KnowledgeBot vil da gjøre 

et oppslag mot bedriftens konsulent-/CV base og komme med forslag. Se Figur 10, som er 

skjermdump av en slik dialog. En slik bot kalles en aktiv-bot da man må snakke med den 

direkte. 

 

Figur 10 Dialog fra Google Hangout Chat. 

 

                                                 

8 Kildekode: https://github.com/pnitram/KnowledgeBot 
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Arkitekturen og implementasjon av KnowledgeBot gjør at den lett kan omgjøres til en 

proaktiv-bot. Arkitekturen for KnowledgeBot utdypes nærmere i vedlegg 4, hvor det står 

mer om det tekniske bak boten. En proaktiv-bot vil gjøre den i stand til å bli med på 

gruppesamtaler og da komme med innspill basert på meldinger og kontekst i samtale, uten 

at man trenger å nevne boten direkte. Den kan for eksempel fange opp om det er behov for 

programmeringsressurser og hva slags programmeringsspråk som det er behov for. Se 

eksempel på dette på Figur 11 Skjermdump av proaktiv bot. 

 

 

Figur 11 Skjermdump av proaktiv bot. 

 

På denne måten leter boten opp ressurser som de ansatte kanskje ellers ikke ville vært kjent 

med og kan leverer denne informasjon sømløst uten at de ansatte aktivt trenger å søke den 

opp selv.  
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KnowledgeBot har dermed den kunnskapen som trengs om hvem som kan hva og formidler 

denne informasjonen til de ansatte som har behov for den. Dette er noe som muligens vil 

kunne effektivisere samhandlingen og kunnskapsdelingen for de ansatte i bedriften. 

 

7.3 Hva annet kan AI tilføye? Automatisering av rutinearbeid 

AI kan brukes til så mangt, men et annet spesifikt område som vi undersøkte var hvor den 

kan benyttes til å automatisere rutinearbeid, for eksempel for ledere. I følge Vegard 

Kolbjørnsrud, i fagartikkelen «Kunstig Intelligens og lederens nye jobb», viser han til at 

ledere bruker ca. halvparten av tiden sin på administrative oppgaver som AI kan gjøre for 

dem i fremtiden. Når administrative oppgaver blir automatisert så blir det frigitt tid til andre 

oppgaver. Tid kan brukes på ting som krever kreativitet, sosial kompetanse og dømmekraft. 

Man kunne for eksempel brukt tiden på fagkvelder eller andre tiltak for å fremme 

kunnskapsdeling i bedriften (Kolbjørnsrud, 2017).  
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8  Drøfting 

I løpet av bachelorperioden har vi hatt mange gode og dype diskusjoner. AI var temaet som 

skapte flest innholdsrike og interessante diskusjoner i gruppen. Til å starte med hadde vi 

ulike oppfattelser om hva AI egentlig er, hvilke teknologier som finnes og ikke minst hva 

AI kan og ikke kan. Området er per i dag både stort og vagt, noe som gjør dette temaet 

svært spennende. Men kunnskapsdeling og alt som inngår her, er ikke særlig mindre. Det 

har vært viktig for oss under hele prosjektet å være konsise og begrenset over hvilke 

aspekter rundt kunnskapsdeling vi skulle forske på.  

 

8.1 Kunstig intelligens 

Kunstig intelligens, eller AI er et stort område som bringer med seg mange muligheter og 

utfordringer. I oppgaven vår har vi utviklet en chatbot som bedrifter kan ta i bruk for å øke 

kunnskapsdelingen. I dette avsnittet drøfter vi positive og negative sider ved innføring av 

chatbot. 

KnowledgeBot benytter kunstig intelligens og nesten all bruk av kunstig intelligens 

forutsetter store mengder data for å lære og ta intelligente avgjørelser (Datatilsynet, 2018). 

Når man hører uttalelser som «Kunstig intelligens er sulten på data» og at «og vårt privatliv 

står på menyen» reiser det så klart noen etiske og lovmessige dilemmaer (Enebakk, 2017, 

s.113-116). 
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Vi kan derfor ikke unngå å se nærmere på «The General Data Protection Regulation», også 

kalt GDPR9, som står på «trappen» om dagen. Dette er EUs forordning til personvern som 

blir til Norsk lov juni 2018 (opprinnelig mai). Konsekvensen av dette er at det fører til nye 

plikter for virksomheter og gir enkeltpersoner nye rettigheter. Data som samles inn og 

brukes til AI må følge regelverket på lik linje med annen data som samles inn på andre 

måter. 

