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Prosjekter som øyer



Hva oppnår vi med kunnskapsdeling?

UTNYTTE OG FORBEDRE UTFORSKE OG INNOVERE



Hvor er kunnskap lagret?

INDIVIDER 
(kompetanse og erfaring)

NETTVERKSRELASJONER

SYSTEMER

RUTINER OG PROSEDYRER



Kunnskapsdeling 
- sosial kapital som muliggjører (Nahapiet & Ghoshal, 1998)

• Strukturell dimensjon
• Vite hvem som kan hva og hvor interessant informasjon/kunnskap finnes

• Relasjonell dimensjon
• Kjenne personer som besitter relevant informasjon/kunnskap og ha tillit til de

• Kognitiv dimensjon
• Ha tro på at andres kunnskap er relevant og være villig til å dele kunnskap



Dele kunnskap og gode praksiser (Szulanski, 1996)

Kunnskap klistrer Hva går «galt»?
• Søke prosess – behov og kunnskap må 

møtes

• Kunnskap må oversettes

• Mottaker skjønner ikke hvordan de kan 
utnytte kunnskapen – bruker den 
ineffektivt

• Ny kunnskap blir ikke alltid godt 
mottatt av det eksisterende –
mobiliserer motstand



Hva kan ledere gjøre for å mobilisere 
kunnskap som skapes i prosjekter?

• Kunnskap må i all hovedsak være eksplisitt for å deles
• Kodifisering og sosiale relasjoner
• Hvilke kunnskap er verdt å dele?

• Arenaer for deling av gode praksiser (Kvålshaugen & Breunig, 2009)

• Etablere læringsfellesskap (Hydle, Kvålshaugen & Breunig, 2014)

• Institusjonalisere gode praksiser (Kvålshaugen, Hydle og Brehmer, 2015 + 
Breunig, Söderlund og Kvålshaugen, 2015)

• Bidra til kodifisering av kunnskap
• Gjentakende samarbeid (Aadland & Kvålshaugen, 2017)
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