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Clarke’s Third Law:
«Any sufficiently advanced technology is
indistinguishable from magic.»
Arthur C. Clarke i essaysamlingen Profiles of the
Future; an Inquiry into the Limits of the
Possible, 1973.
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Forord
Denne oppgaven avslutter vårt masterstudium i Kunnskapsledelse ved Høgskolen i NordTrøndelag i samarbeid med Handelshøjskolen i København og Learning Lab Denmark, og er
blitt til med hjelp fra mange idérike og dyktige mennesker.

Takk til Morten Meyer og Jøns Sjøgren i Boligprodusentenes forening, Jakob Mehus i
Standard Norge, Diderik Haug i Statsbygg, Janne Aas-Jakobsen i Jotne EPM Technology,
Håvard Bell i SINTEF Byggforsk, Bjørn K. Stangeland i Data Design Systems, Steen
Sunesen i Møller Arkitekter AS, Per Ola Ulseth i Skanska Teknikk, Lars Eirik Ulseth i
Skanska Bolig og Siri Legernes i Rådgivende Ingeniørers Forening for at dere ville fortelle
oss historiene deres om BuildingSMART og hvordan innovasjon kan foregå i den norske
BAE-næringen.

Takk til arkitektene Bo Wermuth og Eva Grell Frederiksen for at dere fortalte historien
om hvordan det var å være ung arkitekt fra København og arbeide på Johan Berntsens
arkitektkontor i Sortland i Vesterålen i 1978, og dermed ga oss ideen til å studere
kunnskapsledelse i byggenæringen nærmere.

Takk til foreldrene våre, Lillan og Tom, Fatma og Leif, for fagkunnskapen,
inspirasjonen, de gode røverhistoriene og omsorgen for oss som familie, som gjorde det mulig
å gjennomføre dette arbeidet. Takk til Tove Bull-Njaa og Torild Olufsen ved Høgskolen i
Oslo og Tone Mortensen ved NAV Drift og Utvikling for at dere er motiverende og tålmodige
arbeidsgivere, og har gitt oss tid og energi til å gjøre ferdig studiet vårt. Takk også til familie,
venner og bekjente som har akseptert at vi har forsømt dere på det groveste de siste
månedene, vi håper vi kan gjenopprette vårt sosiale liv nå, og at dere fremdeles vil være en
del av det.

Og ikke minst, en stor takk til vår veileder ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Knut Arne
Hovdal, som provoserte fram beslutningen om å gjøre dette arbeidet ferdig, og veiledet og
kritiserte oss konstruktivt til siste linje.

Oslo, august 2008,
Hartvig André Bustnes og Julie Sikin Bhanji Jynge
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Sammendrag
Røverhistoriene om alt som ikke fungerer i den norske BAE-næringen er mange. Hvert år
bygges det feil for hundretalls millioner kroner, og i målinger av innovasjonsaktivitet kommer
BAE-næringen dårlig ut, sammenlignet med andre næringer. Følgelig representerer BAEnæringen et stort potensial for nyskaping, effektivisering og kunnskapsutvikling. Både
offentlige og private aktører har derfor de siste årene tatt ulike initiativ til å forbedre
tilstandene i BAE-næringen.

Standardisering av byggeprosesser er ett av innsatsområdene som forventes å gi stort
utbytte i form av effektivisering, innsparinger og bedre kommunikasjon mellom partene i et
byggeprosjekt. Virtuelle bygningsinformasjonsmodeller (BIM) er en av innovasjonene BAEnæringen har utviklet for å samle all informasjon om byggeprosessene på ett sted,
standardisere språket som brukes, og derved få slutt på den babelske forvirringen som ofte
hersker mellom leddene i en byggeprosess. BuildingSMART er BAE-næringens eget initiativ
til å koordinere arbeidet med utviklingen av felles informasjonsteknologiske standarder for
bygningsinformasjonsmodeller. Prosjektet er en innovasjonsprosess basert på samhandling
mellom flere virksomheter og bedrifter.

I undersøkelsen bak denne avhandlingen har vi ønsket å utforske hvilke syn som finnes
på kunnskap og kunnskapsledelse blant aktørene som deltar i BuildingSMART, og på hvilke
måter disse aktørene driver kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling i prosjektet.

Vi har samlet inn data gjennom kvalitative intervjuer med representanter for ulike
virksomheter som deltar i BuildingSMART, og sett nærmere på hvilke syn på kunnskap som
er dominerende, og hvilke strategier for kunnskapsledelse som er styrende i virksomhetenes
verdiskapingsprosesser. Videre har vi forsøkt å se om disse trekkene ved virksomhetene
påvirker deres strategier for samhandling og interorganisasjonell innovasjon. I analysen vår
har vi trukket linjer mellom kunnskapssyn, strategier for kunnskapsledelse og deltakelse i
BuildingSMART i de virksomhetene vi har studert. Deretter har vi sett nærmere på drivkrefter
som fører til endringer i markedet for BAE-næringen, og argumentert for at det er sannsynlig
at de kommende årene vil bringe flere og flere incentiver for BAE-næringen til å benytte
BuildingSMART-teknologi.
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Funnene våre viser sammenhenger mellom virksomhetenes deltakelse i en slik prosess og
deres forretningsmodeller og verdiskaping. Både evne og vilje til samhandling og
kunnskapsdeling med andre aktører i næringen påvirkes av hvordan virksomhetene betrakter
kunnskap, og hva som er deres strategi for kunnskapsledelse.
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Abstract
The robbers’ tales of everything that is not working in the Norwegian building,
construction and real estate industry are many. Every year the industry makes construction
errors worth hundreds of millions NOK, and innovation activity in the industry low compared
to other industries. The BCR-industry thus represent a great potential for innovation,
increased performance and knowledge development. During the last few years private and
public initiatives are made in order to better the conditions in the BCR-industry.
Standardizing the building and construction processes is a target area expected to give great
outputs in the form of increased performance, lower costs and better communication between
the parties in a building project. Virtual building information models (BIM) are one of the
BCR-industry’s innovations developed in order to gather all information on the building and
construction process in one place, standardize the language that is used, and by this end the
communication problems that often exists between the links in a building or construction
process. BuildingSMART is the BCR-industry’s own initiativ to coordinate the development
of standards for building information models. The project is an innovation process based on
interaction between several companies and organizations. In our dissertation we have been
aiming to explore different perspectives on knowledge and knowledge management among
the participants in the BuildingSMART project, and in which ways these participants are
developing and sharing knowledge in the project. We have gathered data through qualitative
interviews with representatives from different organizations that participate in
BuildingSMART, and made a closer examination of their dominant perspectives on
knowledge, and their main strategies for knowledge management in the organizations’ value
creating processes. Furthermore we have tried to see wether these organizations’ features
influence their stategies for interaction and interorganizational innovation. In our analysis we
have drawn some lines between knowledge perspectives, strategies for knowledge
management and participation in BuildingSMART in the organizations that we have studied.
Then we have examined closer the driving forces that lead to changes in the BCR-industry’s
market, and argued for the likelihood that the coming years will bring more and more
incentives for the BCR-industry to make use of BuildigSMART-technology. Our findings
show connections between the organizations’ participation in such a process and their
business models and value creating processes. Both the ability and willingness to cooperate
and share knowledge with other businesses in the industry are influenced by the
organizations’ perspectives on knowledge, and their strategies for knowledge management.
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1 Innledning
Ideen til denne avhandlingen ble unnfanget under en studietur i København høsten 2005,
da vi etter en dag med forelesninger ved Learning Lab Denmark tok oss tid til å besøke noen
gamle venner og tidligere kolleger av Sikins foreldre.

Vi hadde mistet entusiasmen for våre opprinnelige ideer til avhandlinger, vi ventet vårt
første barn, og vi var i det store og det hele ganske bekymret for om vi noen sinne ville
komme til å fullføre studieløpet vårt med en masteravhandling i kunnskapsledelse. Så vi tok
en timeout og en taxi ut til Charlottenlund for å spise middag. Bo hadde laget ”Flæskesteg
med persillesovs” og han og Eva underholdt med 25 år gamle røverhistorier fra den gang de
begge arbeidet ved Johan Berntsens Arkitektkontor i Sortland i Vesterålen.

Vi finner røverhistorier fra byggenæringen svært underholdende, og selv om vi i grunnen
var godt i gang med andre prosjekter, fortsatte vi å oppsøke mennesker i vår
bekjentskapskrets som kunne fortelle oss flere slike. Det tok måneder før vi også så at disse
historiene handlet om kunnskap og kunnskapsløshet, innovasjon og imitasjon, suksesser og
fiaskoer, alt bundet sammen av en felles faktor – kunnskapsledelse; og slik fanget de vår
interesse på en ny måte. Da vi hadde kommet så langt, fant vi ny energi til å gjennomføre et
masterprosjekt sammen. Vi forkastet de tidligere ideene våre, men oppdaget samtidig at vi,
uten at vi egentlig var klar over det tidligere, hadde tilgang til et svært spennende felt i
kunnskapssammenheng.

Senere, da vi begynte å fortelle familie, venner og bekjente at vi ønsket å lage et
masterprosjekt med inspirasjon fra røverhistorier fra byggenæringen, varte det ikke lenge før
forslagene strømmet på og arbeidet som er gjort gjennom prosjektet BuildingSMART ble
introdusert for oss. For å raskt kunne bringe leseren inn i feltet vi har valgt å utforske, har vi
valgt å innlede avhandlingen vår med å lage tre scenarier basert på visjonen for
BuildingSMART, for å illustrere hvordan denne teknologien er tenkt å kunne fungere eller
benyttes i meget nær fremtid.
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2 BuildingSMART-visjoner
Se, de er ett folk, og samme språk har de
alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå
vil ingen ting være umulig for dem, hva de
så finner på å gjøre. La oss stige ned og
forvirre deres språk, så den ene ikke
skjønner hva den andre sier!
(Gud i ”Tårnet i Babel”, Bibelen, 1 Mos-11- 5)

2.1 Første scene
Oslo, april, 2010

Den nytilsatte direktøren og hovedbibliotekaren for det fremtidige Nobelbiblioteket
møter den femte prosjektgruppen som deltar i anbudsrunden på det nye
bibliotekbygget.
Egentlig var det utilgivelig kjedelig å fungere som levende kravspesifikasjoner for
horden av arkitekter og ingeniører som hadde kastet seg inn i konkurransen om å tegne det
mest spektakulære bygget på Østkanten, og som skulle huse det nye Nobelbiblioteket. De
fleste av dem hadde et mildt sagt gammeldags syn på bibliotek, og i beste fall begrensete
kunnskaper om hvordan et bibliotek skapes. Både direktøren og hovedbibliotekaren hadde
måttet bruke mye tid på å forklare hvordan de gjerne ville at det nye Nobelbiblioteket, som
skal være en moderne arena for kunnskapsutvikling og samarbeid mellom verdens nasjoner,
bør ha en atmosfære som gjerne inspirerer til høylytt dialog og idéutveksling, og derfor ikke
kan være arkitektonisk inspirert av monumentale katedraler som krever stillhet og respekt.

Derfor var det med blandete følelser de hadde bestemt seg for å ta seg fram til det avtalte
møtestedet på egenhånd, for i hvert fall å få gleden av noen glimt med vårsol. Direktørens
kalosjer, som han alltid brukte ved ustadig vær, klasket muntert mot asfalten, mens hjulene på
hovedbibliotekarens rullestol vislet fredelig til lyden av elektromotorens lave summing. De
stanset på den oppgitte adressen, og mistenkte først at de hadde kommet feil. Foran dem lå en
gjørmete, gammel og nesten gjengrodd fotballbane omkranset av nyere og eldre
boligbebyggelse, heisekraner og stillaser rundt bygg som var under oppføring, og store kratere
med ledninger, vann- og avløpsrør. Selv om det tydeligvis var et område i vekst, var det
åpenbart ikke et av byens mest fasjonable strøk. Midt ute på plassen sto en liten gruppe
ungdommer, den ene var nærmere to meter høy og hadde en imponerende rød mohawkSide 13 av 129
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frisyre, og sorte skinnbukser tungt behengt med diverse lenker og annet skrammel. Sammen
med ham sto en ung kvinne i parkas og en ung mann i designerslitte jeans og hvite sneakers.
Lærindianeren pekte og gestikulerte rundt seg, mens de to andre fulgte konsentrert med. Da
de oppdaget de to betydelig eldre menneskene som nærmet seg, avbrøt de samtalen sin og
gikk dem i møte.

- Vent litt, fru Stenersen, henvendte den rødhårete seg til hovedbibliotekaren. - Det er
bedre om du kjører stolen din ut på plassen fra den andre siden, vi har laget en provisorisk vei
til deg, så du ikke blir sittende fast i gjørma. Han strakte fram hånden og introduserte seg bare
som Henning, før han føyde til: – Jeg er arkitekten. – Zahra, dataingeniør. Vi beklager det
ekstra bryderiet med denne møteplassen, sa den unge kvinnen idet hun håndhilste, – vi ville
bare at dere skulle se med egne øyne hvor vi mener det nye Nobelbiblioteket bør ligge. Den
unge mannen med jeans presenterte seg som Yacub, og fortalte at han var byggingeniør. – Du
kan si Jacob, hvis du vil, føyde han hjelpsomt til da han oppdaget at direktøren skakket litt på
hodet, som om han ikke riktig hadde oppfattet navnet hans.

– Møteplasser som skaper fred, sa den unge arkitekten, kan skapes hvor som helst hvor
motsetninger møtes. Da mine besteforeldre var små barn, pleide de å møte andre barn på
denne løkka for å avgjøre om det var østkanten eller vestkanten som hadde de beste
fotballspillerne. – Verden er ikke så enkel lenger, om du trekker opp en sirkel med en radius
på to kilometer rundt denne plassen, finner du folk av mer enn hundre nasjonaliteter, fra alle
sosiale lag. Hvis noe sted skal være egnet som arena for samtaler mellom folkeslag som ligger
i krig med hverandre i resten av verden, må det være her. Det er her vi bor, sa Yacub, og
vekslet blikk med Zahra, mens det nesten bekymrede ansiktet hans med ett sprakk i et mykt
smil. – Og det trengs en ny attraksjon i denne delen av byen, når Munch-museet er blitt flyttet
til Bjørvika, fortsatte Henning. Han uttalte ”Munch” med tynn u, og kontrasten mellom
fremtoningen hans, språket han brukte og det alvorlige ansiktsuttrykket han satte opp, fikk
bibliotekaren til å heve øyenbrynene og trekke på smilebåndet.

Zahra gikk bort til en godt brukt buss som sto i utkanten av banen. En gang i tiden hadde
den tydeligvis tjent som transportmiddel for noen av disse vestkantungdommene som
åpenbart har for mange penger å strø om seg med i russetiden. Bussens glorete navneskilt var
fremdeles synlig mellom flere hundre halve tennisballer russen med nennsom hånd hadde limt
på eksteriøret. På taket brummet et dieselaggregat lavt. Et vindu sto delvis åpent, og hun
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strakte armen inn og tok ut en liten veske. – Vi hadde tenkt at inngangen til biblioteket skulle
ligge her, og at det også skulle kunne fungere som et grønt atrium, sa hun mens hun kom mot
dem igjen, – men jeg tror det er lettere å vise dere hva vi mener om vi bruker disse her. Hun
rakte dem hvert sitt sett med noen klumpete briller. – Jeg har laget denne presentasjonen for
dere. Da VR1-brillene var på, fikk direktøren og hovedbibliotekaren med ett opplevelsen av å
stå inne i en frodig hall hvor man tydelig kunne høre summingen av mange menneskers tale
akkompagnert av rislende vann. Zahra, Henning og Yucubs ivrige stemmer hørtes tydelig
gjennom lydkulissen, da de begynte omvisningen i den digitale modellen av bygget.

1

Virtual Reality
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Avisutklipp fra ”Aftenkureren”, 10. oktober 2010

Dristige valg for Nobelbiblioteket
– Underdog vant konkurransen.
Oslo/Aftenkureren: Det nye Nobelbiblioteket skal ligge midt i et av Oslos
mest kriminalitets- og konfliktutsatte områder og skal tegnes og prosjekteres av
det nyetablerte arkitekt- og ingeniørfirmaet Underdog AS.
Underdog teller tre ansatte, og ledes
av en 29 år gammel dataingeniør fra
NTNU. Firmaet vant i konkurranse med
flere tunge aktører på markedet.
Snøhetta AS, som står bak operahuset i
Bjørvika, tapte for nykommerne etter en
spennende avstemning i Nobelkomiteen,
som er byggherre. – Vi er meget godt
fornøyd med valget, sier direktør for
Nobelbiblioteket Fridtjof Mørck. – Både
plasseringen og utformingen av
biblioteket gjenspeiler grunnverdiene til
Alfred Nobel, og gir fantastiske
rammebetingelser for fredsarbeidet
Nobelkomiteen vil initiere i fremtiden.
Byggekomiteen ble overbevist av
Underdogs svært gjennomarbeidete
virtuelle modeller av bygget. I
finalerunden fikk alle medlemmer av
komiteen en omvisning i det nye
biblioteket, hvor bygget ble levendegjort
gjennom simuleringer av både utseende,
bruk, miljøtenkning og tilgjengelighet for
alle. – Dette er nok den heftigste og mest
dramatiske opplevelsen jeg har hatt av
en anbudsrunde, sier hovedbibliotekar for
Nobelbiblioteket, Vanja Stenersen.
– Jeg fikk til og med prøve hvordan
det fungerte å ta meg fram med rullestol

for å beskytte bibliotekets mest dyrebare
klenodium under oversvømmelse.
– Den nye BuildingSMART-teknologien
som Underdogs modeller er bygget på, var
indirekte den viktigste grunnen til at vi
valgte å gå videredette prosjektet , sier
direktør Mørck som er leder for
byggekomiteen. Teknologien kan gjøre
Underdogs prosjekt flere millioner kroner
billigere å prosjektere enn
konkurrentenes, samtidig som vi får
større muligheter til å kontrollere bygget
for feil og mangler mens det enda er på
tegnebordet. Dette åpner også
mulighetene for å bygge mer miljøvennlig,
og sikre fungerende universell utforming
av bygget. Vi er forberedt på lovforslaget
Stortinget nå behandler, og har planlagt
bygget slik at det skal tilfredsstille de nye,
og strenge, kravene til
energiøkonomisering som loven vil
medføre. Dessuten kan vi svært enkelt
gjøre nye beregninger og forandringer
dersom disse reglene skjerpes inn
ytterligere i byggeperioden, slik at vi får
et bygg som er helt up to date.
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2.2 Andre scene
Byggherren har byggemøte med arkitekten, den rådgivende ingeniøren og
entreprenøren for det nye Nobelbiblioteket.
– Når det gjelder arkivet i kjelleren, sa hovedbibliotekar Stenersen, så liker jeg ikke at
dere har valgt samme typer løsninger som i Nasjonalbiblioteket. Der er det veldig dårlig
akustikk og inneklima, og veldig vanskelig å holde temperaturen jevn. – Disse vegg- og
takplatene som er valgt har vi brukt i slike rom i mer enn 15 år, og alle våre erfaringer tilsier
at de er absolutt det beste som finnes på markedet til dette formålet, sa entreprenørens
representant, en skallet mann i femtiårene med det svært lite passende etternavnet Soleglad.
– Dessuten, hvis vi endrer materialvalget nå, så sent i prosessen, blir det masse ekstra arbeid
og forandringer for å dokumentere at vi tilfredsstiller brannkravene til slike papirarkiver. Han
så ikke særlig oppløftet ut ved tanken, og søkte med motstridende følelser for første gang
støtte hos den unge arkitekten med hanekammen.

– Jeg er ikke så sikker på det, sa Henning, til entreprenørens skuffelse. – Vi valgte disse
platene fordi de vanligvis er standard i denne typen rom, men jeg har lest i de internasjonale
loggene i objektbiblioteket vårt at mange har de samme erfaringen som dine, sa han, mens
han løftet blikket fra beskrivelsen foran seg og møtte Stenersens. – Til det nye stadsarkivet i
Tokyo, har de i stedet valgt å bruke en annen type veggplate, som visstnok har de samme
brannegenskapene, men skal være bedre når det gjelder lyd og inneklima. De lange fingrene
han løp over tastaturet på laptopen mens han snakket. – Her har vi dem, ja, og her er loggen.
De har vært brukt i et arkiv hos et stort firma i København også. Arkivsjefen der gir dem en
god vurdering. – Hun har jeg jobbet sammen med på Nasjonalbiblioteket, sa Stenersen. – Det
er helt sikkert andre brannkrav i Japan enn i Norge, mumlet Soleglad mutt. – Dette kommer
aldri til å fungere i Norge. Det var tydelig at han grudde seg for de nye beregningene.

Arkitektens fingre for over tastene igjen. – Sånn, sa han fornøyd, nå har jeg lagt inn de
japanske platene i modellen, da fremstår arkivrommet slik, sa han, og la skjermbildet sitt ut så
de andre kunne se det gjennom projektoren. – Det går an å velge en blankere finish på
overflaten, men jeg liker denne matte best, den gjør liksom rommet lunere, og det synes jeg er
viktig når det er i en betongkjeller. Han tastet litt til. – Jeg skal bare sjekke disse platene mot
de norske standardkravene, sa han, nærmest for seg selv. Et par sekunder senere trakk
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munnvikene hans seg ut i et fornøyd glis, mens det glimtet i den lille gullstjernen han hadde
fått limt fast på en av hjørnetennene. – Utskriften av de nye beregningene og resten av
dokumentasjonen du trenger ligger på skriveren i gangen, om du gidder…, smilte han blidt
mot Soleglad.

2.3 Tredje Scene
Tommy Hansen begynner som vaktmester ved det nye Nobelbiblioteket, og
oppdager at hans nye jobb er veldig annerledes enn han hadde forestilt seg.
Tommy Hansen trakk opp glidelåsen på den nye, grå jakken med logoen til FDV Service
på ryggen, og trakk inn den lette lukten av fersk polyester og gummi. Så satte han seg ned på
huk og begynte å ta på seg de nye verneskoene han hadde kjøpt. De var ekstra lette, og selv
om de hadde vernetå, føltes og så de mer ut som joggesko. De hadde vært ganske dyre, men
han tenkte at det ville være best å være godt skodd til den første dagen på hans nye
arbeidsplass i Nobelbiblioteket. Sjefen for firmaet hvor han var blitt ansatt som driftstekniker
hadde lovet å bruke den første dagen til en omvisning, og han regnet med at det ville bli langt
å gå gjennom alle de syv etasjene biblioteket rommet. På vei ut av garderoben møtte han sin
nye sjef, overingeniør Dag Sørensen. – Jaså, sa Dag muntert, - du har fottøyet i orden, ser jeg.
Best vi kommer oss av gårde. Han la i vei bortover gangen, og bråstoppet ved den første
døren han kom til. – Vi kan vel begynne her. Spiserommet er jo hjertet i en hvilken som helst
virksomhet… De tok med seg hver sin kopp kaffe og smultringer som kona til Dag, Kari
Anne hadde bakt. Tommy lurte litt på hvordan det ville bli å bære rundt på et kaffekrus i syv
etasjer, men fulgte lydhør etter sin nye leder ut i gangen og inn på et grupperom vegg-i-vegg.

– Jeg lovte deg en omvisning, og det er like greit å begynne her som et annet sted, sa
Dag. – Kan du ikke bare sette deg ned, så tar vi en gjennomgang her. Jeg vet ikke helt hva du
er vant til der hvor du kommer fra, men her har vi en litt alternativ arbeidsform, sa han, og dro
opp en litt stor mobiltelefon fra brystlommen på den grå jakken. – Jeg regner med at du er
vant til å bruke mobiltelefon, sa Dag. Tommy svarte bekreftende. – Og så har jeg Googlet deg
og sett at du at spiller en del dataspill i nettverk? Tommy rødmet litt, og nikket. – Denne
telefonen her skal du få, og den er nok ditt viktigste verktøy her, mye viktigere enn
gardintrapp og verktøykasse. Jeg har en liten presentasjon jeg tenkte at jeg skulle vise deg, sa
Dag, mens han dempet lyset i rommet og la telefonen på bordet. Tommy kunne ikke se noen
projektor i rommet, og ble overrasket da sjefen hans startet en lysbildefremvisning fra
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telefonen som han projiserte rett på den glatte, hvite veggen i rommet, mens musikken til
”Mission Impossible” dunret ut fra skjulte høyttalere i rommet. Dag gliste, - Musikken har jeg
lagt til selv… Jeg syntes den passet så bra!

En times tid etterpå ruslet Tommy ut av grupperommet alene, ør i hodet etter den raske
omvisningen, som egentlig mer var en demonstrasjon av hvordan vaktmestrene i FDV-service
jobbet. Han holdt den nye telefonen i hånden, og forsøkte å orientere seg på den lille
skjermen, mens han la ut på sitt første oppdrag på egenhånd i det store bygget. Dag hadde vist
ham at varslingssystemet i bygningsinformasjonsmodellen viste en feil på en strømkrets som
antakelig skyldtes en defekt i belysningen. For første gang oppdaget han at alle de sene
kvelds- og nattetimene han hadde kastet bort ved PC’en på å spille ”World of Warcraft” på
Internett likevel hadde gitt ham nyttig trening. Det gikk ganske greit å følge GPS-navigatoren
og 3D-modellen av bygget på telefondisplayet til lageret, hvor han hentet tre lysstoffrør, som
dag hadde sagt han skulle gå opp og bytte i 3. etasje.

I det han gikk ut døren fra lageret hørte han tre pip fra karmen. Han undret seg litt, men
kom på at det var det automatiske lagerbeholdningssystemet som oppdaterte seg, slik Dag
hadde fortalt. Neste dag ville tre nye lysstoffrør bli lagt inn i bestillingen av materiell som
ville bli levert neste gang en bil fra transportfirmaet hadde mange nok ærender i deres distrikt.
Dette var energibesparende og gjorde at flere bedrifter kunne bruke samme transportselskap
og samme lastebil samtidig, og de slapp å gå tom for deler, materiell og rekvisitter. Underveis
opp til 3. etasje så han på displayet hvilke rom som befant seg bak de forskjellige dørene, om
rommene var i bruk, og hvem som eventuelt brukte dem. Han begynte å le for seg selv da han
tenkte på Harry Potter-boken han leste da han var femten, og Ukruttkartet Harry hadde hatt,
som dekket hele Galtvort-borgen med alle de hemmelige gangene, og enda bedre, alle
personene som befant seg inne i borgen (J. K. Rowling, 2000).

Ute i hallen i første etasje skvatt han til da han ble stanset av en ung, mørkhåret kvinne.
Han kikket forvirret opp fra telefonen. – Unnskyld, sa hun på engelsk med arabisk aksent, Kan du fortelle meg hvor Jimmy Carter-rommet er, eller jeg tror det er det det heter, jeg er
deltaker på ”One World”-konferansen. – Æhhe.. mumlet Tommy, - Jeg vet ikke helt… it’s my
first day, begynte han stotrende å forklare, og hørte selv at han lød som en charterturist, før
han kom på telefonen han holdt i hånden, tok seg sammen og begynte å tenke på engelsk, som
når han spilte på nettet.
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– What kind of conference, did You say? Han tastet inn navnet på displayet og søkte
fram konferansen, og klikket seg videre til rommet og vegbeskrivelse fra der de befant seg. –
Du skal ta heisen opp i 3. etasje, du kan bli med meg, sa han vennlig. Da de gikk ut av heisen
igjen, pekte han henne videre bortover gangen, til venstre, og inn i møterommet hun lette
etter, mens han selv fortsatte til rommet hvor lysstoffrørene manglet. Da han kom inn
oppdaget han at ikke bare var rørene gått, men også tennerne. Han brukte telefonen til å lese
inn strekkoden på delene han manglet, og fikk straks frem en loggoppføring fra den digitale
bygningsinformasjonsmodellen. For noen uker siden hadde Dag med notert at akkurat disse
tennerne skulle byttes fortløpende over hele bygget, fordi de hadde en produksjonsfeil. Han
plystret imponert da han gikk ut i hallen igjen, og fant veien til lageret, hvor telefonen fortalte
at tennerne skulle ligge i 3. hylle boks 4.
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3 Prosjektets ståsted
Bakteppet for vårt prosjekt er, som vi beskrev i innledningen, en mengde historier vi
hadde fra byggenæringen, både fortalt av produsenter og forbrukere av bygg, om ting som
hadde gått galt, og hvor fortelleren ofte avsluttet med å konkludere med at mye ikke er som
det bør i næringen. Vi ønsket å utforske bakgrunnen for disse historiene nærmere i et
kunnskapsledelsesperspektiv. Denne delen av den norske bygge-, anleggs- og
eiendomsnæringen (BAE-næringen) kjenner vi i liten grad fra innsiden, og vi har derfor
gjennom studien vår beveget oss inn på et felt som er nytt for oss. Statistikken vi først
innhentet for å få en oversikt over feltet, viste at store summer hvert år blir brukt på å rette
byggfeil. Samtidig fremstår innovasjonsaktiviteten i den norske byggenæringen som relativt
lav sammenlignet med andre norske næringer. Det var et poeng for oss at forskningen vår
skulle kunne ha en nytteverdi for de vi bestemte oss for å forske på. Derfor diskuterte vi
videre om vi gjennom oppgaven vår kunne bidra til å si noe om innovasjonsaktiviteten i
næringen, muligheter for å gjøre ting bedre og initiativer som er tatt for å fremme nyskaping,
og om dette ville være interessant for andre, og kanskje spesielt byggenæringen selv, å vite
mer om.

Fordi vi hadde lite informasjon om hva vi kunne forvente å finne ut gjennom studien vår,
valgte vi å være åpne med hensyn til hvordan vi senere ville analysere informasjonen vi
samlet inn, hva slags teori vi ville bruke som verktøy og hvordan vi ville sette informasjonen
vi fant inn i en sammenheng. I prosjektskissen vår formulerte vi en vid foreløpig
problemstilling, for å ha noe å arbeide ut fra når vi samlet informasjon, slik at vi kunne holde
oss innenfor en viss ramme for hva vi var interessert i å undersøke:

“Hvordan foregår innovasjon blant norske boligprodusenter, hvordan måles
innovasjonsaktiviteten i denne delen av næringen og hvilke faktorer fremmer og hemmer
innovasjon i næringen?”