KnowledgeBot «overhører» samtaler og bruker disse dataen til å videreutvikle sin AI-

funksjonalitet, dette fører til at den kan sitte på store mengder data. Disse dataene kan være 

sensitiv informasjon og derfor må det være på plass rutiner og systemer for å håndtere slike 

data. I GDPR, så er det to krav som er spesielt relevante for virksomheter som bruker 

kunstig intelligens, og det er kravet om innebygd personvern og vurdering av 

personvernkonsekvenser (Datatilsynet, 2018).  

KnowledgeBot er utviklet på Microsoft sitt Bot Framework hvor man har tatt høyde for det 

nye regelverket ved å bake inn ny funksjonalitet for å håndtere dette (The Bot Framework 

Team, 2018). 

I og med at KnowledgeBot er en prototype, så har ikke prosjektgruppen implementert 

spesielle tiltak for å sikre personvernet per i dag, men dette er mulig å få til uten store 

endringer i koden. Som sagt har Microsoft støtte for dette og de har lansert forskjellige 

API’er for å bedre kunne håndtere data som lagres og for å bli kompatible med det nye 

regelverket GDPR (The Bot Framework Team, 2018). 

                                                 

9 GDPR - The General Data Protection Regulation (https://www.eugdpr.org). 
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Andre fordeler som muligens kan oppstå som en bieffekt av å innføre AI og chat i bedriften 

kan være at ansatte kanskje forflytter seg mer vekk fra epost og inn i en «chat-verden», og 

som en konsekvens av dette så vil informasjon og kunnskap delt her kanskje være mer 

søkbar og tilgjengelig for de som trenger den. 

Vi har kun berørt toppen av isfjellet av hva AI kan benyttes til i denne oppgaven og 

potensialet er nok enormt, men det er også helt klart utfordringer og etiske hensyn som det 

må tas når man tar i bruk eller utvikler slike tjenester. 

 

8.2 Kunnskapsdeling 

Kunnskapsdeling er viktig for mange bedrifter, Visma Retail er intet unntak. Etter at vi 

gjennomførte intervjuer og analyserte disse dataene opp mot teorien i prosessen for 

kunnskapsdanning har vi fått et godt bilde av hvordan kunnskapsdelingen fungerer. Visma 

Retail har mange gode kunnskapsressurser, men de kan være litt vanskelig å ta i bruk fordi 

de ikke er samlet. Som vi har nevnt tidligere i oppgaven, så er kunnskapsressurser 

selskapets base. Det er den uvurderlige kunnskapen de har samlet opp. Ett punkt vi ikke har 

diskutert så mye tidligere i oppgaven er at Visma Retail er et konsulentfirma som leverer 

produkter til mange forskjellige kunder. Kunnskapsressurser må noen ganger være 

tilgjengelig for kunden også, som gjerne har sine egne systemer. Dette kan bidra til å gjøre 

dokumenteringen av kunnskapsressurser vanskelig, fordi det kan være mange forskjellige 

plattformer. Vi har funnet ut gjennom analysene at Visma Retail har tatt i bruk flere verktøy 

for å prøve å løse dokumentering av kunnskapsressurser, men ikke helt har klart å finne det 

riktige. Under vår periode hos Visma Retail har de begynt å ta i bruk et verktøy som heter 

Confluence. Vi ble kalt inn til møte og fikk luftet våre ideer om hvordan vår ideelle 

kunnskapsplattform ville sett ut. Ledelsen tok våre innspill godt imot, og skapte noen 

veldig innholdsrike diskusjoner som både vi og ledelsen lærte av. Mye av diskusjonen gikk 
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ut på at vi ønsket en flat mappestruktur, men ledelsen var vant til en hierarkisk løsning. 

Som sagt hadde de et åpent sinn, og etter litt diskusjon kom vi frem til en felles forståelse. 

Etter at dette blir implementert og tatt i bruk tror vi at det blir lettere for Visma Retail å 

dokumentere sine kunnskapsressurser. Dette kan du lese mer om i vedlegg 3 under kapitelet 

Dokumenteringsplattform og samhandling.  

 

Selv om konsulentavdelingen hos Visma Retail har en travel hverdag, finner de alltid rom 

for å hjelpe hverandre, dette kom frem i alle intervjuene. Kanskje vi kan si at som et 

produkt av spredte kommunikasjonsverktøy har det oppstått god verbal kommunikasjon? 