Den foreløpige problemstillingen hadde både beskrivende elementer knyttet til hvordan
innovasjon foregår og måles, og et forklarende element knyttet til faktorer som fremmer og
hemmer innovasjon.
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Vi forsøkte oss også på å avgrense problemstillingen ved å velge ut hvilke enheter vi
ville studere, men fordi funnene våre gjorde det interessant å snakke med andre aktører enn de
vi først hadde identifisert, gikk vi senere bort fra denne avgrensingen. Vi kommer tilbake til
valg av enheter i kapittel 4.

Før vi gjennomførte datainnsamlingen visste vi ikke om enhetene våre ville gi oss ny
informasjon om innovasjonsaktivitet i byggenæringen som kunne være av større interesse for
prosjektet enn utviklingen av bygningsinformasjonsmodeller (BuildingSMART), derfor
valgte vi å ikke bruke noen referanser til bygningsinformasjonsmodeller eller åpne standarder
i problemstillingen. I stedet ville vi heller reformulere problemstillingen når vi hadde fått en
klarere forståelse av fenomenet vi undersøkte. Utviklingen innenfor
bygningsinformasjonsmodeller kan imidlertid omfattes av det første leddet i den foreløpige
problemstillingen. Dette kommer vi også nærmere tilbake til senere.

Vi var også åpne for at vi kunne finne informasjon som kunne tyde på at
innovasjonsaktiviteten, som i statistikken vi hadde lest ble beskrevet som lav, kunne være
høyere eller annerledes enn målemetodene som brukes i denne type forskning klarer å
oppfange. Dette kom vi senere fram til at var en type spørsmål som kan være mer interessante
å utforske ut fra andre fagområder, som kanskje er tilgrensende til kunnskapsledelse, men
ikke nødvendigvis har direkte relevans i forhold til det gradsstudiet denne avhandlingen
avslutter. Vi gikk derfor bort fra dette leddet i problemstillingen.

3.1 Tema og problemstilling for avhandlingen vår
For å lære mer om hvilke innovasjonsutfordringer aktører i næringen selv opplever å stå
ovenfor, gjorde vi innledningsvis i prosjektet vårt en avtale om et møte med Morten Meyer,
som er utviklingssjef i Boligprodusentenes Forening, en interesseorganisasjon for
boligproduserende bedrifter. Vi la fram det bildet vi hadde dannet oss av næringen så langt,
både for å se om det var en beskrivelse han syntes ga et riktig bilde, og for å kunne diskutere
nærmere hvilke problemstillinger næringen selv opplevde som sentrale i forhold til
innovasjon.

Morten Meyer hadde nettopp skrevet en rapport om en studie av status og strategier for å
utnytte elektronisk forretningsdrift i byggevirksomheten, utarbeidet på oppdrag for Statens
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bygningstekniske etat. Da han begynte å fortelle sin historie om hvem som er den norske
byggenæringen, hva de gjør og hvordan de arbeider, forsto vi snart at det fra et
kunnskapsperspektiv sannsynligvis ville være mer interessant å se på næringens arbeid for å
fremme innovasjon enn å analysere hva som hemmer nyskaping i bransjen, som ut fra hva
flere aktører i næringen har fortalt oss, kanskje har mer med andre fagområder som økonomi å
gjøre.

Morten Meyer fortalte oss historien om en kompleks og fragmentert næring, hvor
produktenes omløpshastighet er forholdsmessig mye lengre enn i andre bransjer det kan være
interessant å sammenligne med, med et relativt lite og særegent marked (Norge er ikke så
stort, og kravene til bygg er annerledes her enn i mange andre land) og med en svært
heterogen masse av aktører. Han fortalte også om det store innovasjonspotensialet i næringen
knyttet til felter som produktivitet og kvalitet, globalisering, ny teknologi og etterspørsel etter
ny funksjonalitet, standardisering, energibruk og bærekraftig utvikling og økt fokus på
rehabilitering og bevaring.

Blant annet beskrev han den babelske forvirringen som skapes av at alle aktørene i
verdikjeden i byggeprosesser bruker ulike IKT-verktøy, hvor den underliggende
informasjonsstrukturen eller de teknologiske standardene er forskjellige og lite kompatible
med hverandre. Dette gjør at grunnleggende informasjon om byggeprosjektet, som alle
leddene i byggeprosessen må forholde seg til, ofte må legges inn i prosjektverktøyene på nytt
hver gang prosjektet går over i en ny fase eller et nytt ledd i verdikjeden.

Og Morten Meyer fortalte historien om hvordan den norske byggenæringen fram fra
dette tilsynelatende kaos har dyrket fram noen ideer om teknologidrevet samarbeid som kan
bety gjennomgripende forandringer på alle nivåer i byggenæringen, og som kan bety
endringer i næringens prosesser, strukturer og kulturer: Utviklingen av åpne
informasjonsteknologiske standarder for digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM)2.

Denne utviklingen er det som er blitt temaet for avhandlingen vår. Dette temaet har vi
avgrenset i problemstillingen vår:

2

BIM er en internasjonal forkortelse for bygningsinformasjonsmodeller (Building Information Models).
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3.1.1 Problemstilling
"Hvilke syn finnes på kunnskap og kunnskapsledelse, og på hvilke ulike måter skjer
kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling mellom de aktørene som deltar i utviklingen av
åpne informasjonsteknologiske standarder for digitale bygningsinformasjonsmodeller?"

3.2 Definisjoner av feltets begreper
Avslutningsvis i dette kapittelet vil vi definere noen begrep som til dels er brukt videre i
avhandlingen, og som til dels gir et rammeverk for å forstå feltet vi arbeider med.
International Alliance for Interoperability
International Alliance for Interoperability (IAI) ble stiftet i 1995 som en internasjonal
organisasjon hvis hovedmål er å arbeide for å skape rammer for datautveksling mellom
programmer innenfor byggenæringen og gjøre det mulig for forskjellige programmer å
benytte felles data som kun er lagret ett sted. Stiftelsen har i dag mer enn 600 medlemmer fra
hele verden, og samler fagfolk fra BAE-næringen og programvareindustrien til felles innsats
for å sette standarder for utveksling av data og skape en ny generasjon programvare.
(www.iai.no)
Industry Foundation Classes og Building Information Models
Arbeidet tar utgangspunkt i standarden IFC (Industry Foundation Classes) som muliggjør
data- og informasjonsutveksling mellom alle aktører i alle faser i byggeprosessen og gjennom
hele bygningens levetid, uavhengig av anvendte systemer og applikasjoner. At denne type
data- og informasjonsutveksling er mulig mellom ulike applikasjoner betegnes som
interoperabilitet. Standarden IFC er spesifikasjon av en datamodellstruktur for hvordan data
og informasjon skal deles i systemer og programvare som baserer seg på standarden. IFC er
objektorientert, og standarden definerer hvordan objekter som brukes i de ulike fasene
(prosjektering, utførelse, drift, og leveranse og service) i en byggeprosess, for eksempel
elementer, prosesser og former, skal bygges opp digitalt som tredimensjonale objekter. Dette
innebærer at todimensjonale streker og tilhørende forklarende tekst, som vi finner i mye av
den programvaren som benyttes i ulike ledd i bransjen i dag, erstattes av standardiserte
tredimensjonale objekter med et tilhørende sett av tekniske spesifikasjoner og annen
nødvendig informasjon som følger objektet. I en ideell IFC-basert byggeprosess samles all
informasjon om brygget på ett sted i en bygningsinformasjonsmodell (Building Information
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Model - BIM) i en modellserver, og de ulike aktørene i prosessen utveksler data og
informasjon med denne BIM’en fremfor at alle aktører må utveksle informasjon med
hverandre. (www.ifcwiki.org)
International Framework for Dictionaries
I mange tilfeller har ulike aktører i ulike faser av byggeprosessen behov for forskjellig
informasjon. For at IFC-standardobjektene ikke skal bli for informasjonstunge, og skape
”information overload” hos brukerne ved at de får tilgang til informasjon de ikke trenger, er
det utviklet en objektterminologi som bygger på standarden International Framework for
Dictionaries (IFD). Dette er et ontologisk rammeverk for IFC. Ut fra denne standarden
utvikles IFD Library, som er et internasjonalt utviklet objektterminologibibliotek for BAEnæringen. Når det er ferdig utviklet, er det et mål at IFD Library skal være kompatibelt med
IFC-standarden, og at det skal kunne brukes som et tillegg til programvare basert på IFC for å
få mer detaljert informasjon inn og ut av konstruksjonsdesignet. (www.ifd-library.org)
IFD Library og Information Delivery Manual
I IFD Library ligger objekter med mer informasjon tilknyttet seg enn den grunnleggende
IFC standarden. Hvert objekt har en global unik ID - Globally Unique Identifier (GUID) –
som er en spesiell type identifikasjon som brukes som et unikt referansenummer i
programvareapplikasjoner. For å gi ulike brukere mulighet til å definere hva slags
informasjon de trenger, og vil hente ut fra BIM’en, er verktøyet Information Delivery Manual
(IDM) blitt utviklet. IDM’en spesifiserer hvilken informasjon som skal bli utvekslet mellom
prosesser på et gitt stadium i en bygnings livssyklus. (www.ifd-library.org)
BuildingSMART
Merkenavnet BuildingSMART ble etablert i 2005, og er i Norge organisert som et
prosjekt som samler alle utviklingsprosessene knyttet til den grunnleggende IFC-standarden.
Dette omfatter blant annet utviklingen av IFD og IFD Library, IDM og modellservere som
kan utveksle data og informasjon i henhold til IFC-standarden. BuildingSMART-prosjektet
har som mål å være pådriver i industriens innføring og adapsjon av den nye teknologien. Mye
av arbeidet i prosjektet er derfor konsentrert om å markedsføre mulighetene som ligger i den
nye teknologien, og veilede eller gi råd til aktører som vil delta i utvikling eller
implementering av programvare basert på de nye standardene. I tillegg er BuildingSMART en
deltaker i videreutvikling av standardene gjennom IAI. (www.buildingsmart.no)
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3.3 Dagens informasjonsutveksling i en byggeprosess
Design

Anlegg

Byggherre

Konstruksjon

Alle til alle
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Kvalitetssikring

Utførelse

Figur 1: Dagens data- og informasjonsutveksling i en byggeprosess.3

Data og informasjonsutveksling i dagens byggeprosesser er i høy grad basert på en ”alletil-alle”- modell. Et problem med denne kommunikasjonsmodellen har vist seg å være at
kodifiserte data, og informasjon som utveksles, ofte ikke bygger på samme
kodifiseringsstandard. Dette betyr i mange tilfelle at de samme data og informasjon må legges
inn i de ulike aktørenes programvare på nytt hver gang data eller informasjon utveksles
mellom aktører. Beregninger BAE-næringen selv har gjort viser at samme informasjon legges
inn på nytt i de ulike aktørenes programvareapplikasjoner gjennomsnittlig syv ganger. Dette
innebærer både en merkostnad i form av ekstraarbeid, samt økte muligheter for at det oppstår
feil under den manuelle overføringen av data eller informasjon.

3

Modellen er inspirert av en presentasjon av Diderik Haug, prosjektleder, Statsbygg.

Side 26 av 129

SimsalaBIM – Magi mot babelsk forvirring

3.4 IFC produktmodell
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Utførelse

Figur 2: IFC-visjonen i BuildingSMART.4

Modellen viser hvordan ulike aktører på ulike stadier i en ideell IFC-basert byggeprosess
kan importere og eksportere data og informasjon til og fra en bygningsinformasjonsmodell
som ligger på en sentral modellserver. Bygningsinformasjonsmodellen (produktmodellen)
baseres på IFC-standarden, som også vil være standard for annen programvare som brukes av
ulike aktører som er involvert i byggeprosessen. I programvaren ligger informasjon som blant
annet omfatter:
-

Lovverk og krav fra lovgivende myndigheter som Plan- og bygningsloven og
tilhørende forskrifter.

-

Kunnskap fra baser som Byggforsk-serien og leverandørene egne kunnskapsbaser

-

Spesifikasjoner fra byggherren, inkludert funksjonsbeskrivelser, kalkyler,
forutsetninger og krav.
4

Tegnet og beskrevet med inspirasjon fra Jøns Sjøgren (prosjektlederen for BuildingSMART) og Morten Meyer i Boligprodusentenes

forening og Diderik Haug i Statsbygg.
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-

Informasjon nødvendig for å planlegge riving, ombygging eller sanering.

-

Informasjon nødvendig for å forvalte, drifte og vedlikeholde bygget, som systemer for
utleie, salg og bruk, vedlikeholdsplaner og garantier.

-

Logistikksystemer som omfatter informasjon om byggeprosessens fremdrift eller
senere informasjon om lagerbeholdning, depoter med mer.

-

Innkjøpssystemer, varedatabaser og prisdatabaser.

-

Beskrivelse av bygget og dets egenskaper som for eksempel er nødvendig ved
prosjektering, beskrivelsestekster, NS3420 (som er Beskrivelsesstandarden for bygg,
anlegg og installasjoner), kalkyler, prisoverslag.

-

Informasjon og data for å kunne simulere byggets egenskaper før det reises i
virkeligheten, som komfort, luft og oppvarming, levetidskostnader, lys, lyd,
varmeisolering, bruk, universell utforming, brann, miljøpåvirkning og levetid.

-

Virtual Reality Modeling Language for 3D-visualisering og 3D-modeller.

-

CAD-programvare med tegninger for Arkitekt, VVS, Elektro og Bygg.

All denne informasjonen er lagret i et format som gjør at det teknisk ikke skal være noe i
veien for at alle de ulike aktørene i byggeprosessen fritt kan utveksle informasjon, dersom de
finner det hensiktsmessig.

3.5 Drivkrefter som påvirker feltet vårt
Virksomheters strategivalg er like mye avhengig av indre styrker og svakheter som ytre
muligheter og trusler. Som bakteppe for analysen vi senere vil gjøre av hvordan strategier for
kunnskapsledelse påvirker virksomheters deltakelse i en interorganisasjonell
innovasjonsprosess som BuildingSMART, vil vi også gjøre rede for konteksten denne
innovasjonsprosessen inngår i ved å trekke fram noen av de viktigste drivkreftene for
utviklingen i BAE-næringen generelt. Denne redegjørelsen kan si noe om hvilke muligheter
og trusler som eksisterer i omverdenen rundt virksomhetene som deltar i BuildingSMART.

Dette masterprosjektet nå har pågått i to år, og siden vi startet opp prosjektet høsten 2006
til vi fullfører det nå høsten 2008, har mye skjedd i BAE-næringen. Vi velger å beskrive
denne uviklingen ved å ta utgangspunkt i viktige drivkrefter, mekanismer i virksomhetenes
omverden som kan skape endring av trender og kjente utviklingsmønstre (Meyer, 2007) .
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Disse drivkreftene vil vi også komme tilbake i siste kapittel, ”Tanker om fremtiden for
BuildingSMART og standardisering i BAE-næringen”.

For at vi i avslutningen av oppgaven skal kunne si noe om hva vi tror vi skje fremover,
og hvilke konsekvenser dette får for utviklingen av IFC og bruken av
bygningsinformasjonsmodeller, må man se tilbake på historien. BAE-næringen er en
konjunkturavhengig næring som bestandig har gjennomgått bølgedaler og svingninger i
markedet. Samtidig består næringen av en dominerende andel virksomheter som faller
innunder definisjonen små og mellomstore bedrifter (SMB5). At aktørene i næringen alltid har
vært sensitive for disse svingningene gjenspeiles blant annet i at mange av de som bidro med
gode røverhistorier om næringen før vi begynte arbeidet med masterprosjektet vårt, refererte
til den bibelske metaforen om at etter syv gode år, kommer det syv magre. Deres sensitivitet
for disse svingningene fører til omfattende utfordringer for virksomhetene i BAE-næringen. I
gode tider er det vanskelig å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, mens det i dårligere tider er
utfordrende å slanke organisasjonen uten å miste viktig kompetanse og et godt renommé som
arbeidsgiver. Hvor lange de svingningene er varierer og det er ikke lett å komme med
kvalifiserte gjetninger om når en konjunktur vil snu. Som Morten Meyer skriver i sin rapport
(Meyer, 2007), er det drivkrefter fra omverdenen som i størst grad påvirker utviklingen. En av
de aller sterkeste drivkreftene er verdensøkonomien. Da vi startet på oppgaven vår i 2006,
hadde verdensøkonomien gått veldig godt i mange år (med unntak av en relativt kort
nedgangsperiode i forbindelse med terrorangrepet på USA 11.september). Medias bilde av
situasjonen viste at mange hadde tjent til dels meget gode penger, og at mange bransjer gikk
veldig godt.

26. april 2006 vedtok Norges Banks hovedstyre å holde renten uendret. Norges Banks
styringsrente, foliorenten, lå da på 2,50 prosent. Med den rekordlave styringsrenten og (for
Norges del) rekordlave arbeidsledigheten høsten og vinteren 2006, så fremtidsutsiktene meget
gode ut. Plutselig var drømmen om å eie egen bolig innen rekkevidde for mange mennesker
som tidligere ikke hadde hatt denne muligheten. De gode tidene gjorde det også mulig for
dem som allerede var inne på boligmarkedet å oppgradere boligen sin. Dermed ble
etterspørselen etter boliger enorm. Den ene prisrekorden avløste den andre. Selv

5

Internasjonalt brukes andre definisjoner av SMB enn det som er vanlig i Norge, men Nærings- og Handelsdepartementet opererer

med betegnelsen ”små” på bedrifter med færre enn 20 ansatte, og ”mellomstore” på bedrifter med færre enn 100 ansatte.
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byggeprosjekter som det tidligere ikke var realistisk å få gjennomført, fremsto nå som rene
gullgruver for investorene. Staten ble nødt til å bremse sin egen byggeaktivitet for å ikke drive
prisene ytterligere i været. Media tegnet et bilde som viste at oppdragsgivere mange steder
rett og slett ikke fikk tak i nok bygningsarbeidere til å dekke etterspørselen etter nye boliger.
Mediebildet viste også at der hvor det tidligere var slik at man valgte den billigste
leverandøren, var det nå blitt slik at man valgte den leverandøren som hadde kortest ventetid.
Flere offentlige byggeprosjekter strandet på grunn av mangel på arbeidskraft. I media kom det
også stadig reportasjer om for eksempel barnehager som skulle bygges, hvor tomt og
finansiering var sikret, men hvor det ikke var mulig å skaffe entreprenører til å reise byggene.
Næringens tiltak for å bøte på manglende arbeidskraft var å importere arbeidskraft fra
europeiske lavkostland. Følgen av den enorme etterspørselen etter bygg og det vanvittige
tempoet på byggeaktiviteten, er at fokus på feilforebygging og miljøhensyn i mange tilfeller
er blitt nedprioritert. Ut fra bildet media tegnet så næringen ut til å velge en strategi som
innebar å rette fremfor å forebygge feil, og løse problemene etter hvert som de dukket opp.
Her tok vi en pause i arbeidet med denne avhandlingen, og det er denne virkeligheten
oppgaven ble basert på.

Figur 3: Oslo Børs' Hovedindeks i perioden 01.01.2006-01.08.20086

Men så, i 2008, snudde høykonjunkturen i BAE-næringen. Til sammenligning med
tallene over, besluttet Norges Banks hovedstyre 25. juni 2008 å øke styringsrenten til 5,75
prosent. På drøyt to år steg altså foliorenten med 3,25 prosentpoeng. I praksis betyr det at
høsten 2008 har mange låntakere en effektiv boliglånsrente på over 7%. Plutselig er ikke
fremtiden så rosenrød som man spådde i 2006. Sentralbanksjef Svein Gjedrem har siden 2006
6

Kilde: www.oslo-bors.no
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gitt gjentatte forvarsler om at renten skal opp, og varsler også at styringsrenten fremdeles vil
komme til å stige. Siden fremtidsutsiktene var så gode i 2006, ble dette, i følge media, av
mange ikke betraktet som et verre problem enn at det ville la seg løse for folk flest. I mai
2006 begynte aksjekursene å dale, og mandag 21. januar 2008 beskrives av finansavisene som
den verste børsdagen på 17 år, da hovedindeksen stupte med 6,4 prosent og sluttet på 378,91
poeng. Fallet i aksjekurser fremkommer av grafen over, som viser Oslo Børs’ Hovedindeks i
perioden 01.01.2006-01.08.2008.

Media har lenge meldt om at store internasjonale bankgiganter har problemer og står
overfor mulige konkurser. Fra Storbritannia fikk vi tidligere i år se bilder av mennesker som
sto i lange køer for å ta ut sparepengene sine, i frykt for å tape sine oppsparte midler i en
eventuell konkurs. Det amerikanske boligmarkedet holder på å kollapse, med for folk flest,
uante ringvirkninger i resten av Europa og verden forøvrig, oljeprisen stiger stadig, og det er
et økende fokus på miljøet og fornybare energiressurser, fremtvunget av de høye oljeprisene.

Det blir for omfattende å prøve å komme med noen økonomisk analyse av hvorfor de
utenlandske problemene fikk, og fremdeles får, så store konsekvenser i Norge, men faktum er
at selv om Norge som nasjon tjener meget gode penger på stigende oljepriser, er det mange
bransjer som opplever stagnasjon og til dels en tilbakegang i markedet. Denne utviklingen
førte til at det nå er langt mellom prisrekordene på brukte boliger. Media forteller også om
flere nye byggeprosjekter som er blitt så vanskelige å få solgt at det ikke har vært forsvarlig å
starte byggingen. For første gang på mange år begynte det for noen måneder siden å komme
meldinger om at boliger er blitt solgt under takst. Dette, sammen med en stadig stigende rente,
har gjort at mange potensielle boligkjøpere er blitt sittende på gjerdet. Etter hvert som renten
har steget, har også flere fått problemer med å håndtere sine faste utgifter, og er dermed nødt
til å få solgt sin bolig i et vanskelig marked. Mange har valgt å selge uten noen verdistigning,
for å komme seg ut av problemene. Media skriver også om store prosjekter som for bare et år
siden ble sett på som en gullgruve for investorene, plutselig har (fortjent eller ufortjent) fått
merkelappen gjeldsbombe.

Vi gjenopptok arbeidet med oppgaven vår etter at denne utviklingen i markedet hadde
blitt tydelig. Fremtidsutsiktene fra da vi innhentet våre empiriske data har altså i perioden
forandret seg radikalt. Avveiningen vår har vært om det fremdeles er interessant å bruke de
dataene vi har hentet inn som utgangspunkt for analysen vår, eller om de er blitt så utdaterte at
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vi er nødt til å oppdatere dem, for at funnene våre skal være interessante å tilbakeføre til feltet.
Etter en diskusjon av denne situasjonen, kom vi fram til selv om temaet vi har valgt å
utforske, altså hvordan strategier for kunnskapsledelse påvirker motivasjonen for deltakelse
en interorganisasjonell innovasjonsprosess, ikke er upåvirket av for eksempel
konjunktursvingninger, er det mulig å beholde og bruke de empiriske dataene vi fikk inn i
første runde av oppgaveskrivningen, så fremt vi også kritisk vurderer funnene våre i lys av
hva vi nå vet om de siste årenes konjunktursvingninger. Vi har derfor valgt å prøve å trekke
inn den endrede markedssituasjonen vår i siste del av oppgaven vår, spesielt i vår analyse av
hvilken betydning de endrede rammebetingelsene kan få for utviklingen av IFC og bruken av
bygningsinformasjonsmodeller.
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4 Metode
Da vi begynte arbeidet med dette prosjektet beveget vi oss inn i ukjent terreng på minst
to måter. For det første brukte vi mye tid på å forsøke å gjøre oss kjent med de formelle
kravene til en avhandling på masternivå. Spørsmål vi stilte oss var for eksempel ”Hvordan
gjør man undersøkelser som kan danne et godt nok grunnlag for en slik oppgave?”, ”Hvordan
skriver man en masteravhandling?”, ”Hva slags språk skal vi bruke?”, ”Hva er
formkravene?”, ”Hva forventer leserne av slike tekster?”. Vi brukte mye tid på å lete etter
svarene i andres avhandlinger, og i lærebøker. For det andre brukte vi mye tid på å forstå
hvordan vi kunne avgrense feltet vårt, og finne frem til en problemstilling som var interessant,
relevant og presis nok til å danne kjernen i en masteravhandling. I ettertid, når vi ser tilbake
på starten av arbeidet vårt, virker forventningene våre om å kunne finne en mal eller kokebok
for hvor hvordan vi skulle gjøre dette arbeidet ”riktig” ganske naive. Det har tatt oss lang tid å
forstå hva for eksempel Jacobsen (2003:24) mener, når han skriver:

“Vi kan ofte forledes til å tro at metode kun er et teknisk hjelpemiddel, en slags kokebok I
hvordan undersøkelser gjennomføres. Så enkelt er det ikke. Problemet er at det finnes en
grunnleggende uenighet om [1] hva virkelighet, eller sannhet, egentlig er, [2] hvordan vi
kan vite noe om denne virkeligheten, og [3] hvordan vi bør samle inn informasjon for å
få en best mulig tilnærming til virkeligheten.”

Studiet i kunnskapsledelse som denne avhandlingen springer ut fra, gir en praksisbasert
mastergrad. Et viktig premiss er at innholdet i studiet skal bidra til å gjøre oss til reflekterte
praktikere. For å kunne reflektere systematisk over vår praksis, ser vi det som nødvendig at vi
kan tenke som forskere. Men vi ser også nå, når vi nærmer oss slutten av dette stykket arbeid,
at oppfattelsen vår av hva forskning er, og hvordan man forsker, er annerledes enn tidligere.

”Forskning er en systematisk undersøkelse av ett eller flere spørsmål. […] Forskning og
undersøkelser kjennetegnes nettopp ved at innsamlingen av data er systematisk, at
behandlingen av informasjonen er systematisk og at presentasjonen er systematisk.”
(Jacobsen, 2003:17)
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Kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode, hvordan vi kan gjennomføre
undersøkelser i og av den verdenen som vi er en del av, er et viktig verktøy om vi skal kunne
skape grunnlag for å reflektere over vår praksis som ledere gjennom forskning.

For å gi leseren bedre oversikt over hvordan vi har arbeidet, og oss selv et verktøy til å
systematisk gjennomgå arbeidsprosessen i masterprosjektet vårt, har vi i neste avsnitt av dette
kapittelet valgt å først oppsummere fasene i arbeidsprosessen vår skjematisk. I de påfølgende
avsnittene vil vi gjøre rede for vårt ontologiske og epistemologiske ståsted, med utgangspunkt
i de tre diskusjonene Jacobsen (2003:34) nevner som legger premisser for hva vi kan
undersøke, hva vi kan vite noe om og hvordan vi kan lære noe om det. I siste avsnittene vil vi
utdype hvordan vi har arbeidet med studien vår i de viktigste fasene av prosjektet, gjennom å
fortelle mer om hvordan vi arbeidet, reflektere over valgene vi har gjort underveis i arbeidet,
og si noe om konsekvenser beslutningene våre kan ha for resultatet. Gjennom dette vil vi
forsøke å bygge et grunnlag for å kritisk kunne diskutere i hvor stor grad resultatene vi har
kommet frem til gir et riktig bilde av ”virkeligheten”, en diskusjon som kanskje kan si noe om
kvaliteten på de svarene vi har funnet.

4.1 Vårt ontologiske utgangspunkt: Jakten på forståelse av et
spesielt fenomen
Ontologi er læren om hvordan verden faktisk ser ut. Denne forståelsen av hvordan verden
er, avhenger imidlertid av med hvilke øyne vi ser på den. Med utgangspunkt i alle
perspektiver det er mulig å betrakte verden fra, er det vanskelig å komme fram til en omforent
forståelse av hvordan verden faktisk ser ut. Ontologiske debatter som har vært levende i
hundrevis av år er del av diskusjonen. Av disse er én særlig sentral som bakgrunn for hvordan
vi i det videre beskriver det sosiale systemet vi skal utforske, med bakgrunn i vår
problemstilling: Består sosiale systemer av lovmessigheter, slik at det vi for eksempel lærer
om en situasjon, kan overføres til en annen, eller er det slik at alt vi studerer er unikt?
Positivismen har som grunnleggende antakelse at det finnes noen lovmessigheter i sosiale
systemer, slik det for eksempel er i fysikken. I kontrast står tankegangen om at vi kan forklare
hvorfor en spesiell hendelse fant sted, men vi kan ikke overføre erfaring fra den ene hendelsen
til andre områder. Disse to ulike ståstedene har betydning for hva vi leter etter når vi skal
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gjennomføre en undersøkelse; generelle lovmessigheter, eller forståelse av spesielle og unike
fenomener. (Jacobsen, 2003).

Da vi begynte arbeidet med dette prosjektet, leste vi mange rapporter og
informasjonsbrosjyrer om innovasjonsaktiviteten i den norske byggenæringen, for å kunne
danne oss et bilde om hvordan denne lille delen av verden ser ut. Når vi ser tilbake på denne
fasen i utviklingen av problemstillingen vår, ser vi at vi hadde et ganske unyansert bilde av
feltet vi har valgt å undersøke.

Vi hadde for eksempel forventinger om at det bildet statistikken vi leste ga av næringen
skulle være mer sammenfallende med den oppfatningen av virkeligheten som de aktørene vi
intervjuet ga uttrykk for. Allerede i den første samtalen vi hadde, forsto vi at dette antakelig
var en virkelighet som kunne ses fra veldig mange forskjellige ståsteder, hvorfra man
antakelig ville se veldig mange, både ulike og motsetningsfylte, trekk ved den verdenen som
ble betraktet. Tallene og modellene fortalte oss for eksempel én historie – historien om den
næringen med lavest innovasjonsaktivitet i landet. Morten Meyers fortelling, som vi senere
fikk høre, fortalte en annen historie – en historie om en kompleks og sammensatt næring, med
et stort tilfang av erfaring, kunnskap og kompetanse, og med visjoner, evne og vilje til
innovasjon.