Altså at siden det noen ganger er vanskelig å dele sin kunnskap via nettet, så har de blitt 

veldig flinke til å kommunisere verbalt. En side som kanskje er verd å trekke frem ved 

«spredte» kommunikasjonsverktøy er at de har oppstått av en grunn. De teamene og 

gruppene som trenger å dele kunnskap gjennom et slikt verktøy har tatt det i bruk, og det 

fungerer kanskje godt mellom hverandre. Problemet med dette er selvfølgelig det store 

bildet. Det vil mest sannsynlig ikke være mulig å kombinere kunnskapen gjennom hele 

avdelingen. Når et team trenger informasjon fra hverandre kan det ta lang tid å finne det 

man trenger. Etter at man har funnet det som trengs lagres kanskje dette i deres egen 

løsning, slik at det lett kan brukes igjen. Men hva om dette dokumentet blir oppdatert, hva 

om tre andre team henter forskjellige versjoner og lagrer disse? Det kan fort oppstå kaos, og 

er derfor Visma Retail har satt fokus på å forbedre seg på dette store området. 

Vi håper at Visma Retail kan ta i bruk noen av tiltakene vi har kommet med for å 

forbedrekunnskapsdelingen ytterligere. Vi ønsket i utgangspunktet å lage en tabell med alle 

tiltakene som nevnes for å klassifisere dem. Hvilke tiltak som ville gitt størst gevinst, samt 

hvilke tiltak som kunne blitt tatt i bruk umiddelbart. Vi innså ganske raskt at dette ville bli 

en vanskelig affære uten å kunne teste de ut i praksis. Noen tiltak er små, og man ser 
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kanskje ikke den umiddelbare effekten av hvordan den skal påvirke kunnskapsdelingen. 

Men forskning og teori har vist at både Kaffeprat 2.0, videochat, interne sosiale verktøy, 

evangelister og alle de andre tiltakene vil påvirke kunnskapsdelingen i bedriften på en 

positiv måte. Kanskje ikke med umiddelbar virkning, men langsiktig kan disse gi en stor 

effekt og gevinst for kunnskapsdelingen. 

Ba er konteksten for kunnskapsdanning, og er sentralt i prosessen for kunnskapsdanning. I 

en travel hverdag hvor kunnskapsdeling må skje raskt og effektivt er det viktig at de fire 

formene for ba er tilrettelagt. Vi mener at hovedfokuset til bedrifter som er avhengig av 

kunnskapsdeling må være å tilrettelegge for ulike kontekster.  Hvis man ikke har den 

riktige konteksten for å dele kan mye kunnskap bli tapt. Mye av fokuset i oppgaven vår 

handlet om cyber ba, som er den digitale konteksten. Vi har diskutert, analysert og kritisert 

et flertall antall løsninger og systemer som Slack, Google Plus, Facebook for Work og 

Skype. Det finnes enormt mange muligheter med alle de nye verktøyene, teknologiene og 

plattformene som utvikles og publiseres hver dag. Vi klarer ikke å se for oss hvor 

utviklingen er om 3-5 år da teknologien beveger seg fort, men vi er overbeviste om at 

teknologien vil fortsette å ta informasjonsdelingen til nye høyder.  

Platon, Aristoteles og Sokrates sa for mange år siden; Mennesker er rasjonelle vesener som 

fungerer best når man er rause med å dele kunnskap og erfaringer (Kvalnes, 2015). For at 

en bedrift skal kunne ha en effektiv prosess for kunnskapsdanning må de ansatte være rause 

med kunnskapen. For å kunne være raus med kunnskap må det være tilrettelagt for å dele. 
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9 Konklusjon 

Som vi nevner innledningsvis er både området kunnskapsdeling og teknologien AI stort. Vi 

vil avslutte med å resonnere over funnene våre, reflektere over begrensningene ved 

oppgaven under dette prosjektet samt se på om dette området kan forskes videre på.  

9.1 Oppsummering av funn 

Målet med oppgaven var å undersøke hvordan kunnskapsdeling fungerer i Visma Retail sin 

konsulentavdeling. Hvordan kunnskapsdeling kan effektiviseres, samt finne eventuelle 

forbedringstiltak som kan implementeres både på kort- og lang sikt. Kanskje ved hjelp av 

teknologier som kunstig intelligens. 

Vårt inntrykk er at Visma Retails ansatte er hjelpsomme og gode på å snakke sammen; spør 

man så får man svar. Utfordringen er ofte å ikke vite hvem som vet hva, hvor kan man 

finne informasjonen man trenger? Følelsen av for mange datasystemer og lite føringer på 

hva som skal dokumenteres hvor var en gjenganger under intervjuene. 