Av dette forsto vi at den studien vi var i ferd med å sette i gang nok vil gi mer kunnskap
som vil være egnet til å forstå det spesielle fenomenet, eller kanskje mer presist, det sosiale
systemet, vi ville studere, og i lavere grad kunnskap som er generaliserbar. Denne
erkjennelsen fikk oss til å reflektere over om det vi var i ferd med å begynne å undersøke
ville ha interesse for andre. Vi kom frem til at selv om resultatene vi kunne få ut av studien
vår ikke nødvendigvis var mulige å overføre til andre og nye kontekster, var det interessant
nok å forsøke å generere ny kunnskap som kanskje kunne tilbakeføres og være til nytte for de
aktørene eller det sosiale systemet vi valgte å studere, og at problemstillingen vår i hvert fall
hadde en viss grad av originalitet som også gjorde den interessant for oss å arbeide videre
med.
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4.2 Vårt epistemologiske utgangspunkt: Fortolkninger av
ulike perspektiver
Epistemologi betyr ”læren om kunnskap”, og omfatter diskusjoner om hvordan og i hvor
stor grad det er mulig å tilegne seg kunnskap om virkeligheten. Positivismen står sentralt i
debatten, spesielt er tre teser innenfor denne retningen sentrale:
•

Det finnes en objektiv verden utenfor oss selv.

•

Den objektive virkeligheten kan studeres på en objektiv måte.

•

Vi kan opparbeide oss en kumulativ kunnskap om den objektive verden.

Den fortolkningsbaserte tilnærmingen til å forstå verden representerer en motsetning
til en verdensforståelse basert på et positivistisk perspektiv, som kan oppsummeres slik:
•

Det finnes ikke en objektiv sosial virkelighet, det finnes bare ulike forståelser av
virkeligheten.

•

Denne forståelsen av virkeligheten kan bare kartlegges ved at forskerne setter seg inn
i hvordan menneske fortolker og legger mening i spesielle sosiale fenomener.

•

Det er antakeligvis ikke mulig å opparbeide særlig mye kumulativ kunnskap fordi det
finnes så mange forskjellige måter å fortolke og forstå sosiale fenomener på.

•

Det finnes ikke lovmessigheter som vil gjelde på tvers av tid og rom, alt må forstås i
sin spesifikke kontekst (sammenheng)

(Jacobsen, 2003:25ff).

Vår forståelsesbaserte tilnærming til arbeidet vårt brakte oss videre over i en diskusjon av
hva slags problemstillinger vi kunne forvente å finne svar på, og hva slags kunnskap det ville
være mulig å tilegne seg om fenomenet vi ville studere, gitt blant annet faktorer som
ressursene vi hadde til rådighet, vår rolle som studenter, vårt ståsted utenfor bransjen vi
studerer, og våre muligheter til å få tilgang til feltet.

Som vi beskrev tidligere, oppdaget vi ganske store kontraster mellom historien
statistikken vi hadde lest fortalte og den virkeligheten de vi snakket med beskrev. Samtidig
kunne vi ikke finne belegg for å kunne si at noen av historiene ikke ga et riktig bilde av
virkeligheten. I stedet kom vi fram til at det sannsynligvis ville være mange måter å fortolke
den virkeligheten vi hadde valgt å studere på, avhengig av hva slags ståsted man betraktet den
fra, og hvilken rolle man hadde. Dette så vi også ville ha konsekvenser for de resultatene vi
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selv var i ferd med å skape, fordi vi også selv har noen perspektiver og referanserammer som
vi betrakter verden fra. I det videre arbeidet vårt besluttet vi derfor å forsøke å få fatt i så
mange historier om utviklingsprosjektet vi studerte som mulig, for å kunne skape et mest
mulig nyansert bilde å forstå dette sosiale systemet ut fra.

Samtidig så vi at det var nødvendig at vi også reflekterte nærmere over vår egen rolle, og
kritisk vurderte hvilke sider ved vår bakgrunn og erfaring som kunne påvirke fortolkningene
våre. I denne sammenhengen diskuterte vi både våre individuelle ståsted og perspektiver, og
hvorfra og hvordan vi betrakter verden når vi arbeider sammen. Vi har kjent hverandre siden
vi begynte å studere sammen i 1996, vi har gjort flere studentprosjekter sammen, og i tillegg
arbeidet sammen. Siden 2004 har vi også vært gift, og vi har fått to barn i den perioden vi har
holdt på med masterstudiet vårt. Å kjenne hverandre så godt som vi gjør, både faglig og
privat, når vi skal drive forskning har både fordeler og ulemper. På den ene siden forstår vi
hverandres ståsteder, og til tross for at vår interesse ofte fanges av ulike fenomener, vi legger
vekt på forskjellige ting og resonnerer oss frem til konklusjoner som kan ligge langt fra
hverandre, har vi en felles fagterminologi, kanskje kan vi kalle det familiespråket vårt, som
gjør det lettere for oss å dele kunnskapen vår med hverandre. På den andre siden ser vi faren
for at vi tenker for likt, at vi skaper våre egne verdensbilder og forståelsesrammer sammen, og
derved begrenser vår læring og kunnskapsutvikling.

At rollen og synsvinklene vi inntar som team både preges av relasjonen mellom oss og
erfaringene vi har med å arbeide sammen, fremstår i alle fall for oss som svært sannsynlig.
Samtidig har vi begge vokst opp i familier og miljøer hvor det både har vært vanlig og sosialt
akseptert at ektepar arbeider sammen faglig eller trekker veksler på hverandre som faglige
ressurspersoner. Erfaringsmessig har vi derfor sett mange eksempler på at samarbeid, når man
har en slik relasjon, både kan være faglig produktiv og gi inspirasjon til spennende nye ideer
og problemstillinger. På bakgrunn av en diskusjon av rollene våre, besluttet vi oss for at vi
ville forsøke å trekke veksler på hverandre som fagpersoner. Vi ville dra nytte av hvor godt vi
kjenner hverandre, og mulighetene det gir oss til å diskutere fortolkningene vi selv gjør av
historiene vi har samlet inn. På denne måten har vi kunnet sette våre ulike perspektiver på
feltet opp mot hverandre, og gjennom det forsøkt å tegne et så nyansert bilde av feltet vi har
studert som vi evner.
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Vi valgte i prosjektet å studere et fenomen vi kunne lite eller ingenting om fra før, derfor
var det ikke mulig å formulere en mer konkret problemstilling før vi hadde mer kunnskap om
dette fenomenet.

”[…] konkretisering forutsetter kunnskap om et fenomen, og mange ganger setter vi i
gang undersøkelser fordi vi rett og slett ikke vet så mye om et spesielt fenomen. […] I
slike tilfeller vil det ikke være mulig å sette opp klare spekulasjoner og hypoteser.
Problemstillingen har mer preg av et åpent spørsmål. Dermed kan vi si at det blir behov
for en mer eksplorerende , utforskende type undersøkelser. […] en eksplorerende
undersøkelse [vil ofte] dreie seg om å avdekke hvilke variabler som er relevante, og å
avdekke hvilke verdier som finnes på de ulike variablene. I enkelte sammenhenger vil vi
heller ikke ha helt klart for oss hvilke enheter vi skal undersøke. […]”
(Jacobsen, 2003)

Fordi vi manglet så mye informasjon, valgte vi å vente med å formulere
problemstillingen vår konkret til vi hadde gjennomført datainnsamlingen. Da vi kom så langt,
og begynte å se dataene vi hadde samlet i en sammenheng, kom vi fram til en problemstilling
som har dannet grunnlaget for den videre analysen av dataene våre.
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4.3 En gjennomgang av arbeidsprosessen vår

I: Idé og skisseprosjekt
VIII: Avslutning

II: Valg av undersøkelsesdesign
VII: Oppdatering til 2008

III: Datainnsamling
VI: Gjennomgang

V: Opphold i arbeidet
IV: Analyse og skriveprosess

Figur 4: Oversikt over arbeidsprosessen vår

4.3.1 Fase I: Idé og skisseprosjekt
Hvordan vi fikk ideen til avhandlingen vår er skissert i innledningen, og i kapittel 3. På
bakgrunn av ideen vår utarbeidet vi en skisse for arbeidet med materavhandlingen som ble
lagt fram for godkjenning ved høgskolen. Sammenlignet med skissen som vi skrev i perioden
høsten 2006 til våren 2007, ligger denne avhandlingen ganske langt fra vår opprinnelige idé.
Skissen bærer preg av at vårt noe naive syn på hva som ville være et gjennomførbart prosjekt
til en masteravhandling, og også forventningene vi hadde om at det kanskje kunne finnes en
kokebok i hvordan man gjennomfører et slikt masterprosjekt, som det ville være relativt
enkelt å følge. I forhold til skissen har vi avgrenset problemstillingen vår, og konkretisert og
spisset den i vesentlig grad. Fokus er flyttet fra å studere generell innovasjonsaktivitet, som
kanskje er mer interessant å se på fra andre fagdisipliner, til ett konkret avgrenset
innovasjonsprosjekt, hvor flere virksomheter samarbeider om utvikling, som vi betrakter i et
kunnskapsperspektiv.
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4.3.2 Fase II: Valg av undersøkelsesdesign
Forutsetningene som lå til grunn for vårt valg av undersøkelsesdesign er oppsummert:
•

Vi hadde meget begrenset kunnskap om fenomenet og feltet vi ville undersøke på
forhånd, og hadde av den grunn en uklar problemstilling.

•

Formålet med undersøkelsen var å forstå et sosialt system gjennom å få frem så
mange nyanser og perspektiver på fenomenet vi studerte som mulig, utvikling av
åpne standarder for bygningsinformasjonsmodeller, samtidig som vi også ønsket å få
en helhetlig forståelse av konteksten enhetene inngikk i, samarbeidsstrukturene som
ble etablert for å få til dette utviklingsprosjektet hvor så mange ulike aktører var
involvert.

Med andre ord var det vi ønsket, som Jacobsen (2003) skriver, ”Å gå i dybden av et
fenomen”. Dette kan resultere i to ulike typer problemstillinger med ulike formål, på den ene
siden kan undersøkelsen være et forsøk på å få fram så mange nyanser og detaljer som mulig i
selve fenomenet, på den andre siden kan den være et forsøk på å få en så helhetlig forståelse
som mulig av forholdet mellom undersøkelsesenhetene og den konteksten de inngår i. Ofte vil
disse to ulike typene problemstillinger, som i vårt tilfelle, flyte over i hverandre.

Vi valgte derfor et intensivt design for vår studie. Innenfor intensive design finnes
hovedsakelig to typer studier; case-studier og små N-studier. Sentralt i defineringen av
begrepet case-studie er definisjonen av hva en undersøkelsesenhet er. I case-studier settes
fokus på en spesiell enhet, men vi kan ha mange typer enheter, og de kan avgrenses i rom og
tid. Dette kan gi enheter på ulike nivåer. Innenfor psykologi kan ett enkelt case være ett
individ. På et høyere nivå, kan ett case være en kollektiv enhet, for eksempel en gruppe, en
organisasjon eller et lokalsamfunn. Små N-studier innebærer at det velges ut kun et fåtall
enheter, ofte ikke mer enn fem eller ti, som gjør det overkommelig å gå i dybden på hver
enkelt enhet. Små N-studier trenger ikke være case-studier, men grensen mellom de to typene
intensive opplegg kan ofte være flytende og uklar. Overordnet vil case-studier være best egnet
når vi ønsker å beskrive et spesielt sted eller en spesiell situasjon, mens små N-studier er best
egnet når vi ønsker en rik beskrivelse av et spesielt fenomen. (Jacobsen, 2003)

Av hensyn til ressursene vi hadde til rådighet ønsket vi heller å gjøre en undersøkelse
med relativt få enheter og mange variabler, hvorav mange var ukjente for oss da vi begynte,
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enn å gjøre en bred undersøkelse med mange enheter og få variabler. Vi valgte å la studien
vår ta utgangspunkt i de ulike virksomhetene som er deltakere i utviklingen av åpne
standarder for bygningsinformasjonsmodeller gjennom stiftelsen International Alliance for
Interoperability (IAI). IAI samler fagfolk fra BAE-næringen og fagfolk fra
programvareindustrien som utvikler ulike åpne standarder for bygningsinformasjonsmodeller,
samlet under prosjektet og merkenavnet BuildingSMART. For å få tilgang til feltet og
oversikt over de deltakende aktørene, tok vi kontakt med prosjektlederen for BuildingSMART
i Norge, Jøns Sjøgren, som er ansatt ved Boligprodusentenes Forening, og som introduserte
oss og prosjektet vårt for mulige respondenter.
Hva slags data?
Da vi skulle velge strategi for datainnsamlingen vår, sto vi ovenfor to mulige strategier:
Skulle vi ta utgangspunkt i de forventningene og teoriene vi hadde om virkeligheten og bruke
empiriske funn til å bekrefte eller avkrefte antakelsene våre (deduktiv datainnsamling), eller
skulle vi heller forsøke å gå ut med et åpent sinn, samle inn empiriske data som vi kunne
systematisere og bruke som utgangspunkt for å danne teori (induktiv tilnærming)? Vi falt ned
på at en induktiv tilnærming ville være mest hensiktsmessig, fordi vi hadde for lite
informasjon om fenomenet vi ønsket å studere til å kunne bygge relevante antakelser på
forhånd.

Det er en sterk sammenheng mellom intensive opplegg og innsamling av kvalitative data,
både fordi kvalitativ datainnsamling er egnet til å gå i dybden for å belyse problemstillinger,
men også fordi innsamling av kvalitative data er ressurskrevende, og det krever mindre
ressurser å ta for seg færre enheter. Kvalitativ datainnsamling er en tilnærming som i
utgangspunktet er induktiv, det vil si at forskeren går ut i virkeligheten med et tilnærmet åpent
sinn, samler inn relevant informasjon som til slutt systematiseres og analyseres. I motsetning
til kvantitativ datainnsamling, der informasjonen kategoriseres før den samles inn er kvalitativ
datainnsamling en mer åpen metode, der det legges få føringer på den informasjonen som
samles inn. Først etter datainnsamlingen blir informasjonen strukturert og satt i kategorier, og
variabler blir forbundet med hverandre. Gjennom analysen kan hvilke variabler som er
relevante avdekkes, og hvilke verdier som finnes på de ulike variablene. (Jacobsen, 2003)

Vi fant ut at kvalitative data ville gi oss muligheter til å få fram hvordan enhetene vi
studerer fortolker og forstår utviklingsprosessen som de er del av, samtidig som vi fikk
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mulighet til å avklare temaet vårt, og få fram en nyansert beskrivelse av utviklingen av åpne
standarder for bygningsinformasjonsmodeller. En kvalitativ datainnsamling ville også gjøre
det mulig for oss å være åpne for nye impulser, og utvikle nye teorier eller hypoteser. Sist,
men ikke minst, ville en kvalitativ datainnsamling gi muligheter til å gå i dybden på temaet og
problemstillinger vår, og dra nytte av at problemstillingen vår er uklar fremfor at den blir en
svakhet i undersøkelsesopplegget. På bakgrunn av dette valgte vi derfor å samle inn
kvalitative data.

Vi bestemte oss for å basere datainnsamlingen hovedsakelig på primærdata, fordi vi fant
at informasjon relevant for å belyse problemstillingen vår i liten grad kunne finnes i
dokumenter om utviklingen av åpne standarder for bygningsinformasjonsmodeller. Vi
bestemte oss imidlertid for å bruke de sekundærdataene som vi hadde tilgang til i form av
strategidokumenter, prosjektbeskrivelser og nyhetsbrev som bakgrunnsinformasjon for
datainnsamlingen.
4.3.3 Fase III: Datainnsamling
Metoder for kvalitativ datainnsamling omfatter åpent individuelt intervju, åpent
gruppeintervju, observasjon og dokumentundersøkelser (Jacobsen, 2003). Som nevnt i forrige
avsnitt var tilgangen på sekundærdata i form av dokumenter liten. Mulighetene til å observere
samarbeidet mellom aktørene i utviklingsprosessene vi ville studere var meget begrenset av
de ressursene vi selv hadde til rådighet. Vi valgte derfor å ta utgangspunkt i intervjuet som
metode for datainnsamling. Fordi vi ønsket å få flere aktørers perspektiver på fenomenet vi
studerte, og det viste seg vanskelig å samle alle disse på ett sted til samme tid, valgte vi å
gjennomføre individuelle intervjuer med representanter for et utvalg av de virksomhetene vi
hadde oversikt over og som var deltakere i IAI eller BuildingSMART.

Som nevnt over, ble alle intervjuene tatt opp med en mp3-spiller etter samtykke fra
intervjuobjektene. Dette gjorde det mulig for oss å på en enkel måte i ettertid å sjekke ut
nøyaktig hva som ble sagt, samt det ga oss muligheten til å bruke direkte sitater. I tillegg til
opptakene, noterte vi underveis. Dette ble i stor grad benyttet for å notere ned hovedpoeng
som en back-up dersom opptaket ikke skulle fungere, samt at det gjorde det lettere å
bearbeide intervjuene i ettertid.
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Vi prøvde så langt det var mulig å begge være til stede under alle intervjuene. I de
tilefellene hvor vi ikke klarte det, har den som ikke var tilstede, gått igjennom opptakene og
notatene for å dobbeltsjekke innholdet opp mot de poengene vi har trukket frem i empirien
vår.

Intervjuene ble gjennomført som en åpen samtale hvor vi presenterte oss selv og vår
oppgave, hvorpå intervjuobjektet presenterte seg selv og sin rolle i BuildingSMARTsamarbeidet. Siden vi ikke hadde store forkunnskaper om feltet på forhånd, var det vanskelig
å ta styringen i samtalen for eksempel ved hjelp av en intervjuguide. Vi valgte heller å lytte
for å lære underveis, og heller spørre etter utdypende informasjon og forklarende
opplysninger der vi fant det interessant. Fordelen med denne måten å samle inn data på viste
seg ved at vi kunne begynne rett på innsamlingen av empiri uten å være nødt til å bruke mye
tid på å bygge opp kompetanse på feltet før vi kunne starte intervjuene. Siden vi har hatt
begrenset med tid, har det vært til stor hjelp. Det vi i ettertid har kunnet se, var at etter hvert
som vi fikk mer og mer kunnskap om feltet, forandret rollen vår seg. Der hvor vi i starten kun
hadde mer enn nok med å lytte og forstå det som ble sagt, var vi ved slutten av
datainnsamlingen i stand til å ta styringen på samtalen og pense den inn på de temaene vi fant
mest interessante. Men vi opplevde også en ulempe ved denne fremgangsmåten, i at vi hele
tiden fant områder vi gjerne ville få utdypet nærmere. Dette gjorde at temaet for arbeidet
vokste og vokste, og vi fant stadig nye, interessante problemstillinger vi gjerne skulle ha
jobbet videre med. Vi fikk også i flere tilfeller ytterligere informasjon pr e-post og telefon i
ettertid av samtalene, som svar på spørsmål fra oss. Til slutt satt vi igjen med et datamateriale
som hadde vokst seg så stort, at det truet med å bli helt uhåndterlig gitt de ressursene vi hadde
til rådighet og avhandlingens omfang.

Fordi datamaterialet til slutt ble meget stort, valgte vi i forbindelse med etterarbeidet å få
profesjonell bistand til transkriberingen. Dette har både fordeler og ulemper. På den ene siden
var det tidsbesparende, og der hvor lydkvaliteten på intervjuene i noen tilfeller ble forringet
av bakgrunnsstøy, hadde den som transkriberte for oss et mer trenet øre, som gjorde at vi
likevel fikk et relativt godt resultat. På den annen side kan en person som ikke var til stede
ved en samtale, ha vanskeligere for i ettertid å oppfatte hva som blir sagt korrekt kun ut fra et
lydopptak. Mye av informasjonen som gis i et intervju kan for eksempel være nonverbal. For
å kvalitetssikre utskriftene valgte vi derfor å lytte grundig gjennom alle intervjuene mens vi
leste utskriften, for å korrigere de feilene og misoppfattelsene vi så.
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Valg av enheter
I metodelitteraturen skilles det mellom respondenter, som er personer med direkte
kjennskap til et fenomen, og informanter, som er personer som ikke selv representerer
gruppen som undersøkes, men som har god kjennskap til feltet (Jacobsen, 2003). Bortsett
Morten Meyer i Boligprodusentenes Forening, som var den første personen vi hadde en
samtale med, er alle personene vi har intervjuet i vår undersøkelse direkte knyttet til
utviklingsprosessen vi undersøker. Alle våre intervjuobjekter er derfor å regne som
respondenter. Som vi vil komme nærmere inn på i avsnittet ”Analyse og presentasjon av
funnene våre”, valgte vi å bruke noen av intervjuene vi gjorde som bakgrunnsinformasjon,
mens vi trakk andre intervjuer direkte inn i analysen vår.

Det første steget i prosessen når man skal velge ut respondenter er å skaffe seg en
oversikt over alle de vi ønsker å undersøke, for å kunne definere hvor stor den teoretiske
populasjonen vi er interessert i er. Selv om det ikke alltid er mulig å fastslå nøyaktig hvor stor
populasjonen er, vil til og med et anslag være et godt utgangspunkt for å gjøre et
gjennomtenkt utvalg av personer I den videre utvalgsprosessen må man også ta hensyn til i
hvilket tidsperspektiv man betrakter fenomenet man vi studere (Ibid).

Med hensyn til vår undersøkelse, måtte vi først forsøke å få en oversikt over hvor mange
virksomheter som var deltakere i utviklingen av åpne standarder for
bygningsinformasjonsmodeller. Dette fikk vi som tidligere nevnt gjennom Jøns Sjøgren som
er prosjektleder for BuildingSMART. Gitt tidsrammen for vårt prosjekt, og ressursene vi
hadde til rådighet, fant vi ut at det vanskelig kunne la seg gjøre å intervjue alle
representantene i de virksomhetene som hadde vært involvert i utviklingen av åpne standarder
eller BuildingSMART-relatert teknologi i Norge. Vi måtte derfor gjøre et utvalg av
populasjonen.

Vi hadde fått vite av Jøns Sjøgren og Morten Meyer, at ikke alle virksomheter var like
sterkt inne i utviklingen, selv om de kanskje var medlemmer av IAI. Et kriterium for utvalg
ble derfor at vi ville snakke med personer som representerte virksomheter som var eller hadde
vært aktive deltakere i utviklingen av åpne standarder, og vi ønsket at de representantene vi
snakket med skulle ha hatt ansvaret for sin virksomhets deltakelse i utviklingsprosessen. IAI
samler et vidt spekter av ulike aktører som arkitekter, ingeniører, entreprenører,
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programutviklere og byggherrer i utviklingen av åpne standarder. Vi ville gjerne snakke med
representanter for så mange ulike aktører som mulig, men fordi vi hadde lite kjennskap til de
ulike aktørene på forhånd, trengte vi hjelp til å gjøre et informert utvalg, og hjelp til å komme
i kontakt med respondentene.
Løsningen ble å bruke en variasjon av snøballmetoden7 (Frank og Snijders, 1994). Vi
beskrev utvalgskriteriene våre for Morten Meyer og Jøns Sjøgren, som lagde en liste over
aktuelle respondenter med en kort beskrivelse av virksomheten de representerte og deres rolle
og funksjon i utviklingsprosessen, både historisk og nåtidig. De sendte også en introduksjon
av oss og prosjektet vårt til respondentene på e-post, med oppfordring til dem om å behandle
en eventuell forespørsel om et intervju fra oss med velvilje. Vi brukte listen som
utgangspunkt for å avtale noen første intervjuer med de aktørene vi så som mest interessante
for undersøkelsen vår. Så fikk vi også respondentene våre til å ta en titt på listen over personer
vi vurderte å intervjue, både for å gi oss mer informasjon om personene på listen og for å se
om de kunne tenke seg andre sentrale aktører som vi burde ha snakket med. På denne måten
fikk vi både mer informasjon om relasjonene mellom de ulike aktørene, som i seg selv var
relevant for prosjektet vårt, og vi ble introdusert til aktuelle respondenter på en måte som ga
oss en ny tilgang til feltet.

Vi gjorde til sammen 12 intervjuer, som ga en datamengde det var nødvendig å avgrense
for at den skulle bli håndterbar innenfor rammene av oppgaven. Vi valgte derfor å bruke
intervjuene med utviklingssjef Morten Meyer og prosjektleder for BuildingSMART Jøns
Sjøgren i Boligprodusentenes Forening, markedssjef for bygg, anlegg og eiendom Jakob
Mehus i Standard Norge, prosjektleder Steen Sunesen i Arkitektfirmaet Møller AS og
daværende administrerende direktør Siri Legernes i Rådgivende Ingeniørers Forening som
kilder til bakgrunnsinformasjon. Intervjuene med Diderik Haug, som er FoU-prosjektleder og
BIM-prosjektkoordinator i Statsbygg, Janne Aas-Jakobsen, som var direktør i Jotne EPM
Technology og ledet EPMs arbeid med sømløs utveksling av bygningsdata, Bjørn K.
Stangeland, administrerende direktør i Data Design Systems, Håvard Bell som er
seniorforsker i SINTEF Byggforsk, Per Ola Ulseth som var direktør for servicefunksjonen i
Skanska Teknikk og Lars Eirik Ulseth som er sivilarkitekt i Skanska Bolig, har vi brukt
direkte i oppbyggingen av casebeskrivelsene våre og senere i analysen vi har gjort.

7

Også kalt Snowball Sampling
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Dette valget ble gjort med utgangspunkt i en vurdering av hva slags tilknytning, rolle og
innfallsvinkel respondentene hadde til BuildingSMART og IFC. Vurderingen baserte vi på
informasjon vi fikk fra personene vi kom i kontakt med gjennom snøballmetoden generelt, og
med Jøns Sjøgren, som er prosjektleder for BuildingSMART spesielt.

Jakob Mehus,
Standard Norge
(Utvikler IFD og IFD
Library)

Håvard Bell, SINTEF
Byggforsk
(FoU-aktivitet for
deltakere i
BuildingSMART)

Morten Meyer,
utviklingsdirektør,
Boligprodusentene

Jøns Sjøgren,
prosjektleder,
BuildingSMART

Diderik Haug,
Statsbygg
(Bla. Byggherre bak
pilotprosjektene
HITOS og Nye
Ahus)

BuildingSMART-prosjektet

IFD
IFC

Janne AasJakobsen, Jotne
EPM Technology
(Utvikler
modellserver hvor
BIM er lagret)

BIMserver

Prosjektansvarlige,
Finansiører og
Prosjektledelse

Siri Legernes,
Rådgivende
Ingeniørers Forening
Steen Sunesen,
Møller Arkitekter
(Prosjektering av
Nye Ahus)

IDM
Bjørn K. Stangeland,
Data Design
Systems
(Utvikler
programvare basert
på IFC-standarden

Lars Erik og Per Ola
Ulseth, Skanska
(Bruker
bygningsinformasjonsmodell som
arbeidsform, men
ikke alltid IFC)

Figur 5: Respondentenes roller i BuildingSMART

4.3.4 Fase IV: Analyse og presentasjon av funnene våre
Etter at dataene vi hadde samlet inn var transkribert, gjennomgikk vi alle utskriftene i lys
av problemstillingen vår, og så etter typiske trekk ved virksomhetene som kunne være
interessante å kategorisere og stille opp mot hverandre i en analyse. Etter noen runder med
ideer som vi forkastet, og gode samtaler med vår veileder, kom vi frem til en måte å sortere
datamaterialet vårt på, som både ga et utgangspunkt for å bygge en struktur for presentasjon
av casene våre, og for analysen.
På bakgrunn av kategoriseringen vår, valgte vi å gi et overblikk over feltet vi har studert i
kapittel 4, hvor vi forteller historier om fem av virksomhetene vi har samlet data om. I
historiene retter vi fokus mot hvordan virksomhetene driver sin verdiskaping, hvilke kunder
eller målgrupper de henvender seg til, og hvilken markedsposisjon de har. Disse trekkene ved
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virksomhetene har vi brukt videre som et empirisk utgangspunkt for å utarbeide et
analyseskjema, som vi har brukt i det videre arbeidet.