Når det kommer til AI, så er dette fortsatt et veldig nytt område og kan være risikofylt med 

tanke på å kun ha AI som base eller applikasjon. Det å sette av tid til dokumentering og 

kunnskapsdeling, samt bygge videre på det bedriften er gode på, tror vi er viktige 

elementer, men at AI her kan være et godt supplement som kan komplimentere andre tiltak. 

Lederskap er blitt en stor del av oppgaven vår og vi har sett at ledelsen på mange måter kan 

være med å påvirke hvordan bedriften kan bli gode på kunnskapsdeling. Ledelsen har alle 

muligheter til å påvirke, drive frem nye prosesser og ikke minst sette kursen man ønsker 

bedriften skal drive mot. Vi tror det er nødvendigheten å gi rom til å sette av tid og 
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ressurser for å bygge gode og effektive team med de riktige arbeidsverktøyene og 

prosessene. Gevinster som kan komme av dette tror vi kan være enorme. 

I dagens marked hvor norske bedrifter møter på konkurranse fra alle verdensdeler må man 

effektivisere for å være konkurransedyktige. Ofte må investeringer til for å kunne komme 

dit man vil. Gjort riktig kan kunnskapsdeling være en differensiator i form av at 

kunnskapen blir tatt vare på, hele tiden stimulert og hevet til nye nivåer. En investering i 

kunnskapsdeling trenger nødvendigvis ikke være høy, spesielt ikke for konsulentavdelingen 

da det allerede finnes tilgjengelige systemer og ledere. Vi vil argumentere for at tiltakene vi 

har kommet med kan være overførbare til andre bedrifter. Vi tror at det vil være 

tilstrekkelig med en eller annen form for samhandlingsplattform, eksempelvis G-Suite eller 

Office 365, som et startpunkt og godt springbrett videre. En annen investering som kan gi 

gode gevinster, sett langsiktig, kan være å ansette en CKO (Chief Knowledge Officer), som 

vil være et bindeledd mellom grupper og avdelinger.  

Å ha fokus på kunnskapsdeling er viktig, men det er enda viktigere og avgjørende at 

fokuset er riktig. Fokuserer på hva som gjør at man kan bli gode på kunnskapsdeling. Vi 

mener det kreves en kontinuerlig innsats og fokus for å bli gode og effektive på 

kunnskapsdeling da det omfatter så mye av det menneskelig og sosiale aspektet. 

Vårt tips er å ikke bare si ja til alt, men faktisk å starte å si nei, ikke ha for mange baller i 

luften på en gang. På denne måten kan bedriften fokusere på det som er viktig, slik Steve 

Jobs gjorde når han ble ansatt som CEO på Apple og klarte å redde bedriften fra konkurs. 

Fokus er viktig og det betyr at man må si nei til andre ting, for å sitere Steve Jobs: 

“Focusing is about saying no”. - Steve Jobs, 1997 
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9.2 Begrensinger ved oppgaven 

Visma Retail AS er en egen bedrift i Visma. Derfor er ikke denne oppgaven dekkende eller 

representativ for hele Visma konsernet, da vi har i utgangspunktet kun analysert forholdene 

i konsulentavdelingene i Tønsberg og Oslo. 

Vi har også begrenset oss med tanke på AI da dette er såpass bredt emne, så vi har fokusert 

mye på Chat Bot som utnytter AI-teknologier. Som vi også har nevnt tidligere har nok vi 

bare berørt toppen av isfjellet i oppgaven vår.  

I startfasen diskuterte vi oss frem til svært mange tiltak, mange flere enn de som nevnes. Vi 

måtte begrense oss til tiltakene som vi ser og mener kan gi selskapet en stor effekt. Det var 

vanskelig å veie opp hvilke tiltak som var «viktigere» enn andre, men teoriene og tidligere 

forskning støttet tiltakene vi valgte å presentere, og med dette følte vi oss tryggere på at vi 

har tatt den riktige beslutningen på valg av tiltak. I en bacheloroppgave er det også 

begrenset med tid og omfang, så selv om vi hadde mer på hjertet angående AI, tiltak og 

området kunnskapsdeling, måtte vi begrense oss i forhold til hva vi skulle inkludere i 

oppgaven.  