Casebeskrivelse

Verdiskaping
Kunder og målgrupper
Markedsposisjon

↓

Utgangspunkt for analyseskjemaet

Figur 6: Fokus i casebeskrivelsene som utgangspunkt for den videre analysen

Hensikten med utviklingen av dette analyseskjemaet var å skape et verktøy som vi kunne
bruke til å gå dypere inn på trekk ved virksomhetene som definerer deres forskjellighet. I
analysekapittelet bruker vi dette verktøyet i et forsøk på, for det første, å ta frem trekk ved
virksomhetene som definerer deres syn på kunnskap og strategier for kunnskapsledelse, og for
det andre, trekk som vi tror kan påvirke deres strategier for samhandling med andre aktører i
bransjen generelt, og deres deltakelse i utviklingen av IFC-basert teknologi og
BuildingSMART spesielt.
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Figur 7: Analyseskjema

Dette er blitt et empiridrevet prosjekt, mer enn alternativet, en avhandling hovedsakelig
fundamentert på teori. Beslutningen om å la de empiriske dataene våre være utgangspunktet
for oppgaven, er nært knyttet til metodevalget vårt og organiseringen av arbeidet i prosjektet,
og hvordan vi til slutt valgte å sortere datamaterialet vårt for å kunne greie å håndtere den
store mengden informasjon vi hadde samlet inn. I tilknytning til vår ambisjon, som vi gjorde
rede for i avsnitt 4.2, om å generere kunnskap som kanskje kunne tilbakeføres og være til
nytte på feltet vi studerte, ser vi det som en fordel at oppgaven vår er empiridrevet, mens
relevant teori brukes som et verktøy til å analysere dataene vi har samlet inn. Samtidig kan det
være at denne måten å bygge opp en undersøkelse på gjør at funnene våre i liten grad er
generaliserbare, og derved mindre interessante for andre utenfor feltet. Vi fant dette av
underordnet betydning, sett i forhold til våre betraktninger av avhandlingen vår som en
”svenneprøve i forskning”, snarere enn vårt livs studie.
4.3.5 Fase V: Opphold i arbeidet
Mer interessant er det kanskje heller å diskutere konsekvenser av tilfeldigheter og
utilsiktede vanskeligheter som oppsto underveis, altså de sidene av organiseringen av arbeidet
vårt som vi ikke hadde full kontroll over. Som den som leser avhandlingen vår vil se, har vi
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brukt to år på å fullføre en oppgave som av omfang tilsvarer omtrent ett semesters arbeid8, av
grunner som vi har gjort rede for tidligere. Å bruke så lang tid på en oppgave har både
fordeler og ulemper, og gir konsekvenser det kan være hensiktsmessig å reflektere over.
Ulempene ved å ta en lang pause i prosjektperioden har sett fra et faglig ståsted vært at vi
måtte bruke mye tid på å komme oss inn på feltet og inn i skrivingen igjen. En konsekvens av
dette, som vi håper vi har greid å motvirke ved å være den bevisst, er at avhandlingen kan
fremstå som fragmentert. Det har heller ikke vært like enkelt å beholde engasjementet for
arbeidet over så lang tid, men vi ser at vi har dratt fordeler av at vi valgte et prosjekt vi hadde
en personlig interesse for å studere, og hvor vi hadde mange ressurspersoner å hente ny
inspirasjon fra.
4.3.6 Fase VI:

Gjennomgang

Våren 2008 gjenopptok vi arbeidet med avhandlingen vår etter avbruddet, med en kritisk
gjennomgang av oppgaven, for å se om arbeidet vi hadde gjort til da fremdeles var interessant
å bygge videre på. Vi var engstelige for at dataene vi hadde samlet inn var blitt utdaterte, og at
vi kanskje måtte gjennomføre datainnsamlingen på nytt. Den ferske informasjonen om feltet
vi studerer som vi hadde fått gjennom å følge med på nyhetsbrev og andre oppdateringer viste
at utviklingen av prosjektet ikke hadde kommet så langt at dataene vi allerede hadde samlet
inn var blitt ”gammelt nytt”, og dermed uinteressante å legge til grunn for en analyse og
konklusjoner vi også hadde som mål å kunne føre tilbake til feltet. Dataene vi hadde samlet
inn handlet om organisering av kunnskaps- og innovasjonsprosesser, og dette hadde ikke
forandret seg siden vi arbeidet med oppgaven sist. Det som imidlertid var forandret, var
konteksten utviklingen av BuildingSMART foregikk i. Konjunkturfallet i BAE-næringen
innebærer nemlig at alle virksomhetene vi har gjort intervjuer i får nye strategiske
utfordringer som det er interessant å sette funnene våre opp mot, før vi avslutter avhandlingen
vår. I tillegg har flere aktører sluttet seg til BuildingSMART-samarbeidet, og utviklingen av
BuildingSMART-teknologien er kommet mye lengre. Dette ser vi som et nyttig bidrag til den
senere vurderingen av konklusjonene vi er kommet frem til.
Fase VII: Oppdatering til 2008
På bakgrunn av gjennomgangen vi har gjort rede for over, omarbeidet vi derfor
avhandlingen vår slik den forelå før oppholdet i arbeidet vårt, med å inkludere en nærmere
8

Masterstudiet i Kunnskapsledelse er et deltidsstudium, og det beregnes derfor at studentene vil strekke prosjektarbeidet over to

semestre.
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beskrivelse av konteksten utviklingen av BuildingSMART foregår i, og som også tok for seg
endringene i BAE-næringen forårsaket av konjunktursvingningene fra 2006 (da vi samlet inn
dataene) til 2008 (hvor vi nå fullfører avhandlingen). Beskrivelsen av denne konteksten ble
basert på sekundærdata i form av nyhetsbrev, artikler og rapporter fra ulike deler av BAEnæringen og deltakere i BuildingSMART, medieoppslag, rapporter fra Oslo Børs og Norges
Bak med flere. Dette bakteppet gir en ny dimensjon til analysen vår, hvor vi får anledning til å
drøfte funnene våre i lys av en ny kontekst, en drøfting som kanskje kan bidra til å vise hvilke
deler av funnene våre som er kontekstavhengige og hvilke som ikke er det.
Fase VIII: Avslutning
I tillegg til å drøfte funnene våre i lys av konteksten de inngår i, har vi også forsøkt å
trekke noen linjer fremover i tid, for å kunne si noe om fremtiden for BuildingSMART.
Fremtidsvisjonen vår er basert på hvordan næringen antar at konjunkturutviklingen vil
påvirke markedet, og således også deres strategier i kommende år.

4.4 Hvor gode er konklusjonene våre?
Intern gyldighet – i hvilken grad oppfattes resultatene våre som riktige?
Med hensyn til å teste den interne gyldigheten av resultatene vi har kommet frem til i vår
undersøkelse, er det to tiltak vi kan gjennomføre: Vi kan kontrollere undersøkelsen og
konklusjonene våre mot andre, og vi kan gå kritisk gjennom resultatene våre selv.

Da vi hadde samlet inn, gjennomgått og systematisert datamaterialet vårt, og dannet oss
et bilde av situasjonen vi studerer, så vi at det kunne være hensiktsmessig å presentere vår
fortolkning av materialet vårt for våre respondenter, for å se om også de kunne kjenne seg
igjen i bildet vi tegnet. Vi inviterte derfor respondentene våre til et gruppeintervju, men det
viste seg svært vanskelig for dem å finne tid i sin hektiske hverdag til et slikt møte. I stedet
stilte de seg villige til å supplere informasjonen de ga oss i intervjuene med tilbakemeldinger
på e-post. Dette begrenset mulighetene våre for å få en dialog med respondentene om funnene
våre, men ga oss i hvert fall en mulighet til å finne svar på konkrete spørsmål vi hadde om
forhold vi var usikre på underveis. I tillegg holdt vi funnene våre sammen med det teoretiske
rammeverket vi bygget for oppgaven, og søkte å forstå feltet vårt gjennom dette. Som det
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kommer frem i analysen vår, finner vi mye samsvar mellom situasjonen vi studerer, og
situasjonene det teoretiske rammeverket vårt beskriver.

Et annet spørsmål som er interessant i sammenheng med vurdering av den interne
gyldigheten av resultatene våre, er om vi har greid å få tak i de riktige kildene. Vi har brukt en
versjon av snøballmetoden (Frank og Snijders, 1994) for å komme i kontakt med
respondentene våre, og det kan være problemer knyttet til å la utvalget av respondenter styres
på en slik måte. Vi ønsket å danne oss et helhetlig bilde av hvilke syn som finnes på kunnskap
og kunnskapsledelse blant virksomheter som deltar i BuildingSMART eller utvikling av IFC,
og også av hvilke ulike måter kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling mellom deltakerne
skjer på. Snøballmetoden, som innebærer at en respondent anbefaler oss å snakke med og
setter oss i kontakt med en annen, kan være en problematisk innfallsvinkel til å få oversikt
over et helt felt, fordi det kan hende at respondentene vi intervjuer velger å peke oss videre til
andre som deler deres virkelighetsoppfatning, slik at bildet vi danner oss blir for ensidig.
Dette har vi forsøkt å ta hensyn til gjennom for det første å be respondentene spesielt sette oss
i kontakt med andre deltakere i BuildingSMART som de vet har andre perspektiver enn dem
selv, og som har andre roller i utviklingsprosessene. Når vi vurderer dette i etterkant, tror vi at
vi har lykkes med å få til et utvalg som er bredt sammensatt, både med hensyn til rolle,
perspektiver og plassering i innovasjonssystemet BuildingSMART. Vi har for det andre bedt
respondentene våre fortelle hva de tror er de andre respondentenes syn på det de fenomenet de
forteller oss om. På denne måten håper vi at vi har klart å få et nyansert bilde av fenomenet vi
studerer.

Det tredje spørsmålet som er interessant i vurderingen av vår studies interne gyldighet er
om vi har greid å få riktig informasjon ut av kildene våre. I denne sammenhengen har vi
reflektert mye over om respondentene våre har svart ærlig på det vi har spurt dem om. Et
eksempel på dette er vår opplevelse av at respondentene våre overfor oss utviser meget stor
optimisme på vegne av prosjektet de deltar i, og betydningen av den nye teknologien som
utvikles for fremtidens prosesser i BAE-næringen. Gjennom å konfrontere respondentene våre
med vår opplevelse i intervjuene, har vi ofte lykkes i å få dem til å si mer om sine
betraktninger om hva som kan gå galt i prosjektet, eller hva som kan hindre at den nye
teknologien tas i bruk. I noen tilfeller har vi også opplevd at respondentene har gitt uttrykk for
at samtalen har gitt dem nye perspektiver på det de holder på med. Vi opplevde at alle
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respondentene møtte oss med meget stor velvilje, og var stolte og glade for at vi hadde valgt
”deres” prosjekt som tema for avhandlingen vår.

Da vi begynte bearbeidingen av dataene våre, og skulle kategorisere dem, gjorde vi flere
forsøk som vi diskuterte med veileder, før vi fant fram til den kategoriseringsmåten som
senere dannet grunnlaget for analyseskjemaet vårt. I denne prosessen forsøkte vi både å dele
kategorier i to, og slå sammen kategorier.

Med hensyn til å se sammenhenger mellom variabler i virksomhetene vi har studert,
støttet vi oss mye på vårt teoretiske fundament. For eksempel beskriver teorien vi har brukt
som utgangspunkt en sammenheng mellom et perspektiv på kunnskap som beholdning og
valg av kodifisering som strategi for kunnskapsledelse, og et perspektiv på kunnskap som
prosess, og valg av personalisering som strategi for kunnskapsledelse. Vanskeligere var det å
på egenhånd vurdere om det er en sammenheng mellom strategi for kunnskapsledelse og
strategi for samhandling i virksomhetene. De sammenhengene vi ser, er produkt av vår
fortolkning av dataene, som vi i analysekapittelet har forsøkt å forklare grunnlaget for så langt
det er mulig.
Overførbarhet – ekstern gyldighet. Kan funnene våre generaliseres?
Hensikten med undersøkelsen vår var ikke å generalisere fra utvalget av enheter til en
større gruppe, men å trekke fram noen representanter for alle deltakerne i prosjektet og se om
ulike syn på kunnskap og ulike strategier for kunnskapsledelse ga virksomhetene vi studerte
ulike forutsetninger og motiver for deltakelse i BuildingSMART. Funnene fra undersøkelsen
vår kan derfor i begrenset grad generaliseres til alle deltakere i BuildingSMART. Men teorien
om at det er en sammenheng mellom virksomheters kunnskapsprosesser og deres
samhandling med andre miljøer er generell, i den forstand at det er mulig å gjøre andre studier
for å se om teorien kan underbygges eller ikke. Enhetene vi har valgt ut til datainnsamlingen
kommer fra flere deler av BuildingSMART, og har varierende grad av tilknytning til og rolle i
prosjektet. Vi tror derfor det er en sannsynlighet for at vi har intervjuet et utvalg respondenter
som er representative for typiske deltakere i BuildingSMART.
Er resultatene våre pålitelige?
I enhver undersøkelse vil den som undersøkes bli utsatt for stimuli og signaler som kan
gi en forskningseffekt (at selve undersøkelsen påvirker fenomenet som undersøkes). I forhold
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til vår studie er det interessant å diskutere hva slags effekt datainnsamlingsmetoden – intervju
– kan ha hatt på dataene vi samlet inn. Intervjueffekter kan oppstå både ut fra hvordan
intervjueren er, og ut fra hvordan konteksten intervjuet finner sted i er. Intervjuene vi gjorde
ble gjennomført i lokalene til intervjuobjektene, med unntak av Bjørn Stangeland hvor vi
gjennomførte intervjuet på en kafé en dag han hadde et ærend i Oslo. Vi ser flere fordeler ved
å gjennomføre intervjuene på respondentenes ”territorium”. En fordel var at vi opplevde at
intervjuobjektene var bekvemme i sine vante omgivelser. Vi fikk også enklere tilgang til
intervjuobjektene, som alle har en svært travel hverdag, fordi de slapp å bruke tiden sin på å
reise. En annen fordel ved å være i deres lokaler, var at de da hadde tilgang til sin kjente
infrastruktur slik at de kunne gi oss opplysninger de i utgangspunktet ikke hadde tenkt på at
kunne være nyttige for oss, for eksempel dokumenter eller demonstrasjoner av produkter.
Ulempen med dette, var at vi ikke hadde kontroll på omgivelsene i forhold til lydkvaliteten på
opptakene vi gjorde av intervjuene. Dermed ble kvaliteten på enkelte av intervjuene ikke
optimale, men vi klarte å bruke alle med unntak av et. Dette skyldtes en kombinasjon av et litt
dårlig opptak, samt at intervjuobjektet snakket dansk, og verken vi selv eller personen som
hjalp oss med transkriberingen hadde en trenet nok øre til å kunne borge for kvaliteten på
utskriften ble god nok. Dermed fant vi ut at det ikke ville være tilrådelig å bruke direkte
sitater, men heller trekke ut essensen av det respondenten sa.

Rollen som ”uvitende” student opplevde vi som et godt ståsted i sammenhengen, fordi
respondentene våre ”tok oss under sine vinger” og brukte god tid på å gi oss en grundig
innføring og opplæring i det de arbeider med. Vi opplevde også at denne rollen ga oss en
statusmessig lavere posisjon enn ekspertene vi snakket med, som kanskje medførte at
respondentene følte mindre behov for å overdrive beskrivelsene sine for å imponere oss. Vi
forsøkte i minst mulig grad å styre intervjuene med spørsmål, men i stedet la respondentene
fortelle fritt ut fra deres egen fortolkning av hva vi var på jakt etter av informasjon. Dette
gjorde at vi fikk lagt forutantakelsene våre om hva vi ville komme til å gjøre av funn til side,
og også at vi fikk data og informasjon omsider ved feltet som var helt ukjente for oss da vi
begynte datainnsamlingen. I den grad datamaterialet vårt er preget av en undersøkereffekt,
tror vi kanskje at rollen vår som studenter har gjort at undersøkereffekten medførte at vi fikk
mer informasjon enn vi ellers ville fått.

Vi er oppmerksomme på at vi ved å engasjere oss i studien av BuildingSMART også selv
blir en del av den konteksten vi studerer. Resultatene av analysen vi gjør er nødvendigvis et
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resultat av våre fortolkninger. Tatt i betraktning at vi ikke har hatt mulighet til å legge disse
fram for validering hos respondentene våre, kan det være at vi ser trekk ved fenomenet vi
studerer som respondentene våre kanskje ikke kjenner igjen fra sin virkelighet. Samtidig er
det å kunne betrakte en kontekst eller et fenomen i et nytt lys, med andre briller eller ut fra et
annet perspektiv, en del av forskerens rolle. Vår oppgave i så måte er gjennom de neste
kapitlene av denne oppgaven å danne et grunnlag for at også leseren av avhandlingen kan
følge vårt resonnement, og se konklusjonene våre i lys av dette.
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5 Historier om BAE-næringen og BuildingSMART
Siden 2003-2004 har BuildingSMART vært drevet som et prosjekt hvor initiativtakerne
har klart å samle representanter for de aller fleste typer aktører innenfor den norske BAEnæringen. Deltakerne er blitt enige om at de må gjøre et felles innovasjonsløft, gjennom å
forsøke å fremme morgendagens samhandlingsmønstre. I utgangspunktet var denne satsingen
ikke nødvendigvis tenkt som et teknologiprosjekt, men som et prosjekt der fokus skulle rettes
mot forretningsprosessene i næringen. Utgangspunktet for satsingen på å endre
forretningsprosessene i BAE-næringen mot en mer enhetlig og felles produkt- og
prosessmodell, hadde sitt utspring i en erkjennelse av at man kunne gjøre store innsparinger i
byggekostnadene gjennom å forenkle kommunikasjon og samhandling mellom aktørene, og
bygge felles referanser og terminologier. I dette kapittelet vil vi gi et overblikk over de
empiriske funnene våre ved å fortelle en historie om hver av virksomhetene vi har samlet inn
data om, med fokus på hvordan virksomheten deltar i utviklingen av felles, åpne standarder
for informasjonsutveksling enten gjennom IAI eller BuildingSMART. Vi har valgt å gjøre
disse historiene relativt korte, og med et overordnet fokus, for heller å kunne gå i dybden og
ta med flere trekk ved virksomhetene når vi senere vil analysere casene i lys av vårt teoretiske
rammeverk.

5.1 Staten som byggherre
Senioringeniør Diderik Haug er BIM-prosjektkoordinator i Statsbygg og dermed
ansvarlig for Statsbyggs satsing på digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Om seg
selv forteller han at han egentlig er utdannet dypdykker, og har lang erfaring fra Nordsjøen.
Han forteller også at han har drevet egen entreprenørvirksomhet, og har vært med i
byggebransjen siden 80-årene.

Statsbygg er en statlig forvaltingsbedrift, og statens sentrale rådgiver i bygge- og
eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbyggs oppgave er å
tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og å realisere vedtatte
samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og
miljø. Statsbygg skal gi råd ved kjøp og leie av lokaler, være byggherre på vegne av staten, og
sørge for god forvaltning av eiendommene som er knyttet til den statlige husleieordningen.
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Statsbygg skal også sikre statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter.
Virksomheten har ca. 670 medarbeidere som organiserer, planlegger og gjennomfører om lag
200 prosjekter til enhver tid, hvorav 10-20 blir ferdigstilt hvert år.

Statsbygg er avhengig av at de klarer å dekke de behovene det offentlige har for lokaler
innen for de rammene de har til disposisjon. Samtidig har de et sett med politiske føringer
som ligger til grunn for de beslutningene de tar. Et slikt signal er ønsket om å være en
drivkraft for å unngå monopolsituasjoner i BAE-næringen. Et av virkemidlene er å delta i
BuildingSMART og utviklingen av IFC.

Diderik Haug har deltatt som Statsbyggs representant i utviklingen av IFC i Norge nesten
siden oppstarten av prosessen. Han gir klart uttrykk for sin fascinasjon for mulighetene som
kan ligge i utviklingen av den nye teknologien, og er opptatt av hvordan morgendagens
byggeprosesser vil være i forhold til gårsdagens og dagens. Prinsipielt, forklarer han, bygges
husene i dag på nesten samme måte som tømmerhus og jordgammer ble bygget for mer enn
tre hundre år siden. Han tror ikke at teknologien vil ha store konsekvenser for håndverkene og
selve byggefasen, med ett unntak: Den nye teknologien vil gjøre det lettere å industrialisere
byggeprosesser som tidligere har vært håndverksbaserte.

“Det er snakk om en industrialisering. Det er snakk om å begynne å tenke
prefabrikkering, det er snakk om å begynne å lage større, mye større, byggesett i en sånn
sammenheng som dette her, gjennom bruk av intelligente bygningsmodeller. Og da
plukker jeg ut av de tre fasene, en byggesak som jeg da har, som er planleggingsfasen,
byggefasen og driftsfasen, og så kan du godt henge på riving til slutt hvis du vil. Jeg har
lyst til å konsentrere meg om den første og den siste fasen. […] Når det gjelder [å]
planlegge hus, og bygge hus og drifte hus i dag, så er det to medier vi stort sett bruker.
Det ene er tegninger og det andre er bokstaver, og ingen av disse bitene er intelligente.”

Han uttrykker forventninger til at utviklingen av IFC som åpen standard for BIM vil
gjøre at planleggingen av bygg kommer til å skje i flere dimensjoner enn dagens
todimensjonale og til dels tredimensjonale tegninger.

”[…] det som har foregått så langt, det er jo at arkitekten har tegnet sin tegning, og
RIB’en, Rådgivende Ingeniør Bygg, tegner sin tegning, og så legges de lagvis oppå
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hverandre, masse lag ikke sant, og så, i gåsetegn, ser du dette gjennom, og da ser du det.
Det vi snakker om her, er det vi kaller en “merga” [merged: av eng. ”sammensmeltet”]
modell, altså vi snakker om en modell hvor alt er med, alt er lagt inn i en sånn
sammenheng, og det ligger der samla. Ett sted, en gang. ”

Diderik Haug forklarer at overgangen fra ”uintelligente tegninger” til ”intelligente
modeller” gjør det mulig å spare store byggekostnader, fordi de gjør planleggingsprosessen
mer effektiv, og åpner for muligheten til for eksempel å la datamaskiner og programvare rette
feil i og mangler i bygget mens det enda er på planleggingsstadiet, slik Statsbygg for
eksempel har erfart ved planleggingen av Høgskolen i Tromsø, som er et BIM-pilotprosjekt.

“En viktig bit i denne sammenhengen det er å lagre all informasjon et sted, og et sted
alene. Og det er fordi at det vi sparer på da i første omgang, noe av det som blir sagt i en
sånn sammenheng, er at alle tall og all informasjon i en byggesak blir slått inn syv
ganger, er det noen som sier. Om et er fem eller om det er ti, spiller egentlig ingen rolle,
det er helt uvesentlig, for i denne settingen, så er det snakk om, hvis du slår den inn to
ganger, så har du for det første brukt dobbelt så mye tid på å gjøre det, og ikke minst det
siste, du har muligheten til å slå feil. Jo flere ganger du slår det inn, jo større er sjansen
for at du slår inn ting feil.”

Statsbygg bygger for ca. 3 milliarder i året, penger som tilhører staten Norge. Sparer de
1% av byggekostnadene ved å unngå feil, tilsvarer det 30 millioner kroner årlig. Statsbygg
brukte i 2006 10 millioner kroner på satsningen på IFC og BIM, noe Diderik Haug beskriver
som i fellesskapets interesse.

”[…] vi er godt til nytte i en sånn sammenheng som dette her, og nå snakker jeg bare om
Statsbygg, og vi prøver jo å gjøre vår kunnskap tilgjengelig for allmennheten.[…] vi blir
tatt på stort alvor, med måten vi gjør det på, og hvordan vi driver næringen videre.”

Diderik Haug er opptatt av at det skal utvikles åpne standarder for
bygningsinformasjonsmodeller, basert på IFC-teknologi. Han legger også vekt på at rollen
Statsbygg har som Norges største byggherre, gir dem en posisjon som pådrivere for
utviklingen av IFC og bruken av BIM i Norge. I verdenssammenheng betyr ikke Statsbyggs
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rolle så mye, men samarbeidet med virksomheten som tilsvarer Statsbygg i USA, gir tyngde i
forhandlinger med programvareleverandører.

”At dette er en åpen, internasjonal standard, er da, for oss som statlige, så er det viktig,
for vi skal holde en åpen standard på IKT. Altså, for å ikke forskjellsbehandle noen. Jeg
tror også det er viktig å passe på at vi ikke går i ”Microsoft-fella” [At en leverandør
kjøper rettighetene til teknologien, slik at det ikke lenger er en åpen standard]. Oracle er
blytungt ute om dagen, for å prøve å på en måte å lage en lukket standard knytta til de
brikkene her, og de skryter jo av at de er med i IFC. Problematikken er bare det at de
har bare IFC-import, ikke noe eksport, så alt det du dumper inn der, blir borte i et stort,
sort hull, og kommer bare ut på ”Oracle’sk”

Med internasjonalt samarbeid, spesielt med den amerikanske utgaven av Statsbygg,
jobbes det aktivt for å sette et sterkere press på de store leverandørene for å åpne opp for en
felles internasjonal standard, som IFC-standarden. Didrik Haug kan fortelle at de flere ganger
har hatt dialog med for eksempel Oracle, hvor han har møtt vesentlig større forståelse for sine
synspunkter når han kan legge til at direktøren for ”det amerikanske statsbygg” er enig. Men
derifra til å få gjennomført konkrete og dyptgripende endringer, er det en lang vei å gå. Som
store kunder har man mye makt, men markedskreftene vil uansett bestemme hvilken løsning
de store aktørene velger.

5.2 Systemleverandøren
Janne Aas-Jakobsen er sivilingeniør bygg og har en master i teknologiledelse fra NTNU.
Hun har tidligere arbeidet i SINTEF Byggforsk hvor standardisering innen BuildingSMART
har vært hennes arbeidsoppgave. Da vi intervjuet henne, arbeidet hun i Jotne EPM
Technology, hvor hun ledet EPMs arbeid med sømløs utveksling av bygningsdata uten
barrierer fra proprietære programløsninger.

Jotne EPM Technology teller ca. 30 ansatte, og er en del av Jotne Gruppen. EPM
Technology spesialiserer seg blant annet på utvikling av modellservere for
bygningsinformasjonsmodeller som støtter IFC-standarden. Deres modellserver kalles
EDMmodelServer. Jotnes løsning har en sentral rolle i BuildingSmart-prosjektet. Jotne EPM
Technology leverer den serverløsningen som skal håndtere all informasjonen som de
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forskjellige aktørene i en byggeprosess ønsker å legge inn i en BIM. Det betyr at de har
ansvaret for at de forskjellige aktørene får tilgang til å legge inn data der de skal, når de skal
det, og at de får tilgang til de delene av BIM som de trenger i sitt arbeid. Jotne EPM
Technology har, kort sagt, det totale ansvaret for tilgang og tekniske (det vil si, ikke juridiske)
rettigheter til informasjonsflyten i BIM. I tillegg til modellserveren, har de også utviklet en
toolkit eller digital verktøykasse som kan hjelpe andre aktører i deres arbeid for å utvikle
IFC-kompatible løsninger.

Kjøperne av Jotne EPM Technologys modellservere er byggherrene, for eksempel
Statsbygg. Den digitale verktøykassen, er utviklet som en løsning rettet mot alle bedrifter som
ønsker å kommunisere ved hjelp av IFC. Alle Jotne EPM Technologys produkter leveres også
til BuildingSMART-aktører i resten av verden, blant annet Australia, Singapore, England,
Nederland, Tyskland og USA.

Janne Aas-Jakobsen forteller at Jotne EPM Technology ser behov for at
BuildingSMART nå klarer å få gjennomført noen reelle pilotprosjekter, slik at de har noe å
vise til når de skal ut i markedet for å selge produktene sine. Hun er opptatt av at de
deltakende virksomhetene internt i BuildingSMART har forskjellige interesser. De som lever
av selve utviklingen av IFC-standarden og administrasjon av BuildingSMARTorganisasjonen, får tilført en del midler til utviklingen. På den andre siden er de kommersielle
aktørene som lever av å selge produktene sine, avhengig av å komme ut i markedet med et
produkt de kan selge, slik at de kan begynne å tjene penger på de investeringene de har gjort.

“ Det er sånn som forskningsinstitusjoner og organisasjoner […], de kan leve av nye
forskningsmidler og innovasjonsmidler og sånn, men de kan jo holde seg her [på
innovasjonsstadiet] i det uendelige. Men folk som skal leve av teknologi [Jotne EPM
Technology], de må dit [ut i markedet og selge produktene sine], de, ellers så går de
ned.”

Jotne EPM Technology fikk nylig en internasjonal pris for sin langvarige innsats som
førende i det internasjonale arbeidet for å få dataprogrammer fra ulike leverandører til å kunne
samvirke sømløst under prosjektering og bygging. Janne Aas-Jakobsen mottok prisen da
BuildingSMART-konferansen åpnet i Washington DC tidligere i 2006. Likevel er hun ikke
ubekymret for Jotne EPM Technologys posisjon i markedet.
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”Oracle hevder at de er en konkurrent av oss, og jeg ser på de som en konkurrent, ikke
på teknologi, men fordi at de har markedskanalene. De hevder at de har en modellserver.
I forhold til hvordan jeg definerer at en modellserver skal serve kundene sine, så har de
ikke det. […] Men vi er små, de er kjempestore, de har et markedsapparat, de er
allerede vel etablert i internasjonal byggenæring. Så på grunn av at de er så gode på
markedskanalene sine, så er de en konkurrent for oss.“

Videre forteller Janne Aas-Jakobsen at hun ser på Jotne EPM Technology som en stor
aktør i et lite marked. I dette legger hun at de er blant de største i verden som kan levere
modellservere med den funksjonaliteten som Jotne EPM Technology kan. Men etterspørselen
etter denne funksjonaliteten innenfor BAE-mæringen er foreløpig noe begrenset. Jotnegruppen må likevel regnes blant de store aktørene i dette markedet, på grunn av den brede
kompetansen de besitter og de tilsvarende løsningene de har utviklet for andre næringer, som
for eksempel offshore og aerospace.

5.3 Forskningsinstituttet
Håvard Bell har IT-bakgrunn, og arbeider ved det nyopprettede SINTEF Byggforsk.
Byggforsk var opprinnelig et initiativ som staten tok rett etter krigen for å bygge opp Norge.
De opprettet et byggforskningsinstitutt, som fikk ansvaret med å samle erfaringer fra
byggenæringen. SINTEF Byggforsk er et resultat av en sammenslåing av tidligere Byggforsk
og SINTEF. Fusjonen har gjort at de har brukt litt tid på å befeste sin rolle i BuildingSMARTutviklingen. Som forskningsinstitutt opplever Håvard Bell at SINTEF Byggforsk står i en
unik posisjon, fordi SINTEF Byggforsk er nøytralt. De er i utgangspunktet et
forskningsinstitutt som kan bruke forsking til å skape resultater som næringen både kan gjøre
seg nytte av og kommersialisere.

SINTEF Byggforsk forsker på byggeprosesser, og avdekker blant annet konstruksjonsfeil
eller byggfeil. Instituttet utvikler også kunnskap om nye muligheter i byggeprosesser, for
eksempel knyttet til materialteknologi. Kunnskapen SINTEF Byggforsk har utviklet gjennom
lang fartstid i BAE-næringen, er mye brukt i næringen i dag, og virksomheten omsetter for
mange millioner kroner ved å selge den kunnskapen de eier. Kunnskapen formidles også inn i
BuildingSMART. Et eksempel på dette er Byggforsk-serien, som teller over 800 magasiner
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og tidsskrifter som beskriver resultatene fra SINTEF Byggforsks forskning detaljert og med
faglig tyngde. Veiledningene og manualene i Byggforsk-serien utgjør retningslinjer og
normer for BAE-næringen. For eksempel brukes de som referanse i rettssaker om byggfeil for
å avgjøre tvister. De fleste aktørene i næringen har derfor et utvalg relevante veiledere
stående, fordi de innholder normer og krav de er nødt til å forholde seg til, men disse blir ikke
så mye brukt aktivt i selve prosjektene. Ofte finner aktørene i næringen løsninger basert på
egne, tidligere erfaringer og risikerer således å gjøre de samme feilene om og om igjen. At
informasjonen ikke blir brukt som en integrert del av praksis i næringen kan skyldes at den er
vanskelig tilgjengelig. Det er en tekstuell informasjon, og for å kunne omsette den i praksis,
må man lese den, forstå den, og ta den i bruk. Dette tar tid, og krever at brukerne av
informasjonen har et sett med referanserammer som gjør at de forstår faglitteraturen. Aktører
som først og fremst har tilegnet seg sin kunnskap gjennom praksis, kan ha vanskelig for å
forholde seg til denne måten å lære på.

I utviklingen av BuildingSMART ønsker SINTEF Byggforsk en rolle som leverandør av
byggteknisk informasjon, som kan danne grunnlaget for programvare som kan bidra til
reduksjon av byggfeil og byggekostnader, gjennom at informasjon om standarder og tekniske
krav og retningslinjer blir kodifisert på en ny måte og gjort lettere tilgjengelig for brukerne.

“Så det å lese og forstå og ta i bruk og sånn, det er, ja, en utfordring. I BuildingSMARTverdenen, når du får en sånn elektronisk flyt av informasjon, så kan vi, på mye av den
kunnskapen vi har, gjøre en automatisk sjekk om datamaskinen kan forstå kunnskapen
vår da, om du vil, altså sjekke forbrukeren, og si at hei, ifølge byggforskriftene sånn og
sånn, så er ikke dette noe lurt å gjøre.”

Integrering av kunnskapen som er nedfelt i byggforskserien i BuildingSMART betrakter
SINTEF Byggforsk som en spennende mulighet, fordi kunnskapen sannsynligvis vil bli mer
brukt, og det er de interessert i. Det ligger sannsynligvis også noen økonomiske muligheter
for instituttet i deltakelsen i BuildingSMART. BuildingSMART-prosjektet er via IAI
verdensomspennende, og mye av kunnskapen SINTEF Byggforsk eier kan relativt enkelt
omsettes til IFC-standard, slik at den kan tas i bruk også på et internasjonalt marked.
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5.4 Entreprenøren
Skanska har en 100 år lang historie i Norge, og består i dag av mange selskaper og
virksomheter som i dag er del av et av verdens største entreprenørkonsern. De største
selskapene Skanskakonsernet eier er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren
Skanska Bolig AS.

Skanska Norge AS har 4400 medarbeidere, og driver entreprenørvirksomhet innenfor
bygg og anlegg. Omsetningen i 2005 var i overkant av 9 mrd. kroner. Selskapet har en sterk
markedsposisjon over hele Norge, både i bygg- og anleggsmarkedet.

Skanska Bolig er en av Norges ledende boligutviklere med sterk markedsposisjon.
Selskapet hadde en omsetning på 1,2 milliarder norske kroner i 2005 og har i dag om lag 90
ansatte. Skanska Bolig er en del av Skanska Boligutvikling Norden. Skanska Boligutvikling
Norden initierer og utvikler boligprosjekter i Norge, Finland, Sverige og Danmark.
Forretningsområdet har ca 350 ansatte og hadde i 2005 en omsetning på 5 milliarder svenske
kroner.

Brødrene Per Ola og Lars Eirik Ulseth jobber i hver sin avdeling i Skanska. Per Ola er
bygg- og anleggsingeniør og har en mastergrad i teknologiledelse. Han arbeider med
planlegging, prosjektstyring og kvalitetssikring i Skanska Teknikk, hvor også IKT er en del
av ansvarsområdet. Han leder også flere av Skanska Norges utviklingsprosjekter, blant annet
arbeidet med bygningsinformasjonsmodeller.

”Og så driver vi en del av de utviklingsprosjektene som vi holder på med, og ett av de
områdene vi jobber ganske mye med på utvikling nå, er jo rundt BIM og
bygningsmodeller, og det er jo egentlig et tosidig løp. Det ene er å få på plass sånn som
vi skal jobbe og sånn som vi skal bruke det, og det andre er jo å prøve å bruke det i
praksis og, begynne å ta i bruk det på prosjektene.” (Per Ola Ulseth)

Lars Eirik jobber som sivilarkitekt i Skanska Bolig, som er avdelingen som representerer
Skanska som byggherre:
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”Vi driver tidligfasejobbing, mye tomtevurderinger, og vi er en av de første som kommer
inn, sammen med akvisisjonsfolka våre, de som velger tomt, og ser hva vi kan gjøre av
våre byggesystemer. Typiske bygg, hva vi skal bruke, hvilke rom og volum vi kan få ut av
tomta, og om vi skal kjøpe den, eller ikke.” (Lars Eirik Ulseth)

Skanska deltar i flere FoU-prosjekter, også BuildingSMART, og i et større perspektiv ser
Skanska på nytteverdien av bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne standarder som
positivt. Skanska har vært ganske rigide på hvilke teknologiplattformer de velger å jobbe på,
og har i utgangspunktet valgt å bruke andre standarder enn IFC. Dette skyldes først og fremst
at IFC-teknologien ikke er kommet langt nok i utviklingen. I stedet er Skanskas
byggeprosesser standardisert gjennom bygningsinformasjonsmodeller ut fra samme
tankegang som i BuildingSMART, men på en annen plattform. Skanskas egen motivasjon for
å bruke bygningsinformasjonsmodeller i byggeprosessene sine er først og fremst mulighetene
for å standardisere løsninger og industrialisere byggeprosessene. Skanska har utviklet sin egen
plattform og utarbeidet egne biblioteker for sine bygningsinformasjonsmodeller.

“Vi er opptatt av at BIM er et verktøy og en muliggjører for å utvikle
forretningsprosessene våre. Den støtter to viktige utviklingsveier. Det ene er mer
standardisert bygging, med standard løsninger og standard gjennomføring og mer
industriell gjennomføring. Det andre er at det rett og slett effektiviserer de prosessene vi
allerede har, gjennom at det forenkler og ramser opp en del ting. Så det er på en måte
motivasjonen vår for å gjøre det. Vi driver primært i dag med BIM og utvikling rundt
boligbygging, og hovedgrunnen til det, er at der har vi også gode utviklere, så vi har hele
verdikjeden. Vi rår over og bestemmer at vi skal samarbeide med oss sjøl. “
(Per Ola Ulseth)

Skanska er en stor internasjonal aktør, og kan derfor se både forretningsmodellene sine
og utviklingsaktivitetene sine i et globalt perspektiv. Fordi de i mange tilfeller har kontroll
over hele verdikjeden i byggeprosessen selv, og har egne ressurser til FoU, har de muligheter
til å utvikle sine egne interne standarder for bygningsinformasjonsmodeller, og de er slik sett
ikke avhengige av BuildingSMART og utviklingen av IFC. Ved at de allerede nå
implementerer bruken av bygningsinformasjonsmodeller i organisasjonen og
arbeidsprosessene sine, gjør de det samtidig enklere å innføre IFC som standard i IKT-
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verktøyene de bruker, når BuildingSMART-teknologien er kommet langt nok. Mange av
applikasjonene Skanska bruker i dag, kommuniserer med hverandre gjennom IFC.

5.5 Programvareleverandøren
Data Design Systems (DDS) er en relativt liten virksomhet som har spesialisert seg på
programvare for prosjektering av bolig, elektro og VVS. Administrerende direktør Bjørn
Stangeland er utdannet automasjonsingeniør fra Universitetet i Stavanger, og
diplommarkedsøkonom fra NMH. Data Design Systems forretningsidé er å produsere
programvare som er bygget på IFC-standarden og er en del av BuildingSMART. Produktene
deres er i seg selv en måte å kodifisere data og informasjon, og gjøre dem tilgjengelige for
mange gjennom å sette dem i system i forhold til hverandre. Data Design Systems’
programvare gir brukerne data og informasjon som de selv må fortolke, og utvikle sin
kunnskap ut fra.

Data Design Systems' kunder bruker dataverktøy til prosjektering av blant annet bolig,
elektro og VVS. Kundene finner de både nasjonalt, men også i stadig større utstrekning
internasjonalt. Gjennom alliansebygging har DDS klart å bygge en infrastruktur som gjør det
mulig å ta på seg oppdrag også utenfor Norge. Sammen med sine samarbeidspartnere arbeider
de for å bygge og opprettholde en troverdighet og faglig tyngde som gjør dem i stand til å
konkurrere om større prosjekter enn de ville kunne klare å ta på seg alene. Som en relativt
liten aktør i markedet, opplever DDS at satsingen på en åpen standard gjør dem
konkurransedyktige i forhold til andre og større leverandører.

”Vi er ikke så store. Vi omsetter for noen og førti millioner kroner, og har ei bunnlinje
på ca seks. Når kontraktene inngås, så kjører vi alltid en evaluering; - Hvorfor valgte
dere oss? På samme måten som for de som ikke valgte oss, hvorfor de ikke valgte oss. Og
det har jeg tidligere opplevd at de på en måte svarte at de var litt redd oss, fordi vi var
en relativt liten aktør.”

Data Design Systems' undersøkelser har i ettertid vist at i for samtlige av de store
kontraktene de har inngått i Tyskland, har det for kundene vært en helt avgjørende
beslutningsfaktor at leverandøren hadde en åpen IFC-struktur. En av hovedgrunnene til dette,
er at med den åpne standarden vil oppdragsgiver være sikret å få tilgang til dataene sine
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uavhengig av hva som skjer med Data Design Systems. Ved å bruke en liten leverandør med
sin egen standard, ville oppdragsgiver risikert å miste tilgangen til sine egne data dersom Data
Design Systems for eksempel skulle gå konkurs. Men denne risikoen minimeres ved at Data
Design Systems deltar i BuildingSMART og utvikler programvare som baserer seg på IFCstandarden. Det medfører at løsningene de leverer er kompatible med andre leverandørers
software, noe som for Data Design Systems betyr et konkurransefortrinn. Data Design
Systems arbeider derfor aktivt med å markedsføre BuildingSMART utad, og samarbeider i
denne prosessen med flere virksomheter som det ellers ville være naturlig å betrakte som
konkurrenter. På denne måten ønsker de å ta markedsandeler fra de store og dominerende
programvareaktørene i markedet.

”Vi har også i samarbeida veldig tett med både konkurrenter og andre
samarbeidspartnere og åpna for nye samarbeidspartnere. Konkurrentene har den
forståelse at ’la oss nå heller lage kaka større, for det kan vi gjøre sammen, også får vi
heller slåss om kakestykkene etterpå’. Altså, hvis vi beholder markedsandelene, så blir
det jo bare mer penger hvis du er med på kaka.”

Gruppen av leverandører som produserer programvare basert på IFC-standarden har laget
en sertifiseringsordning for å kvalitetssikre produktene sine. Men det er ikke bestandig enkelt
for konkurrerende virksomheter å sette seg ned sammen for å sertifisere hverandre. Gruppen
har opplevd at enkelte av de deltakende leverandørene hadde feil som gjorde at de ikke kunne
godkjennes. Å underkjenne disse leverandørenes løsninger medfører imidlertid en fare for at
disse vil bryte ut av samarbeidet, og ødelegge det arbeidet som kollektivt er lagt ned for å
markedsføre BuildingSMART og IFC.

”Konklusjonen ble at en lar alle stå, men betinga at alt det som var issues på de som
hadde issues, skal vises nå 19. og 20. mai, eller når tid det er. [De får en frist til å
utbedre feil]. I forbindelse med det samarbeidet så får jo de forskjellige innsyn i
hverandres kvalitet på modeller og sånne ting.”

DDS er for åpne, grunnleggende standarder, hvor programvareleverandørene kan komme
med individuelle løsninger for bruk av standardene i sine unike applikasjoner. Utviklerne i de
forskjellige selskapene samarbeider tett, og er opptatt av at alle som leverer produkter inn i
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systemet skal ha produkter av tilfredstillende kvalitet. For å få til dette, utveksler de erfaringer
og deler informasjon om hva som fungerer, og hva som ikke gjør det.

”Når de gikk i gang med sin applikasjon, så sendte vi map-eksempelfila for vår eksport,
så de kunne lære, ’og gjør vi det sånn, så blir det bra’, liksom. Jo, men altså vi vil jo
helst at det skal være likt. Ja, så får vi bare håpe at de har mer krøkkete måter å lage det
på.”

Gruppen av samarbeidende leverandører er opptatt av at ingen skal levere et produkt som
ikke holder mål, fordi det vil kunne undergrave troverdigheten til hele IFC-konseptet, og
gjøre det vanskelig å overtale en kunde som har negative erfaringer med standarden til å prøve
andre eller nye IFC-baserte løsninger.

Side 66 av 129

SimsalaBIM – Magi mot babelsk forvirring

6 Teorier om kunnskap og kunnskapsledelse
I dette kapittelet vil vi bygge opp et teoretisk rammeverk som vi senere vil benytte som
verktøy i vår analyse. I analysen vil vi se nærmere på sammenhengene mellom perspektiver
på kunnskap og strategier for kunnskapsledelse i virksomhetene vi har studert, og deres
strategier for samhandling og deltakelse i BuildingSMART. I neste avsnitt vil vi derfor gjøre
rede for to ulike teoretiske perspektiver på kunnskap, og de ulike utgangspunktene disse to
perspektivene gir for kunnskapsledelse.

6.1 Hva er kunnskap?
Epistemologi er den filosofiske læren som utforsker hva kunnskap er. Innenfor
epistemologien finnes flere perspektiver på kunnskap, som ofte settes i kontrast til hverandre.
Vi vil i det følgende først ta frem ulike problemer ved Platons definisjon av kunnskap som
”Justified true beliefs”. Deretter vil vi bygge et rammeverk for å forstå kunnskap gjennom å
utforske de kontrasterende perspektivene i vestlig epistemologisk tradisjon, og ta frem ulike
måter å definere kunnskap innenfor denne tradisjonen. Videre vil vi trekke linjer fra disse
ulike perspektivene på og definisjonene av kunnskap til kunnskapsledelse, for å se eventuelle
sammenhenger mellom ulike perspektiver på og definisjoner av kunnskap og ulike strategier
for kunnskapsledelse.
6.1.1 Å definere kunnskapsbegrepet
Kunnskapsbegrepet er i seg selv en term som kan være vanskelig å definere. Til tross for
uenighet om hvordan kunnskap oppstår, har vestlige filosofer generelt vært enige om å gå ut
fra en definisjon av kunnskap som ”justified true beliefs” eller ”berettigete, sanne antakelser”,
en definisjon som først ble introdusert av Platon. Nonaka og Takeuchi problematiserer denne
definisjonen:

”According to this definition, our belief in the truth of something does not constitute our
true knowledge of it, so long as there is a chance, however slight, that our belief is
mistaken. Therefore the pursuit of knowledge in Western philosopy is heavily laden with
scepticism, which has induced numerous philosophers to search for the method to help
them establish the ultimate truth of knowledge beyond all doubt. They have aimed to
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discover “fundamental knowledge without proof or evidence” on which the other
knowledge could be grounded.” (Nonaka og Takeuchi, 1995, s. 21)

Også Newell, Robertson, Scarbrough og Swan problematiserer Platons definisjon av
kunnskap:

“Knowledge as justified true belief is, however, an individual, somewhat cognitive
definition that does not translate particularly well to the level of the organization. For
example, in an organizational context beliefs may be false and the thruth may not be
believed. Furthermore, the thruthfulness of something can only be judged in relation to
personal belief, and therefore someone could be provided with full justification for
something and still choose not to believe it.” (Newell et. al, 2002, s. 3).

Platons måte på definere kunnskap på, kan oppsummert være problematisk på flere
måter; blant annet kan den bidra til å rette fokuset i vår søken etter hva kunnskap er på sider
ved kunnskap som kanskje bare er av teoretisk viktighet, og den kan ha sine begrensinger når
man snakker om kunnskap på organisasjonsnivå.

Derfor kan det være hensiktmessig å ta utgangspunkt i at kunnskapsbegrepet kan ha ulikt
innhold avhengig av ståsted. Vi vil i det følgende se nærmere på noen andre rammeverk for å
forstå ulike typer kunnskap.
6.1.2 Data, informasjon og kunnskap
Ofte kan det være hensiktsmessig å definere innholdet i et begrep ved å plassere det i
forhold til andre relaterte begreper. Kunnskap defineres i en slik sammenheng ofte i forhold
til data og informasjon.

”Data, information and knowledge are inextricably linked. Data provide a record of
signs and observations from a variety of sources. These data are presented in a
particular way in relation to a particular context of action and so become information.
Information is thus data endowed with relevance and purpose.[…] data and information
are meaningless to someone without relevant knowledge. Knowledge provides the means
by which these data and information can be interpreted. People with different knowledge
will interpret the same data and information differently. In this sense knowledge is the
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basis for the sharing of data and information. Only with common knowledge can data
and information be shared such that common understanding is derived from this
sharing.”
(Newell et. al. 2002, s. 102)
6.1.3 Epistemologiske perspektiver i vestlig filosofi
Vestlig filosofi har lange tradisjoner for å skille subjektet som besitter en kunnskap fra
kunnskapen selv som objekt. Descartes ga denne tradisjonen et solid metodologisk
fundament, gjennom the Cartesian split, som skiller subjektet (”den vitende”) fra objektet
(”det som vites” - kunnskapen), sinn fra kropp, eller sinn og sak. Vestlig filosofis historie fra
de siste to hundre årene kan sees som en kamp for å komme videre fra denne kartesianske
dualismen. Men som metodologisk fundament har den også formet andre disipliner som
økonomi, ledelse og organisasjonsteori, som igjen har påvirket ledelsesperspektiver på
kunnskap og innovasjon.

Innenfor den vestlige epistemologiske tradisjonen kan man se et skille mellom to
kontrasterende og samtidig komplementære tradisjoner, empirisme og rasjonalisme. Disse to
dominante retningene innfor epistemologien skiller seg markant fra hverandre med hensyn til
hva som betraktes som den faktiske kilden til kunnskap og hvordan individer tilegner seg
kunnskap. Rasjonalismen (som opprinnelig stammer fra Platon) argumenterer for at kunnskap
oppnås gjennom deduksjon, det vil si mentale konstruksjoner som konsepter, lover og teorier.
Empirismen (som opprinnelig stammer fra Platons elev Aristoteles) argumenterer på den
annen side for at kunnskap oppnås gjennom induksjon, sanseopplevelser.

Rasjonalismen argumenterer for at sann kunnskap ikke er et produkt av sanseopplevelser
eller sansede erfaringer, men en idébasert mental prosess. I følge dette synet, eksisterer det en
grunnleggende kunnskap som ikke trenger å være berettiget gjennom sansede erfaringer.
Absolutt sannhet kan deduseres fra rasjonell tenkning grunnlagt på aksiomer, det vil si
grunnsetninger som aksepteres uten bevis eller selvinnlysende sannheter. Matematikken er et
klassisk eksempel på denne formen for tenkning.

I kontrast, hevder empirismen at det ikke finnes noen grunnleggende (priori) kunnskap
og at den eneste kilden til kunnskap er sansede erfaringer (sensory experiences). I følge dette
synet har alt i Verden en iboende objektiv eksistens. Erfaringsvitenskap eller empirisk
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vitenskap er det klassiske eksempelet innenfor dette perspektivet. (Nonaka og Takeuchi,
1995).

Nonaka og Takeuchi viser videre hvordan vi kan finne igjen arven fra Platon og
Aristoteles i de to hovedstrømningene i moderne epistemologi, den kontinentale
rasjonalismen, som tilskrives filosofer som René Descartes og den britiske empirismen, som
tilskrives filosofer som John Locke. Forenklet kan man si at Descartes betrakter kunnskap
som et resultat av subjektets interne rasjonelle tenkning. Ut fra sitt resonnement og de
generelle reglene Descartes utviklet for rasjonell tenkning oppdaget han at man kan stille
spørsmål ved alle antakelser (beliefs), bortsett fra ved spørsmålsstillerens eksistens, som han
uttrykte gjennom setningen ”cogito, ergo sum” (Jeg tenker, altså er jeg.). Fra Lockes
perspektiv, på den annen side, er ting som eksisterer i den virkelige verden objektive av natur.
Locke betraktet menneskehjernen som en tabula rasa (ubeskrevet blad), som i utgangspunktet
er tom for ideer. Locke argumenterte for at bare erfaring kan fylle hjernen med ideer, og at det
finnes to former for erfaring, sansning og refleksjon. (Nonaka og Takeuchi, 1995).

Man kan trekke videre linjer fra retningene Descartes og Locke representerer til de ulike
synene på kunnskap i moderne kunnskapsteori. Fra den britiske empirismen, representert ved
for eksempel Lockes perspektiver på kunnskap, kan man trekke videre linjer til positivismen.
Som vitenskapsteoretisk retning har positivismen ontologisk som grunnleggende antakelse at
det finnes noen generelle lover i sosiale systemer, slik det er i for eksempel fysikken eller
matematikken. I kontrast til positivistene hevder andre forskere på sosiale systemer at man
bare kan forstå det unike. Man kan forstå en bestemt hendelse og hvorfor den fant sted, men
ikke overføre erfaring fra den ene hendelsen til hverandre. Epistemologisk bygger
positivismen på tre sentrale teser. For det første at det finnes en objektiv verden utenfor oss
selv. Denne tesen bygger på en antakelse om at forskeren og det hun forsker på er separate
elementer, og at forskeren derfor kan studere samfunnet på en nøytral måte. For det andre at
den objektive virkeligheten kan studeres på en objektiv måte. Alt, også mennesker og sosiale
systemer, kan studeres empirisk ved hjelp av sansedata (det vi kan se, høre og føle). For det
tredje at vi kan opparbeide oss en kumulativ kunnskap om den objektive verden. Gjennom
objektive undersøkelsesteknikker, kan vi kartlegge en objektiv virkelighet, og vi kan samle
kunnskap som bygger videre på tidligere objektive studier. (Jacobsen, 2003)
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Nyere organisasjonsforskning har vært dominert av forskere med en mer
fortolkningsbasert eller hermeneutisk tilnærming, som snur opp ned på mange av
positivistenes antakelser. Man kan trekke paralleller fra Descartes betraktninger om kunnskap
som et resultat av subjektets interne rasjonelle tenkning til denne tilnærmingen til hva
kunnskap er og hva man kan vite noe om. I kontrast til positivismen bygger den
fortolkningsbaserte tilnærmingen for det første på tesen om at det ikke finnes en objektiv
sosial virkelighet, men bare ulike forståelser av virkeligheten. For det andre at denne
forståelsen av virkeligheten bare kan kartlegges ved at forskerne setter seg inn i hvordan
menneske fortolker og legger mening i spesielle sosiale fenomener. For det tredje går den
fortolkningsbaserte tilnærmingen ut fra at det antakeligvis ikke er mulig å opparbeide særlig
mye kumulativ kunnskap om virkeligheten fordi det finnes så mange forskjellige måter å
fortolke og forstå sosiale fenomener på. For de fjerde forkaster forskere med en
fortolkningsbasert tilnærming tesen om at det i sosiale systemer kan finnes universelle
lovmessigheter. I følge denne tilnærmingen finnes det ikke lovmessigheter som vil gjelde på
tvers av tid og rom, alt må forstås i sin spesifikke kontekst (sammenheng). I den
fortolkningsbaserte tilnærmingen flyttes fokuset fra en kartlegging av en objektiv virkelighet,
til studier av hvordan mennesker fortolker og lager mening av virkeligheten, fra det objektive
til det subjektive. (Jacobsen, 2003:25ff).
6.1.4 Ulike rammeverk for forståelse av kunnskap
Nonaka identifiserer fire ulike prosesser for å skape kunnskap: fra taus kunnskap til taus
kunnskap via en sosialiseringsprosess, fra taus kunnskap til eksplisitt kunnskap via en
eksternaliseringsprosess, fra eksplisitt til taus kunnskap via en internaliseringsprosess og fra
eksplisitt til eksplisitt kunnskap via en kombinasjonsprosess.

Nonaka hevder at kunnskap kun kan skapes på individnivå, ettersom individuelle
kognitive prosesser spiller en så viktig rolle i skapelsen av kunnskap. Med
sosialiseringsprosessen som eksempel, skaper individer som samhandler i en sosial eller
organisasjonell kontekst ny taus kunnskap. Ut fra dette perspektivet er kunnskap gjenstand for
individets fortolkning, noe som innebærer at selv eksplisitt, kodifisert kunnskap kan bety
kvalitativt forskjellige ting for forskjellige mennesker, avhengig av hva disse individene
legger i den eksplisitte kunnskapen. Videre innebærer Nonakas perspektiv på kunnskap at
kollektiv eller organisasjonell kunnskap som betyr det samme for alle individer i
organisasjonen ikke kan eksistere.
Side 71 av 129

SimsalaBIM – Magi mot babelsk forvirring

I motsetning til Nonakas forståelse av at kunnskap bare kan eksistere på individnivå, står
Spenders rammeverk. Spender tar frem fire ulike typer kunnskap: (1) individuell og eksplisitt
(bevisst), (2) individuell og implisitt (automatisk), (3) sosial og eksplisitt (objektifisert) og (4)
sosial og implisitt (kollektiv). Spender hevder at alle de fire typene av kunnskap samhandler
og skapes i organisasjoner. I motsetning til Nonaka hevder altså Spender at det eksisterer
former for kollektiv kunnskap som skapes og forstås (om enn på forskjellige måter) av
individene i organisasjonen. Denne kunnskapen er strategisk viktig, fordi den er vanskelig for
andre organisasjoner å forstå og kopiere.
(Newell et. al., 2002).
6.1.5 Strukturperspektiv og prosessperspektiv på kunnskap
Newell et. al. (2002) gir en bred definisjon av kunnskapsbegrepet gjennom å presentere
både strukturelle og prosessuelle perspektiver på kunnskap, hvor de skiller mellom kunnskap
som objekt og kunnskap som prosess.

Om strukturperspektivet på kunnskap, hvor kunnskap ses som objekt, skriver de:
”If we adopt the structuralist perspective on knowledge, one that perceives knowledge as
a discrete, objective, largely cognitive entity, then there are basically two types of
knowledge – tacit and explicit knowledge. Tacit knowledge resides within the individual,
known but extremely difficult or in some cases impossible to articulate or communicate
adequately.[…] Explicit knowledge, on the other hand, can be readily codified and
communicated to others.” (Newell et.al., 2002:3-4)

Strukturperspektivet står i motsetning til prosessperspektivet, hvor kunnskap ses som
innbakt i praksis:
“Recently some researchers have begun to adopt a process perspective on knowledge,
suggesting that in order to understand what knowledge is we should focus our attention
on processes or practises of knowing. The process perspective emphasizes that
knowledge is socially constructed, that is, knowledge is inherently social or embedded in
practise.” (Newell et.al., 2002:7)

Disse to perspektivene på kunnskap kan oppsummeres i følgende tabell:
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Structural perspective

Processual perspective

Knowledge is a discrete cognitive entity that
people and organizations posess.

Knowledge is rooted in practise, action and
social relationships.

Knowledge is objective and static.

Knowledge is dynamic – the process of
knowing is as important as knowledge.

Knowledge exists at the individual and
collective level.

Knowledge exists through the interplay
between the individual and the collective level.

Different types of knowledge dominate in
particular types of organization.

Organizations will be characterized by
diffferent types of knowledge and practises of
knowing.

Knowledge is created via specific social
processes.

Knowing occurs via social processes.

Figur 8: Oppsummering av to ulike kunnskapsperspektiver

(Fra Newell et. al. 2002, s. 8.)

6.2 Perspektiver på kunnskap og strategier for ledelse
Hansen, Nohria og Tierney (1999) beskriver hvordan ulike innfallsvinkler til kunnskap
leder til ulike strategier for kunnskapsledelse. De sorterer kunnskapssyn i to overordnete
perspektiver, strukturperspektiv og prosessperspektiv. Overordnet viser de hvordan et
strukturperspektiv på kunnskap (kunnskap som objekt eller beholdning) medfører at
kodifisering er mest hensiktsmessig som hovedstrategi for kunnskapsledelse, og hvordan et
prosessperspektiv på kunnskap (kunnskap integrert i adferd) medfører at personalisering er
mest hensiktsmessig som hovedstrategi for kunnskapsledelse.

Kodifiseringsstrategien definerer de slik:
“Knowledge is carefully codifies and stored in databases, where it can be accessed and
used easily by anyone in the company. […] Knowledge is codified using a “people-todocument”-approach; it is extracted from the person who developed it, made
independant of that person, and reused for various purposes.”

Personaliseringsstrategi definerer de på den andre siden slik:
”Knowledge is closely tied to the person who developed it, and is shared mainly through
direct person-to-person contacts. The chief purpose of computers at such companies is to
help people communicate knowledge, not to store it.”

(Hansen, Nohria og Tierney, 1999, s. 107-108).
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Hansen, Nohria og Tierney har forsket på kunnskapsledelse i praksis i flere selskaper i en
rekke ulike industrier. De begynte med å utforske ulike konsulentselskaper (management
consulting firms) fordi kunnskap er en kjerneverdi i disse selskapene. De fant at de ulike
konsulentselskapene ikke hadde noen felles innfallsvinkel til kunnskapsledelse, men at valg
av strategi for å lede kunnskap var nært knyttet til verdiskapingen i virksomheten for øvrig.
Valg av strategi for kunnskapsledelse, og hvilken strategi som fungerer mest effektivt,
avhenger av verdiskapingsprosessene i virksomheten. Begge strategier kan være effektive,
men Hansen, Nohria og Tierneys funn viser at effektiviteten svekkes sterkt dersom en
virksomhet forsøker å utøve to strategier på en gang.