I utgangspunktet ønsket vi å holde oss til 2-3 teorier. Men siden en stor del av oppgaven vår 

omhandler tiltak for forbedring, så vi oss nødt til å inkludere flere. Teoriene som er med er 

direkte koblet opp mot tiltakene. Vi måtte velge hvilke tiltak som skulle inkluderes med 

omhu, og ikke ta oss vann over hodet. Det var viktig for oss at teoriene som ble inkludert 

ble brukt omfattende nok, og ikke bare i den forstand at de kun ble nevnt.  

Vi opplevde flere ganger å måtte vurdere om vi trengte å ha flere intervjuer for å få mer 

informasjon, opp mot nødvendigheten av dette i forhold til tidspress. Etter den syvende 

informanten følte vi at vi hadde tilstrekkelig med informasjon, men underveis i arbeidet 
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følte vi behov for bekreftelse på materialet vi satt med. Da tiden ikke strakk til måtte vi 

nøye oss med å ha mer uformelle samtaler med de ansatte. Vi ser i ettertid at dette har dekt 

behovet for informasjon som vi hadde, for det handlet ikke om å fiske etter ny informasjon, 

men å bekrefte at det vi oppfattet var riktig. 

 

9.3 Mulighet for videre forskning 

Oppgaven har tatt for seg Visma Retail som spesifikk case, men som nevnt i drøftingen så 

kan det være interessant å se på mulighetene for overførbarheten av funnene, analysen og 

tiltakene, i lys av andre bedrifter og organisasjoner. Dette for å se på forskjeller og likheter, 

samt å se på mulighetene for å bygge ny kunnskap. Da mange bedrifter bruker en eller 

annen form for samhandlingsplattform som G-Suite eller Office 365 på samme måte som 

Visma Retail bruker. 

Et annet område som kunne vært interessant for videre forskning er å se nærmere på hvor 

stor rolle Tuckmans stadieteori har med tanke på effektiv kunnskapsdeling i team og på 

tvers av ulike team. Dette mener vi er et spennende område som fortjener videre forskning. 
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Vedlegg  

Vedlegg 1: Intervjuguide 

Rammesetning:  

Bakgrunn og formål for intervjuet. 

Forklar hva intervjuet skal brukes til 

Avklare spørsmål rundt anonymitet og taushetsplikt og eventuelt lydopptak ved at 

respondenten signerer skjema. 

Spør om respondenten noe er uklart eller om respondenten har spørsmål. 

Avklare hvor langt tid intervju kommer til å ta ca. 

Start lydopptak, dette kan velges bort hvis respondenten ønsker det. 

Still innledningsspørsmål fra mal. 

Intervjuobjektene har mulighet til å kontakte oss i ettertid, hvis de har noe mer de vil føye 

til eller trekke seg. 

Overgangsspørsmål: 

Hva tenker du når du hører begrepet “kunnskapsdeling”? 

Hvordan tenker du at AI kan bidra med å forbedre kunnskapsdelingen i Visma? 
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Nøkkelspørsmål 

 

Kultur 

Føler du at du kan dele din kunnskap med andre i bedriften på en effektiv måte? 

Føler du at kulturen i bedriften er oppbygd og oppfordret på en måte slik at dere kan dele 

kunnskap fritt? 

Mener du det bør være en top-down eller bottom-up kultur for å lykkes med dette 

(uttrykkene må forklares)? 

Hva type kultur og rutiner opplever du at Visma har på området kunnskapsdeling? 

Er det noe du opplever Visma er gode på når det kommer til kunnskapsdeling? 

Er det noe Visma kan bli bedre på når det kommer til kunnskapsdeling? 

Føler du det er rom for å feile i bedriften?  

 

Verktøy/plattform 

Hvis du ønsker å dele din kunnskap, føler du at du har de riktige verktøyene og plattformer 

for dette? 

Hvor mange plattformer bruker du daglig/ukentlig for innhenting av 

informasjon/dokumentasjon? 

Hvor mange plattformer for kunnskapsdeling kjenner du til i Visma? 
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Ledelse 

Hvordan kan ledelsen påvirke kunnskapsdelingen i bedriften? Synes du dette er prioritert? 

 

Tiltak 

Hvor mener du den største utfordringen ligger? Kulturen i bedriften, mangel på ressurs 

(tid, investeringer, plattformer), ledelsen, annet: eventuelt hva? 

Har du eksempler på tiltak som ble gjort for å bedre kunnskapsdelingen i bedriften? 

Hvordan følte du det gikk? Hva tror du var grunnen var/er til at dette ble en suksess/feil? 