“[…] companies that use knowledge effectively pursue one strategy predominantly and
use the second strategy to supprot the first. We think of this as an 80-20 split: 80% of
their knowledge sharing follows one strategy, 20% the other. Excecutives who try to exel
at both strategies risk failing both.”
(Hansen, Nohria og Tierney, 1999, s. 112).

For å kunne velge den mest hensiktsmessige strategien for kunnskapsledelse, må
virksomheten først identifisere kundens forventninger til produktet de skal levere.

“Executives must be able to articulate why customers buy a company’s products or
services rather than those of its competitors. What value does customers expect from the
company? How does knowledge that resides company add value for customers?”
(Hansen, Nohria og Tierney, 1999, s. 114).

Mange selskaper opplevde at dokumentdrevne systemer kunne gi uønskede resultater.
Konsulenter kunne for eksempel bli fristet til å bruke systemene til å levere standardiserte
løsninger, mens kunden betalte for, og forventet, en skreddersydd tjeneste, og ble derfor
skuffet. Tilsvarende kunne selskaper som forsøkte å levere skreddersydde person-til-person
baserte løsninger, ende opp med misfornøyde kunder, hvis det allerede eksisterte
velfungerende standardløsninger.

“Customers may end up paying for a customized solution when a standard solution
would have worked perfectly well. Or they may get paint-by-the-numbers advice when
they really need help with a unique problem.”
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(Hansen, Nohria og Tierney, 1999, s. 116).

Hansen, Nohria og Tierneys funn viser også ett unntak fra regelen om at en virksomhet
bør velge enten kodifisering eller personalisering som sin hovedstrategi for kunnskapsledelse:

“Indeed they can coexist – but only in corporations where business units operate like
stand-alone companies.”
(Hansen, Nohria og Tierney, 1999, s. 115).

Dette kan for eksempel være selskaper eller konserner med en produksjonsavdeling og en
salgsavdeling som fungerer autonomt.

Fra Hansen, Nohria og Tierneys kodifiseringsstartegi og personaliseringsstrategi kan man
trekke linjer til hva Newell et. al. oppsummerer som ”Den kognitive modellen” (Cognitive
model), som tilsvarer Hansen, Nohria og Tierneys Kodifiseringsstrategi, og
”Fellesskapsmodellen” som tilsvarer Hansen, Nohria og Tierneys Personaliseringsstrategi.
Newell et all oppsummerer de viktigste trekkene i de to strategiene i følgende tabell:

Cognitive Model

Community model

Knowledge is equal to objectively defined
concepts and facts.

Knowledge is socially constructed and based
on experience.

Knowledge can be codified and transferred
Knowledge can be tacit and is transferred
through text: Informtion systems have a crucial through participation in social networks
role.
including occupational groups and teams.
Gains from Knowledge Management include
exploitation through the recycling of existing
knowledge.

Gains from Knowledge Management include
exploration through the sharing an synthesis of
knowledge among different social groups and
communities.

The primary function of Knowledge
Management is to codify and capture
knowledge.

The primary function of Knowledge
Management is to encourge knowledgesharing through networking.

The critical success factor is technology.

The critical success factor is trust and
collaboration.

The dominant metaphors are the human
memory and the jigsaw (fitting pieces of
knowledge together to produce a bigger
picture in preditable ways).

The dominant metaphors are the human
community and the kaleidoscope (creative
interactions producing new knowledge in
sometimes unpredictable ways).

Figur 9: The cognitive model og the community model

(Fra Newell et. al. 2002, s. 107.)
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6.2.1 Mesterlære og eksperters læring som strategi for
kunnskapsledelse
Hubert og Stuart Dreyfus beskriver i sin artikkel ”Mesterlære og eksperters læring”
(Dreyfus & Dreyfus, 1999) fem stadier i ferdighetstilegnelse. Deres modell representerer et
syn på læring (ferdighets- eller kunnskapstilegnelse) som står i kontrast til en kognitivistisk
ferdighetsmodell, og som viser hvorfor mesterlære må regnes som en sentral læringsform.

Vi var tidligere inne på Descartes’ filosofiske skille mellom ”den vitende” fra ”det som
vites”. I følge kartesiansk filosofi, tilegnes ferdigheter ved at det dannes adekvate symbolske
representasjoner. Man er nødt til først å lære regler og fakta, og handling betinger en bevisst
regeletterlevelse.

Dreyfus og Dreyfus’ perspektiv på læring er motsatt av dette. De hevder at når man først
har tilegnet seg en ferdighet, krever å handle ikke noen bevisst eller ubevisst regeletterlevelse.
Ferdigheter er innbakt i adferd, og eksperten handler intuitivt. Basert på dette synet på læring,
bygger Dreyfus og Dreyfus en modell for ferdighetstilegnelse med fem stadier; (1) Novise, (2)
Viderekommen begynner, (3) Kompetanse, (4) Dyktighet og (5) Ekspertise.

Videre tar de utgangspunkt i en voksen som tilegner seg en ferdighet gjennom
undervisning for å forklare stadiene i ferdighetstilegnelsen. På novisestadiet løser læreren
oppgavesituasjonen opp i kontekstfrie trekk som nybegynneren kan gjenkjenne uten å ha
tidligere erfaring på oppgaveområdet. Når novisen får erfaring, og blir stilt ovenfor nye
eksempler, lærer hun å gjenkjenne nye meningsfulle trekk ved nye situasjoner, og blir en
viderekommen begynner. Med større erfaring vokser antallet potensielt relevante elementer
som den lærende er i stand til å gjenkjenne til en overveldende mengde. For å kunne skille ut
hvilke elementer som er viktige og hvilke som ikke er det, har den lærende behov for noen
nye regler eller resonnementer som kan hjelpe henne med å bestemme seg for en plan eller et
perspektiv. Kompetente utøvere må selv avgjøre hvilken plan de vil velge, uten at de kan
være sikre på at den vil egne seg i den bestemte situasjonen. Den lærende oppnår dyktighet
når intuitiv atferd erstatter overveide reaksjoner. Etter hvert som den lærende selv ser hva som
må gjøres, i stedet for at hun kalkulerende må treffe avgjørelser om hvilke av de mange
forkjellige alternativene som bør velges, blir det lettere å handle. Dyktige utøvere som er
fordypet i sin verden av kompetent aktivitet, ser hva som må gjøres, men må avgjøre hvordan

Side 76 av 129

SimsalaBIM – Magi mot babelsk forvirring

de skal gå frem. Eksperter vet både hva som skal oppnås og hvordan de skal oppnå det. Basert
på sin erfaring, kan de intuitivt skille mellom mange ulike situasjoner, og handle intuitivt ut
fra hvilke handlingsalternativ som passer situasjonen.

Læringsprosessen kan fremskyndes på de første tre stadiene ved å kodifisere regler for
passende handling, forutsatt at den lærende er i stand til å fortolke kodifisert kunnskap. Videre
kan man fremskynde læringsprosessen på de to neste stadiene ved å aktivt intervenere som
trener eller bruke mesterlæring og observasjon av mesteres dyktige utførelse.

“Trenerens jobb består i å sette mennesker som alt er eksperter, i stand til å forbedre
sine ferdigheter.[…] Å si at en eller annen er ekspert, er ikke ensbetydende med at
vedkommende alltid reagerer best på situasjonen. Det betyr at de reagerer på den ikkereflekterende måten som vi kaller intuitiv. […] Det er ikke bare treneren som kan hjelpe
eleven med å forlate et lokalt adferdmaksimum og oppnå en bedre måte å handle på.
Også mesterlære og observasjon av mesteres dyktige utførelse har denne funksjonen.
[…] Lærlingen blir ekspert ved å imitere mesteren. Han lærer gradvis å utføre hele
oppgaven. Det går derfor ikke an å teste en ekspertelev i hver enkelt komponent av den
ferdigheten det er snakk om, ettersom ferdigheter ikke læres komponent for komponent,
men via små holistiske forbedringer.”
(Dreyfus og Dreyfus, 1999, s. 62-63)
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7 Sammenhenger mellom kunnskapsstrategier og
strategier for samhandling
I det følgende kapittelet vil vi, i lys av de teoriene vi tok fram i forrige kapittel, forsøke å
se nærmere på hva slags perspektiver på kunnskap og strategier for kunnskapsledelse som
praktiseres i casene vi har beskrevet, og hvilke implikasjoner disse har for deres strategier for
samhandling og deltakelse i BuildingSMART. Denne analysen har vi valgt å gjøre ut fra
analyseskjemaet som vi presenterte i metodekapittelet, under avsnitt 4.3.4. Strukturen på
kapittelet følger analyseskjemaet. Først tar vi for oss en skjematisk oppsummering av
hovedtrekk ved virksomhetene vi har samlet inn data om, nemlig deres
verdiskapingsprosesser, kundene eller målgruppene de henvender seg til og posisjonen de har
i markedet. Deretter ser vi nærmere på de ulike virksomhetene med hensyn til deres
dominerende kunnskapsperspektiv, hvilken dominerende type kunnskap som er integrert i
deres produkt, og deres dominerende strategi for kunnskapsledelse i verdiskapingsprosessene.
Til slutt vil vi se nærmere på hvilke implikasjoner disse trekkene ved virksomhetene har for
deres strategier for samhandling og tilknytning til BuildingSMART.

7.1 Oppsummering av hovedtrekk ved casene vi har studert
Casestudie

Verdiskaping

Kunder eller målgruppe

Markedsposisjon

BuildingSMART

Utvikler og markedsfører
IFC-basert teknologi på
overordnet nivå

BAE-næringen (i vid
forstand)

Markedsledende innenfor
sitt felt. Liten organisasjon,
sammenlignet med store
kommersielle aktører

Statsbygg

Bygging og forvaltning av
offentlige bygg

Offentlige virksomheter

Norges største byggherre

Jotne EPM Technology

Produserer IFC-baserte
datasystemer

Blant andre BAEnæringen

Markedsleder i sin nisje,
men liten sammenlignet
med andre store
kommersielle aktører

SINTEF Byggforsk

Produserer kunnskap om
BAE-næringen

BAE-næringen,
byggherrer, andre
interessenter

En av de ledende innenfor
sitt felt i Norge

Skanska

Bygger alle typer bygg,
også boliger

Alle som trenger et bygg

En av verdens største
entreprenører

Data Design Systems

Produserer IFC-basert
programvare

BAE-næringen, spesielt
elektrobransjen

En av flere leverandører, i
tet i sin IFC-nisje

Figur 10: Hovedtrekk ved casene
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7.2 Perspektiver på kunnskap i casene vi har studert
7.2.1 BuildingSMART-prosjektet
Det er interessant å først se nærmere på hva slags perspektiv på kunnskap som ligger til
grunn for ideen bak BuildingSMART og IFC-standarden. I kapittel 6 tok vi fram to
hovedperspektiver på kunnskap: Strukturperspektivet, hvor kunnskap ses som en beholdning
som kan overføres mellom mennesker eller organisasjoner, og prosessperspektivet, hvor
kunnskap ses som en sosialt konstruert prosess, innbakt i praksis, og mulig å dele eller utvikle
i fellesskap, men som ikke uten videre kan overføres mellom mennesker eller organisasjoner.

Visjonen i BuildingSMART er å gjøre det lettere å dele data og informasjon gjennom
informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for at brukerne skal kunne få et felles
utgangspunkt for samhandling, i form av delt kunnskap.

Newell et. al. (2002) viser at IKT-baserte systemer for kunnskapsledelse kun kan spre
informasjon, ikke kunnskap. Men informasjonen kan omdannes til kunnskap hos mottakerne
gjennom en fortolkningsprosess:

“ICTs per se cannot actually ‘manage knowledge’. Rather, they can provide access to
data and information, which will be interpreted by someone based on their excisting
knowledge.”
(Newell et. al., 2002, s. 95)

Når vi betrakter BuildingSMART-prosjektet i lys av det Newell et. al. skriver om IKTbaserte systemer for kunnskapsledelse, kan vi se at prosjektvisjonen bygger på en forutsetning
om at kunnskap kan brytes ned i data og informasjon som kan kodifiseres og spres gjennom
IKT. Altså kan vi si at BuildingSMART bygger på et strukturperspektiv på kunnskap. Den
forutsetter at kunnskap, også taus, kan gjøres eksplisitt, og at personlig kunnskap kan gjøres
kollektiv.

7.2.2 Statsbygg
I datamaterialet vi har samlet, kan vi se at to perspektiver på kunnskap eksisterer side om
side i Statsbyggs virksomhet. På den ene siden søker Statsbygg gjennom sin aktive
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pådriverrolle i BuildingSMART å samle sine erfaringer fra alle byggeprosessene de har vært
deltaker i eller byggherre bak, og gjøre dem tilgjengelige for allmennheten gjennom IFCbasert teknologi. I dette kan vi se et strukturperspektiv på kunnskap, hvor erfaringsbasert
kunnskap ses som en beholdning som kan overføres til nye aktører. På den andre siden
eksisterer det også et annet syn på kunnskap, i erkjennelsen av at mange av yrkesgruppene
som er del av BAE-næringen arbeider med utgangspunkt i en kunnskap som de har ervervet
seg gjennom lang fartstid i bransjen, og som er vevd tett sammen med deres praksis. Dette
prosessperspektivet på kunnskap kommer for eksempel fram i refleksjoner omkring hva som
kan utgjøre en hindring for at ny IFC-basert teknologi og bygningsinformasjonsmodeller tas i
bruk som verktøy i næringen. Industrialiseringen og standardiseringen av arbeidsprosesser
som BuildingSMART-relatert teknologi representerer, kan møte motstand hos, og
representere en trussel for, enkelte yrkesgrupper som besitter slik taus, praksisinnvevd
kunnskap eller know-how. Motstanden kan for det første knyttes til at deres tause kunnskap
representerer et konkurransefortrinn for dem, og derfor ikke nødvendigvis er like interessant å
overføre og dele med andre. For det andre er det også slik at den i mange tilfeller ikke kan
overføres gjennom informasjonsteknologi. For det tredje kan disse yrkesgruppene ha
vanskelig for å basere sin praksis på eksplisitt kunnskap de har hentet fra den IFC-baserte
teknologien, fordi de allerede har en taus kunnskap som deres praksis er vevd tett sammen
med.
7.2.3 Jotne EPM Technology
Vår analyse av intervjuet vi gjorde i Jotne EPM Technology viser at kunnskap først og
fremst ses som beholdning eller objekt, som kan overføres mellom mennesker.
Strukturperspektivet kommer frem som det dominerende synet på kunnskap i beskrivelsene
av hvordan verdiskapingen i Jotne EPM Technology foregår. Grunnprinsippet i Jotne EPM
Technologys forretningsidé er basert på at kunnskap kan overføres og deles mellom mottakere
gjennom informasjonsteknologi, og løsningene Jotne EPM Technology utvikler og leverer på
basis av dette grunnprinsippet, bygger på forutsetninger om at også BAE-næringens kunnskap
er en slik beholdning.

Likevel eksisterer også prosessperspektivet på kunnskap i Jotne EPM Technology. I
beskrivelsen av prosessen som Jotne EPM Technologys serverløsing er midtpunktet i,
utviklingen av en bygningsinformasjonsmodell, identifiseres også et behov for en ny rolle i
byggeprosessen, en informasjonskoordinator, byggteknisk leder eller kunnskapsleder som
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arbeider på oppdrag fra byggherren. I identifiseringen av dette behovet kan vi se at
kunnskapssynet i Jotne EPM Technology tar høyde for at ikke all kunnskap kan kodifiseres,
og at IKT i seg selv ikke representerer løsninger for kunnskapsledelse, men snarere et verktøy
for deling av informasjon og data. Mye kunnskap vil fremdeles være taus og personlig og
vevd inn i aktørenes praksis ved tegnebordet eller på byggeplassen. Dette perspektivet kan vi
også finne igjen i forklaringen av hva som kan bli utfordringene for virksomheter som velger
å kjøpe IFC-kompetanse når den er klar, fremfor å utvikle den selv, og i beskrivelsen av
hvordan rekruttering av fagpersoner til bransjen kan komme til å utvikle seg de neste årene. I
disse forklaringene og beskrivelsene av hvordan fremtiden kan komme til å bli, ligger en
erkjennelse av at kunnskapsarbeidere ikke bare velger arbeidsgiver ut fra økonomiske
insitamenter basert på finanskapitalen virksomheten er i besittelse av, men også ut fra hvordan
virksomheten som ønsker å rekruttere dem fremstår med hensyn til arbeidsmåter og
intellektuell kapital.

“Vi lever i et kunnskapssamfunn, og da er det de beste hodene som er mest verdt, så jeg
tror at de som da er flinkest, de vil gå til de kuleste selskapene. Det er de som er
nytenkende, og prøver nye ting, og prøver å oppdatere seg.”

I forlengelsen av dette kan vi altså se at kunnskap både ses som en beholdning og en
verdi som kan selges i betraktninger om virksomhetens forretningsideer og produkter, og som
vevd inn i praksis og prosesser som en intellektuell kapital som genererer innovasjon og ny
verdiskaping.
7.2.4 SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk leverer hovedsakelig kvantitativ forskning knyttet til materialtyper,
konstruksjonsteknikker, byggeløsninger og miljø som danner grunnlaget for standardisering
og fastsettelse av normer. Forskningen genererer altså ny, eksplisitt kunnskap. Den type
kunnskap som SINTEF Byggforsk hovedsakelig arbeider med, gjenspeiles i det dominerende
perspektivet på kunnskap som vi finner igjen i datamaterialet vårt; et strukturperspektiv hvor
kunnskap ses som en overførbar beholdning. Strukturperspektivet som det dominerende synet
på kunnskap, ser vi også i SINTEF Byggforsks konsulent- og rådgivningstjenester. Disse
tjenestene bygger på forskningen de produserer, hvor den eksplisitte kunnskapen de genererer
gjennom forskningen, akkumuleres i en beholdning som tilpasses nye kontekster og
gjenbrukes. Byggforsk-serien er ett eksempel på dette. Den består av mer enn 800 magasiner
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og tidsskrifter som samler de siste tiårenes forskningsresultater fra SINTEF Byggforsk. I
BuildingSMART arbeides det med å gjøre innholdet i Byggforskserien mer tilgjengelig for
aktørene i BAE-næringen gjennom ny IFC-basert teknologi.
7.2.5 Skanska
Skanska er det tredje største entreprenørselskapet på verdensbasis. Også i Norge er
Skanska store, og de eier de fleste leddene i verdikjeden fra idé til ferdig bygg selv. De ulike
fasene i verdiskapingen integrerer ulike typer kunnskap i prosessen. I datamaterialet vårt ser
vi derfor at synet på kunnskap som beholdning og synet på kunnskap som prosess går hånd i
hånd, om vi betrakter Skanska på et overordnet nivå.

Når vi betrakter Skanskas ulike virksomheter for seg, kan vi se at ulike perspektiver på
kunnskap kan dominere i ulike deler av organisasjonen. I de to virksomhetene i Skanskagruppen som vi har samlet inn data om, Skanska Bolig og Skanska Teknikk, ser vi at
strukturperspektivet dominerer i de delene av virksomheten som arbeider med planlegging og
prosjektering, mens prosessperspektivet dominerer i de delene av virksomheten som arbeider
med realisering av prosjektet gjennom den fysiske byggeprosessen.

På den ene siden gjør arkitektene og ingeniørene som arbeider med planlegging og
prosjektering sin kunnskap eksplisitt gjennom å produsere informasjon om hvordan den
videre byggeprosessen skal foregå, og hva den skal resultere i fysisk. Denne informasjonen
gjøres tilgjengelig gjennom en digital bygningsinformasjonsmodell. Kunnskap struktureres
som en beholdning som kan overføres til andre gjennom informasjonsteknologi.

De ulike håndverkerne som arbeider med realisering av prosjektet gjennom den fysiske
byggeprosessen utgjør på den andre siden en minst like stor del av Skanskas virksomhet. I
denne delen av virksomhet kan vi fra dataene vi har samlet inn se at kunnskap oftere betraktes
som vevd inn i praksis. Håndverkernes dyktighet ses som taus og personlig kunnskap som kan
deles og videreutvikles gjennom praksis og samhandling med andre håndverkere, men den
kan ikke uten videre overføres som en beholdning.

Et eksempel på hvordan kunnskap både ses som beholdning og prosess kan vi se i
beskrivelsene av Skanskas fremtidsvisjoner i datamaterialet vårt: En del av Skanskas strategi
for vekst er industrialisering av byggeprosessene gjennom standardisering og gjenbruk av
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løsninger. De ser at deres medarbeidere er i besittelse av taus kunnskap, som de gjerne vil
gjøre eksplisitt, personlig kunnskap, som de ønsker å gjøre kollektiv, og kontekstuell
kunnskap, som de ønsker å gjøre overførbar til andre situasjoner, slik at flere kan bruke den,
og derved finne metoder for å gjenbruke løsninger.
7.2.6 Data Design Systems
Også i Data Design Systems kan vi fra vårt datamateriale se at det eksisterer to
perspektiver på hva kunnskap er. Verdiskapingen i Data Design Systems består i å utvikle
dataprogrammer for ulike deler av BAE-næringen basert på IFC-standarden og tilhørende
teknologi. I beskrivelsene av Data Design Systems’ produkter ser vi at kunnskap betraktes
som en beholdning som kan overføres mellom mennesker og organisasjoner gjennom
informasjonsteknologi (programvare).

Samtidig kommer et annet perspektiv på hva kunnskap er fram i refleksjoner omkring
hvordan Data Design Systems arbeider for å skape disse produktene. Utviklingsprosessene
bak Data Design Systems programvare beskrives som en dynamisk produktevolusjon som
skjer i tett samarbeid med bransjens aktører, kunder og partnere, og som er ledet av en
produktsjef med faglig forankring i det fagområdet produktet henvender seg mot.
Programmene er objektbaserte og delt inn i komponenter som hver har sine utviklingssykluser
og -team som settes sammen etter ulike kriterier, som for eksempel prosjektets omfang og
kompetansebehov. I dette kan vi se at kunnskap også betraktes som taus, personlig og vevd
inn i de ulike teamdeltakernes måter å arbeide på.

Vi ser altså et skille i perspektiver mellom hvordan kunnskapen som er i produktet
betraktes som en beholdning overførbar gjennom IKT, og hvordan kunnskapen som ligger
bak produktet betraktes som vevd inn i en dynamisk utviklingsprosess.

7.3 Kunnskap som er integrert i produkter og tjenester
7.3.1 BuildingSMART
BuildingSMART-prosjektets formål er å samle alle IKT-løsninger som bygger på IFCstandarden eller relatert teknologi under ett merkevarenavn. Innovasjonsprosessene bak
produktene som utvikles og selges under BuildingSMART-navnet er konsentrert om
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standardisering og tilgjengeliggjøring av eksplisitt, kodifiserbar kunnskap gjennom
informasjonsteknologi.
7.3.2 Statsbygg
Sluttproduktet i Statsbyggs verdikjede er fysiske bygg og forvaltningen av disse. I
byggeprosessen anvendes en kombinasjon av eksplisitt, kodifiserbar kunnskap (standarder og
krav) og taus, personalisert kunnskap (hvordan standarder og krav er omsatt gjennom praksis
til fysisk bygg). Kunnskap veves inn i bygget gjennom byggeprosessen, og verdien av bygget
øker, jo mer kunnskap som veves inn i byggeprosessen, og senere i forvaltningen av bygget
som investering.
7.3.3 Jotne EPM Technology
Grunnprinsippet i Jotne EPM Technologys forretningsidé bygger på at kunnskap kan
overføres gjennom kodifisering av data og informasjon, og at data og informasjon gir
mottakeren ny kunnskap gjennom en fortolkningsprosess. Programvaren Jotne EPM
Technology selger, representerer i seg selv eksplisitt, kodifisert kunnskap.
7.3.4 SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk produserer kunnskap gjennom kvantitativ forskning, og gjør denne
kunnskapen tilgjengelig for BAE-næringen gjennom manualer, håndbøker og standardiserte
rådgivningsverktøy som gjør det mulig å gjenbruke den. I SINTEF Byggforsks produkter
ligger altså en eksplisitt, kodifiserbar kunnskap.
7.3.5 Skanska
Sluttproduktet i Skanskas verdikjede er fysiske bygg. Både eksplisitt, kodifiserbar
kunnskap (standarder og krav) og taus, personalisert kunnskap (hvordan standarder og krav er
omsatt gjennom praksis til fysisk bygg) veves inn i bygget gjennom byggeprosessen. Byggets
verdi øker jo mer kunnskap som veves inn, men kunnskapen som er integrert i bygget er en
anvendt kunnskap, som ikke uten videre kan hentes ut igjen og gjenbrukes i en ny kontekst.
7.3.6 Data Design Systems
Data Design Systems forretningsidé er å kodifisere kunnskap og gjøre den tilgjengelig
gjennom informasjonsteknologi. Kunnskapen som ligger i Data Design Systems programvare
er en eksplisitt, kodifisert kunnskap. Data Design Systems gjør også gjerne kunnskapen som
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ligger i og bak deres programvare tilgjengelig for andre programutviklere gjennom
kodifisering.

7.4 Strategier for kunnskapsledelse i verdiskaping
Som vi var inne på i kapittel 5, viser Hansen, Nohria og Tierneys studier av
konsulentselskaper at virksomhetenes valg av strategi for kunnskapsledelse henger nøye
sammen med hvilke forventninger deres kunder har til produktene de leverer. Hansen, Nohria
og Tierney hevder at dersom kundene forventer en standardløsning, er en kodifiseringsstrategi
mest hensiktsmessig, mens dersom kundene forventer en skreddersydd løsning, er en
personaliseringsstrategi mest hensiktsmessig. Funnene deres viser også at begge strategier kan
eksistere i en virksomhet, men at sannsynligheten for å mislykkes på veien mot selskapets mål
kan øke om man forsøker å la begge strategier være likestilte. Mer hensiktsmessig er det å ha
en dominerende strategi som man støtter oppunder med den komplementære strategien. Dette
er en situasjon vi kan gjenkjenne i flere av virksomhetene vi har studert. I det følgende vil vi
gjøre en analyse av hvilke(n) strategi(er) vi kan gjenkjenne i casene våre, og om de eventuelt
har en dominerende strategi og en støttestrategi for kunnskapsledelse.
7.4.1 BuildingSMART
Overordnet har prosjektet BuildingSMART to hovedformål. På den ene siden skal de
skape verdier i form av produkter gjennom den utvikling av IT-systemer og programvare
basert på IFC-standarden. På den andre siden skal de sørge for at disse produktene får en
markedsverdi som kan måles i kroner og øre ved å promotere bruken av
bygningsinformasjonsmodeller basert på IFC-standarden som arbeidsverktøy i alle ledd av
BAE-næringen. I BuildingSMARTs verdiskapingsprosesser kan vi gjenkjenne to ulike
strategier for kunnskapsledelse. I prosessene hvor produktene, som selges under det felles
merkenavnet BuildingSMART, utvikles, kodifiseres kunnskap fra blant andre SINTEF
Byggforsk på en slik måte at den kan bakes inn i IT-systemer og programvare.
Teknologiutviklingen BuildingSMART har det overordnete ansvaret for, følger altså en
kodifiseringsstrategi. Arbeidet med å markedsføre merkevaren er i motsetning til
teknologiutviklingen mer preget av opplæring og formidling av kunnskap gjennom at
deltakere i prosjektet holder seminar- og konferanseinnlegg, demonstrerer produktene i
aktuelle virksomheter, eller samarbeider med universiteter og høgskoler om undervisning som
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gir blant andre ingeniører og arkitekter under utdanning kunnskap om den nye teknologien,
slik at de etterspør den hos sine fremtidige arbeidsgivere. Slik vi fortolker det, er
markedsutviklingen altså, i motsetning til teknologiutviklingen, støttet av en
personaliseringsstrategi.
7.4.2 Statsbygg
Som representant for Staten som byggherre, legges alle Statsbyggs byggeprosjekter ut
offentlig på anbud. Den som vil legge inn anbud på et prosjekt, må forholde seg til Statsbyggs
kravspesifikasjon. Denne spesifikasjonen er utarbeidet som et dokument hvor kravene til
bygget er spesifisert på en måte som er standard i byggenæringen. Utarbeidelsen av slike
kravspesifiseringer styres altså av en kodifiseringsstrategi. Også på andre områder følger
Statsbygg en slik strategi. For eksempel forsøker de å gjøre sin erfaring og kunnskap
tilgjengelig internt og for allmennheten gjennom IFC-basert teknologi.

”Jeg har kommet med følgende idé, at vi har jo stabler så lange som et vondt år inni en
PC, om erfaringer. Også tenker jeg som så at tenk om vi kan gi de erfaringene til
SINTEF Byggforsk, og så kan de lage programsnutter som sikrer at sånn gjør ikke jeg,
og så kan de komme tilbake til oss som har peiling på hus, og så kan de teste det ut hos
oss, og når det da er ferdig, så får vi programvaren gratis, og så får de lov til å selge den
til alle andre.” (Diderik Haug, Statsbygg)

I fremtiden vil denne kodifiseringsstrategien kanskje ikke bare være styrende for
informasjon som Statsbygg sender ut fra sin virksomhet, men også for hvordan Statsbygg
velger å ta imot anbud, i det de arbeider med å definere som et krav at alle anbud skal leveres
i IFC-formatet, slik at anbud fra ulike leverandører enklere kan sammenlignes. Å stille krav til
at informasjon i anbudsprosessene skal kodifiseres ut fra et felles språk, er en måte å
standardisere anbudsprosessene ytterligere. I dag er mye av Statsbyggs kunnskap knyttet til
disse prosessene, vevd inn i måten de arbeider på. Dette innebærer at deler av
anbudsprosessen ikke kan styres av en kodifiseringsstrategi, men følger i stedet en
personaliseringsstrategi. Dette gjelder for eksempel forhandlingsrundene som følger i
kjølvannet av en anbudsinnlevering. Ved å stille krav til at leverandører som legger inn anbud
alle leverer disse på IFC-format, kan kanskje en del av forhandlingene standardiseres
gjennom kodifisering.
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Oppsummert kan vi altså si at Statsbyggs dominerende strategi for kunnskapsledelse er
en kodifiseringsstrategi, som er støttet av en personaliseringsstrategi.

7.4.3 Jotne EPM Technology
Også i Jotne EPM Technology kan vi se at to strategier for kunnskapsledelse eksisterer
ved siden av hverandre. Den rent tekniske løsningen rundt bygningsinformasjonsmodeller
bygger, som vi tidligere har beskrevet, på en kodifiseringsstrategi. Grunnprinsippet i Jotne
EPM Technologys forretningsidé bygger på at kunnskap kan overføres gjennom kodifisering
av data og informasjon, og at data og informasjon gir mottakeren ny kunnskap gjennom en
fortolkningsprosess. Selve produksjonsprosessen bak Jotne EPM Technologys modellserver
baserer seg altså på en kodifiseringsstrategi.

Før virksomheten er kommet så langt i verdiskapingen sin, må imidlertid ideen bak
løsningen utvikles. Dette utviklingsarbeidet skjer i team sammensatt av både fagpersoner fra
bransjen og spesialister på teknologi. Programmererne hos Jotne EPM Technology må altså
forholde seg til mange forskjellige aktører. Blant disse finner man både aktører med et
strukturperspektiv på kunnskap som noe som kan kodifiseres og overføres, for eksempel
andre programmerere, og aktører med et prosessperspektiv på kunnskap, som forvalter
kunnskap ut fra en personaliseringsstrategi, for eksempel byggherren og enkelte
representanter for entreprenøren. Fra vårt datamateriale kan vi se at synet på kunnskap i Jotne
EPM Technology tar høyde for at ikke all kunnskap kan kodifiseres, og at IKT i seg selv ikke
representerer løsninger for kunnskapsledelse, men snarere et verktøy for deling av
informasjon og data. Mye kunnskap vil fremdeles være personlig. Mye av idéutviklingen kan
vi derfor se styres av en personaliseringsstrategi som støtter kodifisering som hovedstrategi
for kunnskapsledelse.
7.4.4 SINTEF Byggforsk
Verdiskapingsprosessene i SINTEF Byggforsk består av å bygge baser av eksplisitt
kunnskap basert på innsamling av kvantitative data, og gjøre denne basen tilgjengelig for
oppdragsgivere i BAE-næringen gjennom manualer og håndbøker med retningslinjer og
normer, eller gjennom verktøy de har utviklet for sin konsulentvirksomhet, som gjør det
mulig å gjenbruke kunnskapen de har, men velge ut de standardiserte retningslinjene som er
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mest relevant for den aktuelle kunden. I dette kan vi se at SINTEF Byggforsks hovedstrategi
for kunnskapsledelse er standardisering og gjenbruk av kunnskap gjennom kodifisering.

“[...] Creating Value for Costumers [...] to implementing the information system is
typical of consulting companies where the efficient reuse of codified knowledge is
essential because they are dealing with the similar problems over and over. [...]. The
reuse of knowledgs saves work, reduces communication cost, and allows the company to
take on more projects [...]” (Hansen et. al., 1999, s 110.)

For SINTEF Byggforsk er dette en effektiv forretningsmodell, og ut fra datamaterialet
vårt, ser det ut som om det i liten grad er nødvendig for dem å støtte opp om hovedstrategien
kodifisering med en personaliseringsstrategi.
7.4.5 Skanska
Skanska er en veldig stor virksomhet hvor de ulike enhetene er så forskjellige fra
hverandre at de i mange tilfeller er organisert som selvstendige virksomheter. Dette gjør at vi
kan gjenkjenne ulike hovedstrategier for kunnskapsledelse i ulike deler av virksomheten, uten
at det nødvendigvis er snakk om en hovedstrategi og en støttestrategi, men snarere to måter å
drive kunnskapsledelse på som er likestilt. I deler av virksomheten som arbeider med
prosjektering, ser det fra datamaterialet vårt ut som om verdiskapingen følger en
kodifiseringsstrategi som er støttet av personaliseringsstrategi. Skanska har som mål å
standardisere og industrialisere mest mulig av sin verdikjede, og kodifiseringsstrategien kan i
denne sammenhengen ses som en måte å få dette til på. Eksempler på dette er hvordan
arkitektene og ingeniørene arbeider. De skaper store mengder informasjon som mange
mennesker skal ha tilgang til hele tiden. Kodifisering av den informasjonen de trenger å spre,
er for dem den mest hensiktsmessige måten å jobbe på. Skanska har laget sine egne systemer
for denne kodifiseringen. Deres BIM-strategi er at de har laget sine egne løsninger for å få de
programmene de selv og deres samarbeidspartnere bruker til å snakke sammen. Dette er det
samme som BuildingSMART ønsker å oppnå med IFC, men ved å begrense hvilke
programmer som skal snakke sammen, har Skanska i hovedsak gjort seg ferdig med det
største spranget i den tekniske utviklingen rundt bygningsinformasjonsmodeller.

I de delene av virksomheten som arbeider med utførelse, kan vi, til forskjell fra de
prosjekterende, gjenkjenne en personaliseringsstrategi som styrende for arbeidet. I denne
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delen av verdikjeden er kunnskap ikke så lett kodifiserbar, fordi den ofte er vevd inn i
håndverkernes praksis. Vi kan derfor snarere se at kunnskap deles gjennom mesterlæring –
håndverkerne arbeider sammen og lærer av hverandre.

” Lærlingen blir ekspert ved å imitere mesteren. Han lærer gradvis å mestre hele
oppgaven.” (Dreyfus og Dreyfus, 1999, s. 63)

Denne formen for personaliseringsstrategi, med å ha arbeidsledere som kan drive en
personalisert opplæring og oppfølging av den enkelte medarbeider, er vanlig i
byggenæringen.

De to ulike strategiene for kunnskapsledelse gjør at Skanska stilles ovenfor utfordringer
når det gjelder å utvikle organisasjonen til å kunne håndtere nye måter å jobbe på.
Standardiseringen av byggeprosessene som Skanska arbeider med å få til, hvor
bygningsinformasjonsmodellen er den bærende kilden til all informasjon som spres i
virksomheten, krever også en atferdsendring blant de utførende håndverkerne. Også i denne
læringsprosessen kan vi tenke oss at en personaliseringsstrategi som mesterlæring kan være
effektiv, men i stedet for at unge lærlinger imiterer eldre mestere, og lærer selve håndverket,
kan vi kanskje få en læringsmodell hvor eldre håndverkere imiterer yngre kolleger, som er
vokst opp med informasjonsteknologi, og er øvet i å forholde seg til virtuelle modeller av
virkeligheten.

”Og du får og nye prosesser, du får nå en generasjon fagfolk som nå kommer, som har
helt annen innfallsvinkel til dette med teknologi og det å bruke verktøy og sånn, enn
kanskje de eldre som i dag sitter med beslutningene. Det er den Nintendo-generasjonen
som det populært er kalt.” (Bjørn K. Stangeland, Data Design Systems)

Oppsummert kan vi altså se at kodifisering og personalisering lever side om side som
strategier for kunnskapsledelse i Skanska.
7.4.6 Data Design Systems
Data Design Systems’ verdiskaping er som vi tidligere har beskrevet basert på
kodifisering av kunnskap gjennom utvikling av programvare. Utviklerne bak Data Design
Systems’ programvare arbeider i team. Med seg i gruppen har de også personer som har
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kunnskap om det fagfeltet de skal utvikle programvare for. Dette er personer som ofte ikke
kjenner til hvordan man lager selve programmet, men til gjengjeld har kunnskap om hvordan
det er å bruke programvareløsningen, og hva kundene ønsker se.

Produktsjefen har en rolle som brobygger mellom de forskjellige aktørene. Med sin
forankring i det fagfeltet programvaren retter seg mot, vil han kunne lede prosessen på en slik
måte at de får nyttegjort seg den kunnskapen de forskjellige aktørene sitter inne med. Hennes
rolle er altså å drive kunnskapsledelse i praksis.

Siden de har så forskjellig bakgrunn, kan det være en stor utfordring å få de forskjellige
aktørene til å kommunisere godt sammen. Når det gjelder utfordringene med å utvikle
arbeidsmåter som fungerer for teamet, har Data Design Systems’ utviklingsteam fordeler av at
de får jobbe sammen over lengre tid. Kunnskapen de utvikler kan imidlertid være høyst
situasjonsbetinget, og det er ikke sikkert at erfaringer fra hva som var gode metoder i en
arbeidsprosess, er overførbar til et nytt team og en ny prosess. Kunnskapen kan altså
vanskelig kodifiseres, selv om det kanskje er mulig å trekke ut noen tommelfingerregler om
hva som skal til for å utvikle gode team.

Medlemmene av teamet kan også være vant til ganske forskjellige måter å arbeide og
kommunisere på. Programmererne har normalt sett liten erfaring med det aktuelle
byggetekniske fagfeltet, og er kanskje vant til å forholde seg mer til kodifiserte data og
informasjon. Underveis i utviklingsprosessen kan det imidlertid skje at de tilegner seg
kunnskap om det byggetekniske fagområdet, gjennom samhandlingen med fagpersonene fra
byggenæringen. På samme måte kan det skje at medlemmer av teamet fra byggenæringen,
som kanskje er vant til å arbeide ut fra en personaliseringsstrategi, i interaksjon med
programmererne lærer mer om å arbeide ut fra en kodifiseringsstrategi. Programutviklerne
benytter seg altså både av hverandres tause og eksplisitte kunnskap for å utvikle ideene bak de
nye løsningene.

Vi kan se at personalisering dominerer som strategi for kunnskapsledelse i den delen av
verdiskapingen som dreier seg om idéutvikling. Når ideene skal konkretiseres i produkter, det
vil si programvare, kan vi se at kodifisering er den dominerende strategien for
kunnskapsledelse.
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7.5 Strategier for samhandling
BuildingSMART-visjonen bygger på en forutsetning om at kunnskap kan brytes ned i
data og informasjon som kan kodifiseres og spres gjennom IKT, at disse dataene og denne
informasjonen forstås på samme måte av alle mottakere, og gir dem den samme nye
kunnskapen når de ut fra de referanserammene de har for å forstå data og informasjon
fortolker disse, og videre at delt, felles kunnskap fører til samhandling. Prosjektet er altså i
seg selv et initiativ for å bygge nye IKT-verktøy som kan støtte samhandling.

I denne sammenhengen er det interessant å se nærmere på om det går an å se
sammenhenger mellom måten verdier skapes, syn på kunnskap og strategier for
kunnskapsledelse som vi har funnet i virksomhetene vi har studert, og disse virksomhetenes
strategier for samhandling, som kan ha konsekvenser for deres muligheter, evne og motiver
for å delta i et prosjekt som BuildingSMART.
7.5.1 Statsbygg
Statsbygg må som forvaltningsorgan følge offentlighetsloven. Prinsippet om offentlighet
i forvaltningen legger også føringer på Statsbyggs virksomhet, og med mindre særskilte
grunner taler mot det, skal all informasjon og kunnskap Statsbygg produserer i prinsippet
være offentlig tilgjengelig. Dette er en av grunnene til at Statsbygg er deltaker i IAI og en av
initiativtakerne og finansieringskildene til BuildingSMART.

”For oss som statlige, så er det viktig, for vi skal holde en åpen standard på IKT. Altså,
for å ikke forskjellsbehandle noen.”

Statsbygg ønsker også, som representant for Staten som byggherre, å bruke sin
maktposisjon til å drive fram utvikling og innovasjon i samfunnet på en demokratisk måte.

”Gjennom den åpne standarden, så åpner vi faktisk muligheten for at for eksempel sånne
som dere, får en god idé her nede, for å gjøre et eller annet, dere har lyst til å prosessere
et eller annet. Det kan være drift, bygging, altså bygging i en hver sammenheng. […]Men
når dere får en god idé der nede, som dere har lyst til å gjøre, som involverer bygget i en
sånn sammenheng, så kan dere utvikle denne programvaren, holdt jeg på å si, helt fritt,
og det eneste kravet til at dere skal få lov til å på en måte være aktuelle, er at dere har en
god IFC-import og -eksport. Og hvis du først får en god idé, så er verden og markedet
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ditt i en sånn sammenheng. Derfor er det også fryktelig viktig å forsvare den åpne
standarden.”
(Diderik Haug, Statsbygg)

Ett av virkemidlene Statsbygg har for å fremme mulighetene til at nye aktører kan
etablere seg i BAE-næringen, er nettopp å være en pådriver for utviklingen av åpne
standarder, som for eksempel IFC representerer. I dette ser Statsbygg mulighetene for en
samfunnsgevinst. Et eksempel på hvordan Statsbygg gjerne stiller kunnskap til disposisjon for
den som bruke den som utgangspunkt for innovasjoner, er hvordan de tenker seg at
erfaringsgrunnlaget som Statsbygg har samlet om hvilke tekniske løsninger som er best når
man skal reise et bygg, kan stilles åpent til disposisjon for aktører som vil bruke det som
grunnlag for å utvikle programvare som kan kontrollere bygningsinformasjonsmodeller for
feil og mangler. Diderik Haug ser for seg at blant andre SINTEF Byggforsk kan være en slik
aktør, og at et slikt samarbeid vil gi utbytte for flere parter:

”Altså nærmere en vinn-vinn-situasjon har ikke jeg sett på lenge. Fordi at hvem er det
som vinner på det? Jo, SINTEF Byggforsk vinner på det. Staten vinner på det. Vi får
bedre bygg, men ikke minst hele bygningsindustrien vinner på det, fordi vi gjør færre
feil.”
(Diderik Haug, Statsbygg)

Vårt datamateriale viser altså at Statsbygg så langt det er mulig ønsker å ha samarbeid og
dialog med flest mulig av BAE-næringens aktører. Samtidig har Statsbygg en spesiell rolle i
kraft av sin posisjon, som gir dem makt til å definere betingelsene for denne samhandlingen.
7.5.2 Jotne EPM Technology
Hos Jotne EPM Technology er samhandling, informasjons- og kunnskapsdeling med
andre ledd i byggets verdikjede en forretningsidé, og representerer også en del av deres
strategi for vekst. Likevel viser datamaterialet vårt at samhandlingen ikke skjer i forhold til
alle deler av verdiskapingen deres. Jotne EPM Technology samhandler med andre ledd i
byggets verdikjede om byggeprosessen og om å bygge et marked for BuildingSMARTløsninger, men ikke om utvikling av den spesifikke teknologien som er deres forretningsidé.
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De har derfor en utstrakt kommunikasjon med mange andre aktører i BAE-næringen, og
kanskje spesielt de store entreprenørselskapene og byggherrene, som er de som kjøper deres
modellserverløsning:

” Vi må passe på at vi skal kommunisere med alle de, fordi at det er den som eier
modellserveren, som vi leverer, som er flink til å bestemme hvilke programmer vi skal
bruke inn i byggeprosessen. […] alle må kommunisere om IFC-formatet, det er skjemaet
som gjør at det går an å bygge en digital modell, for at all informasjon fra alle skal
komme med.”
(Janne Aas-Jakobsen, Jotne EPM Technology)

Samhandling med andre aktører i BAE-næringen om å bygge opp markedet for
BuildingSMART-løsninger er også viktig for Jotne EPM Technology.

”Derfor er det veldig viktig for oss at byggenæringen tar inn BuildingSMARTsamarbeid. Derfor er det også viktig for oss å samarbeide med alle andre partene i
BuildingSMART, fordi når vi implementerer inn støtte for IFC, så vil det si at da kan de
kommunisere med oss, og vi kan selge vår løsning til kunden, og de kan få diverse
konsulenter og rådgivere som kan levere og bygge opp en bygningsinformasjonsmodell.”
(Janne Aas-Jakobsen, Jotne EPM Technology)

Jotne EPM Technology har et syn på samhandling i form av kunnskapsdeling som en
hensiktsmessig strategi for å bygge grunnlag for innovasjon og vekst, og er tydelige på at i de
nye forretningsprosessene som BuildingSMART forsøker å stimulere til i BAE-næringen må
informasjon være fritt tilgjengelig, og at konkurransefortrinn og unikhet hos leverandørene i
stedet må være bygget på deres spisskompetanse på ulike felt.

”Det jeg ønsker, er at de merker seg at det er åpen informasjon, at prisen, ingen skal
tjene på prisen av informasjon, sant? Vi skal tjene på at vi lager det, og kan serve det ut
og sende tilbake. Selve formatet, det skal man ikke tjene penger på, for det er en kunstig
kostnad, sånn jeg ser det.” (Janne Aas-Jakobsen, Jotne EPM Technology)

Jotne EPM Technologys viktigste produkt er altså en plattform for samhandling. For å
skape et behov for deres løsning, må de samarbeide med de fleste aktører i BAE-næringen.
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Begrensingene på hva slags informasjon og kunnskap de er villige til å dele med andre er få,
med unntak av at de beskytter teknologien bak sin forretningsidé i forhold til direkte
konkurrenter som lager modellservere.
7.5.3 SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk har fasilitering av samhandling, informasjons- og kunnskapsdeling i
byggets verdikjede som en del av sin forretningsidé. De brukes av andre aktører i BAEnæringen som konsulenter med spesialkompetanse på IFC-standarden.

”Vi brukes også da av entreprenører sånn som Skanska, for eksempel, til å liksom passe
på det at deres BuildingSMART-aktiviteter og deres interne endringer og prosessstrukturer og sånne ting, ikke går på tvers av det som er BuildingSMART-funksjonen,
som alle åpent har en tro om at det er jo sånn det blir.”
(Håvard Bell, SINTEF Byggforsk)

SINTEF Byggforsk hjelper altså andre aktører med å samhandle gjennom sin ekspertrolle
i forhold til utviklingen av IFC-basert programvare som kan kontrollere byggeprosessen.
Kjernekompetansen de har opparbeidet seg er resultat av aktiv deltakelse i BuildingSMART,
og samhandling med andre aktører på feltet. SINTEF Byggforsk har ingen begrensinger på
hvem de selger sin ekspertkompetanse til, og har derfor også en rolle som formidler av
kunnskap om IFC-standarden og mulighetene denne åpner for samhandling som del av
forretningsmodellen for bedrifter i BAE-næringen.
7.5.4 Skanska
Som en aktør som eier (det meste av) sin verdikjede selv, er Skanskas behov for
samhandling med andre aktører i BAE-næringen om byggeprosjekter begrenset. Skanska
prioriterer sine interne samhandlingsstrategier, men driver likevel et selektivt samarbeid med
andre ledd i byggets verdikjede for eksempel om innovasjon og teknologiutvikling.

Som vi har nevnt tidligere, har Skanska laget sine egne løsninger for
bygningsinformasjonsmodeller for å få de programmene de selv og deres samarbeidspartnere
bruker til å snakke sammen. Dette er det samme som BuildingSMART ønsker å oppnå med
IFC-standarden.
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”Vi driver primært i dag med bygningsinformasjonsmodeller og utvikling rundt
boligbygging og hovedgrunnen til det, er at der har vi også gode utviklere, så vi har hele
verdikjeden. Sånn at vi [...] rår over og bestemmer at vi skal samarbeide med oss sjøl.”
(Per Ola Ulseth, Skanska Bolig)

Skanska samhandler altså bare i begrenset grad med andre aktører i BAE-næringen om
hva som er deres kjernevirksomhet, men har et mer utstrakt samarbeid med andre aktører når
det gjelder innovasjon og kunnskapsutvikling som kan komme hele næringen til gode.
7.5.5 Data Design Systems
Data Design Systems har samhandling, informasjons- og kunnskapsdeling med andre
teknologiutviklere både som forretningsidé og strategi for vekst. De samhandler tett med
andre programvareselskaper om teknologiutvikling, også med aktører som i visse
sammenhenger er deres konkurrenter.

”[...] og våre konkurrenter som [?], når de gikk i gang med sin applikasjon, så sendte vi
map-eksempelfila for vår eksport for modellering, og gjør vi det sånn, så blir det bra
liksom. Jo, men altså vi vil jo helst at det skal være likt. Ja, så får vi bare håpe at de har
mer krøkkete måte å lage det på.”
(Bjørn Stangeland, Data Design Systems)

Noe av hensikten med å hjelpe konkurrenter på denne måten, er å sikre at ikke det
generelle omdømmet til IFC-basert teknologi ødelegges av enkeltvirksomheters bugs og
dårlige tekniske løsninger. Det er ikke ofte slik at et firma hjelper en direkte konkurrent med å
unngå feil. Men for å unngå at det kommer programvare på markedet som ikke holder god
nok kvalitet, deler Data Design Systems ut noe av sin kodifiserte kunnskap. De anser det som
strategisk viktigere at merkevaren BuildingSMART og begrepet ”IFC-kompatibel” blir og
forblir troverdig, enn å verne om alle deler av sin utviklingsprosess.

Data Design Systems samhandler også med de som til slutt skal bruke programvaren de
utvikler, for å sikre at produktene deres blir attraktive i det markedet de henvender seg til.

”Vi snakker om produktevolusjon som skjer i tett samarbeid med bransjens aktører,
kunder og partnere. [Utviklings]teamene har alltid en produktsjef med faglig forankring
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i det fagområder produktet henvender seg mot. Det er en stor dynamikk og ikke en enkel
måte å beskrive det på.”
(Bjørn Stangeland, Data Design Systems)

Vi ser altså at Data Design Systems samhandlingsmønstre er en ganske omfattende del
av deres forretningsmodell og utviklingsstrategi, og at deres konkurransefortrinn knytter seg
sterkere til deres tause kunnskap og måtene de gjør ting på, enn til den kunnskapen de
allerede har kodifisert, som de i prinsippet ikke har motforestillinger mot å dele.

7.6 Tilknytning til BuildingSMART
7.6.1 Statsbygg
Statsbygg er en av aktørene som står bak BuildingSMART-initiativet, og også en
pådriver for utviklingen av IFC-relatert teknologi, gjennom å gjøre det attraktivt for Statens
bygningsleverandører å bruke bygningsinformasjonsmodeller som verktøy. Statsbygg er
landets største byggherre, og har fått politisk makt til å stille krav om bruk av IFC-teknologi
på statlige bygg. Kravet om å levere IFC-modeller er allerede iverksatt av Statsbygg, gjennom
utlysningen av deres første anbud på et prosjekt som forutsetter bruk av
bygningsinformasjonsmodell som prosjekteringsverktøy. I kjølvannet av dette er det
sannsynlig at kommuner, fylkeskommuner og andre statlige eiendomsforvaltere vil kreve at
det benyttes IFC-baserte bygningsinformasjonsmodeller som verktøy ved prosjektering av
offentlige bygg. I april i år (2008) utga Statsbygg derfor den første versjonen av deres BIMmanual9, som er utviklet i samarbeid med SINTEF. Hensikten med å utgi denne BIMmanualen (versjon 1) er primært å tilgjengeliggjøre for BAE-næringen de erfaringer som
Statsbygg har gjort gjennom FoU-pilotprosjekter, som en praktisk veiledning til
gjennomføring av prosjekter der BIM står sentralt i prosesser og som produkt. Diderik Haug,
som er ansvarlig for Statsbyggs satsing på BIM, deltar aktivt i BuildingSMART-prosjektet,
blant annet gjennom å spre kunnskap om BIM og IFC.

9

http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/prosjekter/BIM/Sb_BIM-manual_v_1_00.pdf
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7.6.2 Jotne EPM Technology
Jotne EPM Technology er medlem av BuildingSMART-samarbeidet, deltar i prosjektet
som en av utviklerne av IFC-basert teknologi. Janne Aas-Jakobsen er nå manager i Frost
Forretningsutvikling, men ledet tidligere Jotne EPM Technologys arbeid med IFC-basert
teknologiutvikling. Hun har deltatt i BuildingSMART-prosjektet gjennom sentrale verv og
roller i organisasjonen, og standardiseringsarbeidet og kommersialiseringen av produkter og
prosesser basert på teknologiskiftet. Blant annet ble Jotne EPM Technologys modellserver
valgt av initiativet til PSIBouw og Fidumo (First Dutch ModelServer), som har inngått en
millionkontrakt med Jotne EPM Technology for å introdusere BIM-teknologien i Nederland.
Disse startet sin testpilot i januar 2008.
7.6.3 SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk er medlem av BuildingSMART-samarbeidet og deltar i prosjektet
gjennom å levere kunnskapsbaserte, IFC-relaterte løsninger til byggenæringen, som for
eksempel Statsbyggs BIM-manual, som vi nevnte over. SINTEF Byggforsk har kompetanse
til å evaluere en virksomhets satsing på IFC-teknologi, og har blant annet fått i oppdrag fra
Skanska å passe på de ikke beveger seg for langt fra BuildingSMART-standarden når de
utvikler sin egen versjon av BIM-teknologi.
7.6.4 Skanska
Skanska er medlem av BuildingSMART-samarbeidet og del av dette
utviklingsprosjektet, men de er selektive med hensyn til hvilke deler av teknologien de
implementerer i egen organisasjon. Skanska har valgt en trinnvis tilnærming til å introdusere
bruk av BIM i sin virksomhet, gjennom å implementere et nytt område av bygget i
bygningsinformasjonsmodellen på hvert byggetrinn.

”[...] Vi tror at det er noe med å gå et stillere løp med å få opp en erfaring, få opp
kunnskap, få opp vår måte å gjøre det på, så vil vi på sikt kunne utnytte IFC skritt for
skritt på de områdene hvor vi faktisk ser at vi trenger det. [...] Og så, gjennom første
prosjekt så får vi til det, og så på neste byggetrinn da kan det hende at vi involverer VVS
og elektro, landskapsarkitekten, og så får vi ta det sånn skritt for skritt, og da kan vi
komme ganske langt i løpet av et sånt femårsprosjekt da, med X byggetrinn[...].
(Per Ola Ulseth, Skanska Bolig)
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7.6.5 Data Design Systems
Data Design Systems er medlem av BuildingSMART og deltar i prosjektet gjennom hele
sin produktutvikling. Data Design Systems valgte bevisst BuildingSMART som en
vekststrategi for et par år siden, etter at det hadde gjort en analyse av IFC og sett potensialet i
den nye tekologien. I 2007 ble Data Design Systems de første på verdensbasis som fikk IFCsertifisert sin building services applikasjon, til den høyeste sertifiseringen det er mulig å
oppnå innenfor det verdensomspennende IFC-systemet. De startet satsingen sin med å utvikle
IFC-basert programvare for prosjektering av elektro-installasjoner, og oppdaget at med
kompetansen de var i besittelse av, fagkunnskap om elektro, datamodellering og IFC, kunne
de raskt få konkurransefortrinn i et internasjonalt marked, til tross for at de er en relativt liten
aktør i verdenssammenheng.

7.7 Barrierer mot samhandling og deltakelse i
BuildingSMART
Som vi har kommet frem til gjennom analysen i det foregående kapittelet, bygger
BuildingSMARTs virksomhet hovedsakelig på en kodifiseringsstrategi for kunnskapsledelse.
Målet med prosjektet er å utvikle teknologiske standarder som gjør det mulig å dele kunnskap
mellom alle aktører i en byggeprosess, og å skape en felles sentralt tilgjengelig kunnskapsbase
gjennom en bygningsinformasjonsmodell. For at en virksomhet skal ha interesse og utbytte av
å delta i prosjektet, og implementere den nye teknologien i sin praksis, kreves det at de kan
nyttegjøre seg av kodifisert informasjon som blir formidlet gjennom informasjonsteknologi,
fortolke denne informasjonen ut fra den samme forståelsesrammen som avsenderen av
informasjonen har, og derigjennom omforme informasjonen til ny kunnskap, som må
integreres i praksis for å skape atferdsendring.

Det er noen problemer knyttet til å betrakte kunnskap som en beholdning som kan
overføres mellom mennesker og organisasjoner gjennom en lineær prosess.
Kunnskap → Kodifisering → Spredning via IKT → Avlesing og fortolkning → Ny kunnskap → Ny atferd.

Figur 11: Lineær kunnskapsoverføring

Disse problemene kan representere barrierer mot deltakelse i BuildingSMART. I det
følgende vil vi se nærmere på problemer med den lineære modellen for kunnskapsoverføring
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og kodifisering som strategi for kunnskapsledelse, og forsøke å knytte disse til hindre for
deltakelse i BuildingSMART som vi har funnet gjennom datainnsamlingen vår.
Virksomhetene vi har studert er alle tilknyttet BuildingSMART, om enn i varierende grad. Vi
vil se nærmere på hindrene de eventuelt opplever i forhold til sin egen virksomhet, men
fremfor alt belyse de hindrene som våre intervjuobjekter opplever at eksisterer i andre
virksomheter.
7.7.1 Problemer ved kodifisering som strategi for kunnskapsledelse
Newell et. al. (2002, s. 104-106) skisserer et antall ulike grunner til at taus kunnskap som
er vevd inn i praksis ikke alltid er mulig å samle og kodifisere.

Vanskelig å kodifisere
Noe kunnskap er vanskeligere å kommunisere ved kodifisering enn ved bare å ganske
enkelt vise det ansikt til ansikt. For eksempel om personen man vil kommunisere med
mangler referanserammer for å forstå instruksjonene ved at hun for eksempel ikke forstår
samme språk eller ikke kan lese.