Har du spesifikke forslag til tiltak som kan iverksettes for å bedre situasjonen rundt 

kunnskapsdeling og informasjonsdeling? 
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Vedlegg 2: Samtykkeskjema 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. 

«Undersøkelse av utfordringer knyttet til kunnskapsdeling. Hvordan kan bedrifter forbedre og 

effektivisere kunnskapsdelingen på tvers av avdelinger og selskaper?» 

 

Bakgrunn og formål 

Formålet med studien er å undersøke utfordringer knyttet til kunnskapsdeling. Hvordan kan 

bedrifter forbedre og effektivisere kunnskapsdelingen på tvers av avdelinger og selskaper? 

Undersøkelsen gjennomføres av studenter og inngår i deres bachelor ved Universitet i Sørøst-

Norge. 

Denne undersøkelsen vil kunne gi verdifull informasjon om hvordan kunnskapsdeling kan forbedres 

og utnyttes. Det er et strategisk utvalg av informanter, og disse er valgt for å få frem mest mulig 

relevant og hensiktsmessig informasjon.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Datainnsamling blir foretatt ved å benytte intervju og spørsmålene vil være av semistrukturert/åpen 

form. Intervju vil normalt sett vare i mindre enn en time. Du som informanten vil bli spurt om dine 

opplevelser og erfaringer med kunnskapsdeling i din bedrift.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
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Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Du som informant vil ikke på noen måte 

kunne bli identifisert når undersøkelsen publiseres, da personopplysningene vil bli destruert. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes innen 01.06.2018. 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen 

grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med oss i prosjektgruppen, 

telefon: 45101994 (Unni Le, prosjektansvarlig). Studien er meldt til Personvernombudet for 

forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta. 

 

 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3: Spesifikke tiltak til Visma Retail 

Dette vedlegget tar for seg helt spesifikke og konkrete forslag på tiltak til Visma Retail sin 

konsulentavdeling. Vi har valgt å trekke disse ut fra hovedoppgaven fordi de ble for 

spesifikke. Det vil også foreligge spesifikk informasjon rundt hvordan og hvorfor de skal 

implementeres og realiseres.   

 

Transparent saksgang  

Dette avsnittet tar for seg prosess med å tildele innkommende saker til konsulenter. Slik det 

gjøres i dag er at sakene sendes på mail, noe som i seg selv er OK. Sakene sendes noen 

ganger til ulike ressurser for avklaring før det opprettet sak i Severa10. Severa er timeføring- 

og prosjektoppfølgingsprogrammet konsulentene benytter. Vi har tror på at man kan gjøre 

denne prosessen mer transparent og åpen slik at informasjonen er tilgjengelig for alle fra 

start til slutt. Informasjonen i sakene må også gjøres søkbare slik at man kan hente opp 

gammel saksinformasjon, hendelser eller løsninger rundt konsulenter når det trengs. Helt 

spesifikt så ser vi for oss en felles åpen plattform for alle innkommende saker.  

Under analysen kom vi over plattformen Jira11 som brukes av alle konsulenter i dag. Jira 

har omtrent alle de egensakepene vi ser for oss for en slik plattform, selv om den er mer 

                                                 

10 https://severa.visma.fi/en/ 

 
11 www.atlassian.com/software/jira 

https://severa.visma.fi/en/
http://www.atlassian.com/software/jira
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rettet mot utviklingsoppgaver enn mot konsulentoppgaver. Det som er veldig positivt er 

både at konsulentene er kjent med systemet og at det allerede er implementert. En 

potensiell ulempe vil være dobbelføring av informasjon grunnet faktureringsprosessen som 

finnes i Severea. Forslaget er ikke å erstatte Severa, men supplere der Severa ikke helt 

strekker til som utvidet dokumenterer, samhandling med mer. Det finnes et alternativt til 

hvor man går til innkjøp av JIRA-modulen som heter Jira Service Desk12. Service Desk 

modulen er tilrettelagt for å håndtere saker mellom både interne og eksterne ressurser og 

kunder.  

 

Dokumenteringsplattform og samhandling  

Som intervjuobjektene nevnte ønskes det en felles dokumenterings og 

samhandlingsplattform. Slik det er nå er informasjonen spredt over ulike plattformer som 

Google Sites, SharePoint og Google Drive. Forslaget i starten av bachelorperioden var å 

forslå at bedriften og avdelingen ble enig om en standard måte å gjøre dokumentering på. 

Det viste seg at Visma Retail sin konsulentavdeling bestemte seg å ta i bruk plattformen 

Confluence for å forbedre informasjonsflyten og dokumentasjonen. En av de store 

salgsargumentene for Confluence er måten man kan samhandle rundt dokumentene og 

«wiki» sidene. Confluence virker som et allsidig produkt hvor en kan dele informasjon og 

samhandle effektivt rundt dokumentene.  

Under bachelorperioden ble vi bedt om å komme med et forslag på områdestruktur til 

Confluence. Vårt forslag kan sees på som noe annerledes, spesielt hvis man sammenligner 

                                                 

12 https://www.atlassian.com/software/jira/service-desk  

https://www.atlassian.com/software/jira/service-desk
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med hvordan det gamle SharePoint der det tydelig var gruppert organisatorisk. Forslaget er 

en flat struktur med minst mulig grupperinger.  

 

 

/TIL (Today I learned) 

/Hot Topics 

/Rutiner 

     /[pr roller] 

/Dokumentasjon 

/Verktøy 

Kort fortalt forsøker vi med inndelingene å skape en kultur for informasjonsdeling. Helst en 

lavterskel kultur der vi ønsker mest mulig informasjon inn på Confluence ved å bruke 

«Today I learned» som kan ses på som en bloggefunksjon.  

Hot Topics ser vi for oss er hovedaktivitetene som skjer i bedriften eller markedet. Noe alle 

bør være kjent med, f.eks. GDPR13. Rutiner og dokumentasjon er selvforklarende, mens 

kategorien verktøy kan brukes til å styre hvordan konsulentene arbeider. Dette punktet går 

inn i det vi snakket om i hovedoppgaven rundt standardisering av arbeidssett. Her kan man 

komme med gode veiledninger på hvordan, hva slags og hvem som bruker utvalgte 

verktøy.   

 

                                                 

13 GDPR - The General Data Protection Regulation (https://www.eugdpr.org). 
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Implementere loggbok 

Det siste forslaget går ut på å få konsulentene til å starte med loggbok. Vi erfarer at 

personer som jobber i prosjekter er tjent med å regelmessig loggføre erfaringer underveis. 

Det bør oppmuntres til å fange kunnskapen når den fortsatt er fersk. Kritiske scenarier kan 

vises ved eksempelvis bruk av eksterne konsulenter. Hva gjør man når denne konsulenten 

er ferdig med prosjektet, forlater organisasjonen og ikke har dokumentert noen ting? Han 

tar med seg verdifull kunnskap rett ut av døren. Når en er ferdig med et prosjekt bør man 

ikke anse seg selv som ferdig og gå tilbake til linjeorganisasjonen eller rett over til et annet 

prosjekt. Man kan med stor fordel bruke tid på å reflektere over prosjektet generelt. 

Loggføring av erfaringer og egne tanker trengs ikke å begrenses til prosjektarbeid, men kan 

også brukes i den daglige arbeidspraksisen. 

Helt spesifikt for Visma Retail forslår vi at alle tar i bruk verktøyet Google Keep14 til å føre 

logg i. Keep er en veldig enkel notatføringsapplikasjon som finnes i G-Suite pakken. I siste 

versjon av Gmail finnes det en egen sidebar for Keep direkte i epost klienten, noe som gjør 

den svært tilgjengelig når man arbeider.  

En annen fordel ved å bruke Google Keep er at informasjonen gjøres søkbar ved å bruke 

Google sin Cloud Search15.  Denne søkefunksjonen søker blant alle G-Suite sine 

primærflater som Mail, Drive, Sites, Keep, Calendar osv.  

                                                 

14 https://keep.google.com  
15 https://cloudsearch.google.com 

https://keep.google.com/
https://cloudsearch.google.com/
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Vi ser for oss at dersom det skapes aksept og kultur for å sette av 5 – 10 minutter på slutten 

av hver dag for refleksjon og loggføring vil bidra til at det fanges mer informasjon som kan 

være avgjørende langsiktig. 
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Vedlegg 4: Teknisk om KnowledgeBot 

I dette vedlegget beskriver vi litt av den tekniske biten rundt boten vi har utviklet, samt 

hvordan vi har benyttet AI i vår løsning. 

Hva kan boten i dag? 

Boten gruppen har utviklet er opplært til å fange opp behov for programmeringsressurser 

og hva slags programmeringsspråk som skal benyttes i for eksempel et prosjekt ved bruk av 

AI. 

Boten benytter AI16 ved å analysere samtalen som foregår i chatrommet, eller ved at man 

skriver til den direkte. Hvis for eksempel boten fanger opp at det er behov for Java 

kompetanse i et prosjekt, så vil den slå opp i bedriftens ressursdatabase over ansatte og 

komme med forslag over konsulenter som innehar den ønskede kompetansen.  

Teknologi 

Teknisk så er bot-plattformen satt sammen av flere små tjeneste som snakker sammen. 

Selve boten som vi kaller KnowledgeBot17, har vi utviklet ved bruk av rammeverket 

Microsoft Bot Framework18 og maskinlæringsplattformen LUIS19 (Language 

Understanding Intelligent Service). LUIS håndterer uthenting av relevant informasjon fra 

                                                 

16 AI: https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/om-personvern/rapporter/rapport-om-ki-og-

personvern.pdf 
17 Kildekode KnowledgeBot: https://github.com/pnitram/KnowledgeBot/ 
18 Microsoft Bot Framework: https://dev.botframework.com 
19 Luis.ai: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/home 
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tekst eller meldinger. Selve boten er kodet i programmeringsspråket C#20, og hostet på 

Microsoft sin skyplattform Azure21. Se figur 1 for et utdrag av kildekoden til 

KnowledgeBot. 

 

                                                 

20 C# programmeringsspråk: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/getting-started/introduction-to-

the-csharp-language-and-the-net-framework 
21 Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/ 
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Figur 1: Kildekodeutdrag av KnowledgeBot. 
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LUIS benytter seg av machine learning22. Det er en form for AI hvor målet er at 

programvaren skal kunne lære og gjenkjenne mønstre, for deretter å ta avgjørelser basert på 

dette. Programvaren skal også kunne endre måten den tar avgjørelser på basert på tidligere 

erfaring, gjenkjente mønstre og læring. For å demonstrere at KnowledgeBot kan gjøre 

oppslag mot «interne systemer» så utviklet vi et RESTful API23. Et utdrag av kildekoden 

finner du i figur 2. Per i dag så emuleres oppslag mot Visma sin kunnskapsbase, men 

API’et kan også enkelt utvides til å kjøre reelle søk mot systemene til Visma.  

Figur 2: Kildekodeutdrag av REST API. 

                                                 

22 Luis machine learning: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/luis-ai-automated-machine-learning-for-

custom-language-understanding/ 
23Kildekode API: https://github.com/pnitram/pythonApi 
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Store norske leksikon definerer et API24 som et grensesnitt mot en eller flere tjenester i et 

operativsystem, en databasetjener eller lignende. API’et som vi har laget er kodet i 

programmeringsspråket Python25, og vi har valgt å bruke FLASK micro framework26 som 

rammeverk for applikasjonen, samt en kombinasjon av Gunicorn27 og Nginx28 som 

webserver. Applikasjonen er hostet på en virtuell server hos skyleverandøren 

digitalocean.com som kjører operativsystemet Ubuntu29. Figur 3 viser et diagram over 

KnowledgeBot Services.  

                                                 

24 API: https://snl.no/API 
25 Python programmeringsspråk: https://www.python.org 
26 Flask is a microframework: http://flask.pocoo.org 
27 Gunicorn: http://gunicorn.org 
28 Nginx: https://www.nginx.com/resources/wiki/ 
29 Ubuntu: https://www.ubuntu.com 
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Figur 3: Diagram over KnowledgeBot services. 

Selve koden for API’et er ikke veldig avansert, men effektivt, og siden dette er en prototype 

for å demonstrere så har vi valgt å hardkode konsulenter i en liste direkte i koden. Men som 

sagt så er det ikke store endringer som må til for å gjøre oppslag mot en database hos 

Visma Retail, eller andre leverandører som eksempelvis CVpartner30. CVpartner har også 

egne31 API´er som man kan utvikle boten mot.  

Som nevnt i oppgaven så har vi bare berørt toppen av isfjellet angående AI i denne 

oppgaven. AI er et stort levende område om dagen, mange spennende og utfordrende 

bruksområder.  

Ved å ta i bruk AI på denne måten vi har gjort, vil det muligens kunne effektivisere 

arbeidsdagen til de ansatte, men som vi tok opp i oppgaven så er selvfølgelig etiske 

dilemmaer ved å bruke AI, dette er perspektiver som må vurderes og håndteres. 

 

 

                                                 

30 CVpartner: https://www.cvpartner.com/no 
31 CVpartner API: https://www.cvpartner.com/resources/integrations-api 
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