Flere av intervjuobjektene våre trekker fram vanskeligheter med å bruke kodifisering
som strategi for å lede taus kunnskap som er vevd inn i eksperters praksis. Mange trekker
fram overgangene mellom prosjektering, utførelse og drift som kritiske faser hvor kodifisert
kunnskap fra bygningsinformasjonsmodellen skal omsettes i praksis. For at overgangen fra
modell til fysisk bygg skal gå bra, kombinerer for eksempel Skanska kodifisering og
personalisering som strategier for kunnskapsledelse. For å utvikle kunnskapen til
håndverkerne som skal utføre selve byggingen, bruker de en type mesterlæring, hvor de for
eksempel kombinerer erfarne byggmestere som er eksperter på håndverket i team med yngre
håndverkere som er vant til å forholde seg til IKT som arbeidsverktøy. På denne måten kan de
sikre at det i ett team både finnes kompetanse som kan fortolke den kodifiserte informasjonen
i bygningsinformasjonsmodellen, og kompetanse på å omsette disse instruksjonene i praksis
på en fagmessig måte. Denne innfallsvinkelen gjør det mulig å omsette kodifisert kunnskap i
endret atferd og praksis.

”Det ene er kompetanse. Å ha folk i prosjektene som faktisk kan jobbe sånn og dermed er
i stand til å gjøre det. I dag er det ekspertene som behersker det, og ekspertene sitter i
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utgangspunktet ikke i prosjektet. Så her må kompetansen spres, og det er jo bare øvelse
som skal til. Opplæring og øvelse. Men, men det tar tid. Og det andre er jo det kulturelle
som kommer når du skal begynne å gjennomføre prosjekter og drive business på en ny
måte, så skal du jo bryte med ganske mye av det innøvde og velkjente, og det er jo heller
ikke bare å knipse for å få til det, hvert fall ikke i bransjen vår. Så det er vel, kapasitet og
kompetanse på ene sida, og så at kulturelle endringer tar tid.”
(Per Ola Ulseth, Skanska Bolig)

Usikkerhet
Det kan hefte usikkerhet ved kunnskapen. Den kan for eksempel være basert på
personlige erfaringer og intuisjon som man ikke vil feste på papiret fordi man har lite belegg
for å bevise at den er nøyaktig og pålitelig.

Flere av intervjuobjektene trekker fram arkitektenes behov for å arbeide med papir og
blyant fremfor IKT på skissestadiet som et eksempel på at enkelte aktører vegrer seg for å ta
IFC-basert teknologi i bruk.

”Arkitektene i dag pleier ofte å lage arkitekttegningene sine, eller modellen sin, altså
det de har tenkt å bygge opp, det lager de i PC’en først. Også tar de det ut av PC’en og
så lager de en skisse basert på det. Noen lager skissen direkte, fordi de ikke ønsker det
skal være presist.” (Diderik Haug, Statsbygg)

Som vi vil komme inn på senere, kan kunnskap representere et konkurransefortrinn som
det kan være ugunstig å dele med andre. Men arkitektens valg av arbeidsverktøy på idéstadiet
kan også skyldes at det kan vanskelig å kodifisere en skisse til et bygg i en
bygningsinformasjonsmodell dersom den ikke er ferdig gjennomarbeidet som idé enda. Det er
ikke sikkert arkitekten føler seg komfortabel med å konkretisere en idé hun ikke er helt sikker
på er den beste av alle de hun sannsynligvis har arbeidet med på tankestadiet.
Kunnskap er dynamisk
Kunnskap er dynamisk og kan forandre seg kontinuerlig. For eksempel kan det være
vanskelig å lage en korrekt, skriftlig beskrivelse av en arbeidsrutine, fordi rutiner ofte
forandrer seg raskt.
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I datamaterialet vårt finner vi mye som underbygger at BAE-næringen som helhet ønsker
større grad av standardisering, både med hensyn til teknologi, materialer og prosesser. Dette
er for eksempel noe av motivasjonen for at Skanska Bolig deltar i BuildingSMART og bruker
bygningsinformasjonsmodeller.

”Vi er opptatt av at BIM er en på en måte et verktøy og en muliggjører for å utvikle
forretningsprosessene våre. Den støtter to viktige utviklingsveier. Det ene er mer
standardisert bygging, med standard løsninger og standard gjennomføring og mer
industriell gjennomføring. Det andre er at det rett og slett effektiviserer de prosessene vi
allerede har, gjennom at det forenkler og ramser opp en del ting. Det er på en måte
motivasjonen vår.” […] (Per Ola Ulseth, Skanska Bolig)

Likevel tar flere av intervjuobjektene våre fram som en problemstilling at mange sider
ved verdiskapingen i næringen er vanskelig standardiserbar fordi næringen jobber
prosjektbasert, og utvikling krever mer langsiktig tenkning enn det vanlige byggeprosjekter i
næringen tillater. Vi finner blant annet ett eksempel på dette i Skanska i forklaringen av
hvordan verdiskapingen er organisert i prosjekter. Denne organiseringen medfører at
utviklingsaktiviteter ikke så lett kan bygges inn som en del av vanlige prosjekter av kort
varighet, men må organiseres som en som en del av store, langvarige prosjekter med flere
byggetrinn som muliggjør gradvis implementering av nye løsninger.

”I en prosjektvirksomhet, så starter du i en, i praksis, ny bedrift hver gang du starter et
prosjekt, som en ny organisasjon, og nye eksterne relasjoner og partnere. Og det er klart,
da er det krevende. Og da er det jo ofte krevende nok å gjennomføre et prosjekt, om du
ikke også skal drive utvikling. Så sånn som utvikling hvor du driver i et miljø og i en
setting hvor du har mer langsiktige og kontinuerlige forbindelser og relasjoner, utvikling
av BIM og teknologi og produkter, for så vid,t og da, det å utvikle mer standardiserte
løsninger, industrialisert virksomhet, det er ikke prosjektaktivitet.”
(Per Ola Ulseth, Skanska Bolig)

Eksempler på slike store byggeprosesser som fungerer som pilotprosjekter for
utviklingen av IFC og bygningsinformasjonsmodeller, finner vi på Frydenberg på Hasle og i
Pilestredet Park i Oslo sentrum.
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”Pilestredet Park var jo et sånt prosjekt for oss. Ikke på BIM, men på det å tenke
standardisering av løsninger og på det å få fram noe som det er, altså finne gode måter å
gjøre en del ting på. Så har vi et prosjekt i dag som heter Frydenberg, som er, ligger på
Hasle, oppafor Sinsen, hvor vi da har et pilotprosjekt på bruk av BIM. Og det er altså
650 leiligheter i 25 blokker, som er fordelt på 5 eller 6 byggetrinn”

Prosjektet Frydenberg på Hasle går over en fem- eller seksårsperiode, som gir muligheter
for en kontinuitet i organisasjon og i samarbeidspartnere, en setting skiller seg fra de unike
enkeltprosjektene, og som gjør at det blir enklere å drive utvikling, for eksempel
implementere ny teknologi. Det viktigste skillet i denne sammenhengen mellom store
byggeprosjekter hvor boliger masseproduseres og andre, mindre og unike bygg, er at de store
prosjektene tillater standardisering gjennom gjenbruk av hele moduler i alle blokkene, og ikke
bare gjennom gjenbruk av enkelte elementer, som i prosjekter hvor det bare bygges ett unikt
bygg.
Kunnskap er kontekstavhengig
Kunnskap er kontekstavhengig. For eksempel er det ikke sikkert at en markedskampanje
som gjør stor suksess i ett land, er like anvendelig i et annet.

I visjonene for BuildingSMART er det et poeng at byggetekniske løsninger skal kunne
standardiseres og selges, ikke bare i det norske markedet, men også internasjonalt. Dette
innebærer for eksempel at man kan prosjektere og utføre et byggeprosjekt i Norge, og siden
eksportere bygningsinformasjonsmodellen til et annet land, kontrollere modellen mot dette
landets bygningstekniske krav, og siden reise bygget her. Dette er allerede noe som
gjennomføres innenfor andre sammenlignbare næringer, som for eksempel skipsbygging.

I Singapore arbeides det med utvikling av regelbasert programvare som kan kontrollere
om en bygningsinformasjonsmodell tilfredsstiller byggeforskriftene. Innenfor
BuildingSMART er det allerede gjort forsøk med å ta med norske
bygningsinformasjonsmodeller basert på IFC-teknologi til utviklere i Singapore, som også
arbeider ut fra IFC-standarden. Bygningsinformasjonsmodellen som er utarbeidet for
Høgskolen i Bodø er blant prosjektene som forsøksvis er blitt digitalt kontrollert i forhold til
Singapores byggeforskrifter.
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Lover og regler om tilgjengelighet i bygg er bare ett eksempel på en kontekst omkring en
bygning som kan være forskjellig fra land til land. Andre eksempler er klima, ustabile
grunnforhold (jordskjelvutsatte områder) og lokal byggeskikk. Disse variasjonene i kontekst
kan gjøre det vanskelig eller uhensiktsmessig å reise det samme bygget i Oslo som i Beijing.
Selv om IFC-basert teknologi kan åpne for større internasjonalisering i BAE-næringen, er det
mange sider ved næringens aktivitet som alltid vil forbli knyttet til lokale forhold.
Kodifisering kan innebære store kostnader
Kodifisering av kunnskap kan innebære store kostnader. Ofte kan det være rimeligere å
lære noen noe nytt gjennom å la dem prøve og feile enn gjennom å lage detaljerte
instruksjoner eller øvingsoppgaver.

Som vi har vært inne på i beskrivelsene av Skanskas strategier for kunnskapsledelse,
foregår mye læring i virksomheten ut fra en personaliseringsstrategi, eller mesterlæring
(Dreyfus og Dreyfus, 1999).

I sammenheng med BuildingSMART kan det være interessant å drøfte hvorvidt det er
mulig å benytte virtuelle bygningsinformasjonsmodeller som støtte for mesterlæring. Er det
mulig å bygge virtuelle modeller i en datamaskin som ligger så nær virkeligheten at man kan
skape simuleringer av verden som kan gi den lærende (tilnærmet) like gode erfaringer som det
hun ville fått om hun lærte fra praksis i en virkelig verden? Det finnes vellykkede eksempler
på simulatorer hvor man for eksempel kan lære å fly, kjøre bil eller føre en stridsvogn
gjennom fiendtlig territorium. Det finnes også simulatorer hvor en fotsoldat kan vandre rundt
i en virtuell virkelighet med håndvåpen. Men i alle disse tilfellene er det omgivelsene som
simuleres, mens den lærende forholder seg til et konstruert fysisk miljø som inneholder
instrumentene eller verktøyet hun skal lære å betjene, og som er bygget slik at det i praksis
tilvarer en nøyaktig kopi av en fysisk virkelighet. Trekker vi paralleller til BAE-næringen, og
utviklingen av digitale bygningsinformasjonsmodeller, kan vi se at det nok kan være mulig å
for eksempel simulere et byggs utseende eller hvordan ulike materialer påvirkes av hverandre
og klimaet, men det er ikke nødvendigvis mulig eller hensiktsmessig å simulere den fysiske
monteringen av delene i bygget, byggmesterens bruk av hammer og spiker, eller murerens
bruk av mørtel og skje på en like tilfredsstillende og hensiktsmessig måte. Eksperter lærer av
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å se på andre eksperter, skriver Dreyfus og Dreyfus. Dette vil kanskje i mange tilfeller være
den mest hensiktsmessige strategien for kunnskapsledelse i mange deler av BAE-næringen.
Sensitiv kunnskap
Kunnskap kan være for politisk sensitiv til at det er ønskelig å kodifisere den. Det er ikke
alt man vet som man ønsker å sette på papiret. Kunnskap kan også representere et
konkurransefortrinn og gi personlig makt som det kan være ugunstig å dele med andre.

Dette har også flere av våre intervjuobjekter tatt opp som et hinder for at IFC tas i bruk
av flere og for at flere aktører deltar aktivt i BuildingSMART gjennom å både dele sin egen
kunnskap og tilegne seg andres.

Det store programvareselskapet Oracle trekkes i flere sammenhenger frem som et
eksempel på en aktør som følger med på utviklingen i BuildingSMART, men samtidig holder
sine egne trumfkort tett til brystet.

”Oracle hevder at de er en konkurrent av oss, og jeg ser på de som en konkurrent, ikke
på teknologi, men fordi at de har markedskanalene. De hevder at de har en modellserver.
I forhold til hvordan jeg definerer at en modellserver skal serve kundene sine, så har de
ikke det. De kan importere IFC-data for å bruke i sine applikasjoner, men det er ikke
snakk om at de kan eksportere fra Oracle inn mot andre applikasjoner sånn at de kan
bruke dataene.”
(Janne Aas-Jakobsen, Jotne EPM Technology)

“Import uten eksport”-funksjonen knyttet til IFC som Oracle har utviklet, gjør at de kan
overta kunder fra andre programvareleverandører, men det er ikke like lett for kunder som
bruker Oracles løsninger å gå over til en annen leverandør. I tillegg gir denne strategien
Oracle et alibi for å hevde at de har implementert IFC i sine produkter.

”Oracle er blytungt ute om dagen, for å prøve å på en måte å lage en lukket standard
knytta til de brikkene her, og de skryter jo av at vi er med i IFC. Problematikken er bare
det at de har bare IFC-import, ikke noe eksport, så alt det du dumper inn der, blir borte i
en stort, stort hull, og kommer bare ut på Oracle’sk.” (Diderik Haug, Statsbygg)
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Innenfor BuildingSMART-verdenen ses det ikke med blide øyne på denne type
proteksjonisme, fordi den bryter med forutsetningene for at samhandlingen mellom aktører i
prosjektet skal generere lønnsom innovasjon. Ikke bare Oracle, men også andre store
programvareleverandører har fått gjennomgå i fora der BuildingSMART-deltakere samles. En
anekdote fra datamaterialet vårt forteller om en konferanse i Atlanta, hvor en representant for
verdens største sivile byggherrer reiste seg og rettet sin frustrasjon mot selskapet Autodesk i
klare ordelag: ”You are the evil empire!”.

En grunn til denne proteksjonismen blant de store programvareselskapene som leverer
løsninger til BAE-næringen kan være er behov for å beskytte markedsandeler ved å tvinge
kunder som har begynt å bruke deres løsninger til å fortsette, fordi informasjonen de allerede
har lagt inn i IKT-systemene ikke er kompatibel med eller overførbar til andre leverandørers
løsninger. Om man vil bytte IKT-leverandør, er den eneste muligheten da å begynne på nytt
helt fra skissestadiet.

Også andre aktører i byggeprosessen kan oppleve at de mister et konkurransefortrinn når
deres personlige kunnskap kodifiseres og gjøres tilgjengelig gjennom teknologi, og derfor
være motstander av forutsetningene bak BuildingSMART. Flere yrkesgrupper har blitt tatt
frem som eksempler på dette i datamaterialet vårt. I dag kan en masseberegner bruke opptil
tre til fire uker på å kalkulere et bygg, det vil si å gå gjennom tegningen fra arkitekten og
estimere hvor mye materialer som vil gå med, og hvor mye det vil koste. Med bruk av digitale
bygningsinformasjonsmodeller kan datamaskiner i prinsippet gjøre denne jobben på tre til fire
sekunder. Det er et dramatisk sprang mellom menneskets tre uker til datamaskinens tre
sekunder benyttet til å fullføre samme oppgave. Mange masseberegnere kan miste store
inntektskilder når denne teknologien er på plass. På samme måte kan mange av oppgavene
som i dag er knyttet til romplanlegging forsvinne.

”Når du for eksempel skal etablere et sykehus, og skal planlegge hvilke rom som skal
være hvor, hvilke rom som skal ha hvilket utstyr, det er jo tusenvis av rom, og et
kjempepuslespill. Og sånn som det har vært nå mye fram til nå, er at du har et eget
program, romdatabase, for å liksom holde styr på det, også driver arkitekten og sitter
her borte og tegner sin tegning, også må du manuelt sjekke de mot hverandre. Har nå
arkitekten fått med seg alle rommene som skal være med, ikke sant, ja sånn er det, og det
er jo kanskje noen som sitter og tjener mye penger på å administrere det, men det er også
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sånn som det i dag er demonstrert mulig å gjøre, sånn. Du kobler bare den
romdatabasen med en arkitekttegning og får standardisert det sånn, da.”

Gjennom informantintervjuene vi har gjort i dette prosjektet, har vi fått flere
betraktninger fra representanter for yrkesgrupper som kan miste arbeidsoppgaver når den nye
teknologien tas i bruk. Mange av de vi har snakket med tror at vi vil se et skifte i disse
yrkesgruppenes oppgaver, hvor de ikke lenger utfører så mye av arbeidet selv, men bruker sin
ekspertise på å kontrollere og verifisere at arbeidet datamaskinene har gjort er korrekt.

Også arkitektene tas frem som en yrkesgruppe som kan ha interesse av å ikke stille sin
spesielle kompetanse åpen for kodifisering:

“Ja, pluss at arkitekten er i fare for å ... altså hva skjer da med deres intellektuelle
eiendeler, liksom? Hvis du legger alt da inn i en database, er det ...? Nettopp. Legger du
da designet inn i en database, så kan andre da bruke det i det neste prosjektet, og hva
skjer? Det er mye spennende ute der.”
(Håvard Bell, SINTEF Byggforsk)

All fysisk nyskaping består av en prosess som forener kreativitet og idéskaping med
realisering og produksjon av et konkret objekt. I en byggeprosess kan mange faser kodifiseres
og standardiseres, men ethvert bygg starter som en idé som unnfanges. Hos arkitekten bygger
denne kreativitetsprosessen ofte på en kombinasjon av erfaring, taus kunnskap og inspirasjon,
satt sammen i en prosess som ofte verken lar seg kopiere eller kodifisere. Løsningen kan
kodifiseres (og blir for eksempel til en del av arkitektens bibliotek), men prosessen som
genererte ideen til løsningen eier arkitekten alene. Og selv om hun er villig til det, er det ikke
sikkert arkitekten kan forklare hvordan hun kom frem til denne bestemte løsningen. Håvard
Bells bekymring knytter seg til hvem som skal ha eierskapet til en slik løsning. Arkitektens
design kan og må kodifiseres om ideen hennes skal kunne la seg bygge av andre. Designet
kan kopieres, derfor er det behov for å kunne regulere dette gjennom regler og lovverk.
Innholdet i arkitektens hjerne, hennes kreative evner og tause kunnskap, kan imidlertid ikke
kodifiseres eller kopieres, den er hennes personlige.
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7.7.2 Informasjon medfører ikke nødvendigvis ny kunnskap og
atferdsendring
Et annet problem ved å bruke deltakelse i et teknologiprosjekt som BuildingSMART som
innfallsvinkel til endringer i forretningsprosesser og samhandlingsmønstre i BAE-næringen,
er at atferdsendring ikke nødvendigvis er resultatet av en lineær overføring av eksplisitt,
kodifisert kunnskap (se figur 1).

“Siden 2003-2004 har vi hatt et prosjekt hvor vi har klart å samle stort sett det som kan
krype og gå av aktører innenfor byggenæringen og bli enige om at vi må gjøre et felles
innovasjonsløft og prøve å jobbe med morgendagens samhandlingsmønstre. Og ikke
nødvendigvis et teknologiprosjekt, men forretningsprosess og endringer i
forretningsprosessene og det å jobbe med adferdsendring på enkeltpersoner og
yrkesgrupper som sådan. […] Det er det vi nå må få til rundt BuildingSMART, at vi må
tenke på en felles produkt- og prosessmodell, hvor man deler en del begreper og har en
del felles referanser og terminologier, slik at man kan løse opp i denne babelske
forvirringen som hersker.”
(Jøns Sjøgren, BuildingSMART)

Endringer i adferd kan også oppnås gjennom personalisering som strategi for
kunnskapsledelse. Valg av strategi for kunnskapsledelse, og hvilken strategi som fungerer
mest effektivt, avhenger av verdiskapingsprosessene i virksomheten forøvrig. Hansen, Nohria
og Tierny (1999) fant i sin studie av konsulentselskaper at dersom kunden forventer en
skreddersydd løsning, er en personalisering den mest effektive strategien for
kunnskapsledelse, mens i situasjoner der kunden ønsker standardløsninger er kodifisering
mest hensiktsmessig. I forhold til BAE-næringen er det for eksempel mulig at atferdsendring
blant utførende aktører kan oppnås gjennom en personaliseringsstrategi, for eksempel
systematisk mesterlæring. (Dreyfus og Dreyfus, 1999).

Et problem med den lineære modellen for kunnskapsoverføring som driver for
adferdsendring, kan ligge i forutsetningen om at det er en kausalitetssammenheng mellom ny
kunnskap og ny adferd. Det er jo ikke slik at vi alltid handler ut fra kunnskapen vi har tilgang
til. Noen ganger velger vi å overse instruksjoner (kodifisert kunnskap), fordi vi ikke har
praktisk trening eller ferdigheter til å omsette kunnskapen til praksis. Noen ganger forstår vi
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ikke instruksjonene. Noen ganger tror vi ikke på at instruksjonen er riktig, for eksempel fordi
ulike yrkesgrupper innenfor samme næring har ulik oppfatning av hva som er riktig, fordi de
har ulik bakgrunn, kultur eller utdanning.

En byggmester kan velge å utføre arbeidet etter eget hode, til tross for at han har
detaljerte og korrekte beskrivelser hentet direkte fra bygningsinformasjonsmodellen.
Kunnskapen som veves inn i bygget når det reises, er anvendt kunnskap. Om det bygges feil
til tross for at instruksjonene modellen gir er riktige, er man avhengig av å kontrollere
manuelt.

I følge Dreyfus og Dreyfus (1999) kjennetegnes eksperter av at de handler intuitivt, det
vil si følger sitt eget repertoar av situasjonsbetingete erfaringer:

“Eksperter ikke bare vet hva som skal oppnås. De vet også hvordan – takket være et stort
repertoar av situasjonelle diskriminasjoner. […] dette muliggjør den umiddelbare
intuitive reaksjon på den enkelte situasjon, som – slik Merleau-Ponty så – er så
karakteristisk for den kyndige prestasjonen.” (s. 57)

Den norske BAE-næringen sysselsetter svært mange som i følge Dreyfus og Dreyfus
definisjon er eksperter – fagpersoner som har meget lang erfaring, som besitter en stor
mengde situasjonsbetinget kunnskap som er innbakt i deres praksis og som er så øvet i faget
sitt at de handler intuitivt. Det er imidlertid ikke sikkert at deres intuitive valg av
løsningsalternativer alltid er fullkomment rasjonelle, ettersom de ikke foretar noen
beregninger eller sammenligner alternativer for handling. Og i kontekster hvor de blir stilt
overfor situasjoner de ikke har erfaring med fra tidligere, for eksempel hvor et nytt materiale
skal brukes for første gang, eller man skal bygge en detalj som kun har vært prøvd ut i en
virtuell modell, er det ikke sikkert at deres forutsetninger for å bygge etter instruks, og ikke
egen erfaring, er gode nok.

At en byggmester velger feil løsning når han arbeider på et bygg, kan skje uavhengig av
om arbeidstegningen han har fått er feilfri. Å unngå absolutt alle byggfeil, er sannsynligvis
ikke praktisk gjennomførbart. Men tilnærmet feilfrie kodifiserte instruksjoner og personalisert
læring fra en ekspert, som også kan identifisere og korrigere feil i instruksjonene og feilene
han selv begår, kan bidra til å unngå en større andel av byggfeilene som i dag gjøres.
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8 Tanker om fremtiden i BAE-næringen
Vi innledet avhandlingen vår med å presentere noen scenarier for å illustrere mulighetene
som ligger i bruken av den nye teknologien IFC og BuildingSMART representerer. I analysen
vår har vi sett nærmere på utviklingen av BuildingSMART i et kunnskapsperspektiv, og
forsøkt å vise hvordan virksomhetenes strategier for kunnskapsledelse påvirker deres
motivasjon for deltakelse i BuildingSMART. Hvilke strategier virksomheter velger for
kunnskapsledelse er imidlertid ikke bare avhengig av deres indre forhold, men også hvilken
ytre kontekst de lever innenfor, og hvilke livsbetingelser ulike drivkrefter i samfunnet
omkring virksomheten gir. Hvordan utviklingen av BuildingSMART vil foregå i årene som
kommer, er altså ikke bare teknologi- eller kunnskapsavhengig. Vel så viktige som de
drivkreftene teknologi og kunnskap representerer som påvirkningsfaktorer på
BuildingSMART, kan være de føringer politiske, økonomiske og sosiale faktorer legger på
standardiseringsarbeidet. Vi har forsøkt å gi et bilde av konteksten BuildingSMART utvikles
innenfor i avsnitt 3.5. I det følgende vil vi forsøke å bygge videre på dette gjennom å se på
hva disse drivkreftene kan bety for fremtiden for de ulike aktørene i BAE-næringen vi har
studert, og for BuildingSMART. Vi vil også forsøke å se på hvordan de endringene i
markedet vi skisserer kan påvirke kunnskaps- og samhandlingsstrategiene til aktører i BAEnæringen, og derved påvirke interessen for deltakelse i utviklingen av BuildingSMART og
teknologiske standarder for bygningsinformasjonsmodeller.

8.1 Konjunktursvingninger og økonomiske
påvirkningsfaktorer
Da vi begynte å samle inn data til oppgaven vår høsten 2006 var det høykonjunktur i
BAE-næringen (Statistisk Sentralbyrå, 2006, Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og
eiendom) . Når vi nå avslutter oppgaven vår høsten 2008 har veksten i næringen foreløpig
stagnert. Faktisk viser Boligprodusentenes Forening (BPF) og Prognosesenterets
kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 at igangsetting av nye boligprosjekter har falt med 33,5
prosent fra første halvår i fjor til i år. Sammenlignet med bransjens ordrereserve med nivået
for 12 måneder siden, ligger denne nå 18,6 prosent lavere. BPF og Prognosesenteret sier at
dette er det nest svakeste halvåret siden boliganalysen ble satt i gang i 1999.
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Dette påvirker flere faktorer i næringen som igjen har betydning for utviklingen av
BuildingSMART og arbeidet for standardisering av teknologiske plattformer. Økonomiske
konsekvenser av høykonjunkturen i næringen har vært at det har vært mangel på kvalifisert
arbeidskraft, lønningene har vokst, og likeledes prisen på boliger. Flere av respondentene våre
har påpekt at denne mangelen på kompetanse har vært til hinder for FoU-arbeid i næringen,
herunder utviklingen av felles teknologiske standarder. Når veksten nå ser ut til å stagnere, ser
vi for eksempel at store påtenkte prosjekter er blitt stanset før byggingen er satt i gang, fordi
leiligheter ikke blir solgt. På sikt kan dette gjøre det nødvendig med oppsigelser og
nedbemanning i næringen. Samtidig betyr dette at menneskelige ressurser frigjøres, og at
prisen på kompetanse kan komme til å stabilisere seg eller til og med synke.

De fleste aktører i BAE-næringen har imidlertid tjent gode penger de siste årene, og en
mulig strategi kan være å benytte disse midlene til FoU i perioder da den ordinære aktiviteten
er lavere, slik at man har tilgang på den nødvendige kompetansen. Teknologiutvikling utgjør
en viktig del av slikt FoU-arbeid, og BuildingSMART er i så måte kanskje det mest
interessante felles innovasjonsprosjektet i BAE-næringen, om man ser alle de ulike aktørene i
næringen under ett, fordi det involverer og har potensial til å involvere så mange av disse
ulike aktørene.

8.2 Statens makt som innovasjonspådriver
Flere sentrale aktører i byggenæringen har den siste tiden gått ut i media og oppfordret
Staten til å gå i gang med store offentlige byggeprosjekter som det ikke har vært
menneskelige ressurser til å sette i gang tidligere, blant annet for å sikre arbeidsplassene i
næringen. Staten representerer som landets største byggherre en politisk maktfaktor som også
kan ha sterk påvirkning på den videre utviklingen av teknologiske standarder i
byggenæringen. Dersom Staten som byggherre vedtar å stille krav om at alle leverandører
skal benytte bygningsinformasjonsmodeller basert på IFC-standarden, vil det sannsynligvis
føre til at utviklingen av teknologien skyter fart, samtidig som flere aktører finner det
interessant å ta den i bruk.

Det samme kan gjelde dersom også andre store, private byggherrer krever at IFCstandarden tas i bruk ved prosjektering av nye bygg. Aktører i BAE-næringen må i så fall
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samarbeidet og ta i bruk de nye teknologiske standardene, enten de fra før er vant til å selge
sin kompetanse gjennom kodifisering av kunnskap, eller ikke. I så fall kan utviklingen
innebære at flere virksomheter velger en kodifiseringsstrategi for kunnskapsledelse for å være
konkurransedyktige på markedet. Alternativt kan de velge å holde seg utenfor
BuildingSMART-samarbeidet for å spare FoU-ressurser, og overlate utviklingen til andre, for
senere å kjøpe verktøy basert på BuildingSMART-teknologi. Eller de kan velge å ikke bruke
teknologi basert på IFC, for eksempel dersom de ønsker å skjerme konkurransefortrinnene
sine ved ikke å gjøre sitt produkt kopierbart for andre gjennom kodifisering. En slik
personaliseringsstrategi kan i så fall føre til at disse aktørene mister offentlige oppdrag, eller
oppdrag for private aktører som stiller krav om bruk av IFC.

8.3 Dårligere økonomi kan fremskynde implementering
Etter hvert som konkurransen om oppdragene blir hardere, vil det bli stadig viktigere å
prosjektere oppdragene grundig. I økonomiske oppgangstider har man muligheten til å ha så
stor finansiell margin på byggeprosjekter at man har kan dekke inn de merutgiftene eventuelle
byggfeil representerer. Men når marginene presses, blir det økonomiske rommet for å gjøre
slike feil trangere. Bygningsinformasjonsmodeller representerer i så måte en effektiv mulighet
til å unngå de vanligste byggfeilene, ved å åpne for bedre muligheter til å finne og rette feil
mens bygget fremdeles er på et planleggingsstadium. Å finne og rette feil i en simulert
virkelighet kan, som vi har vært inne på tidligere, samlet sett innebære milliardbesparelser,
sammenlignet med å gjøre den samme jobben i en virkelig verden.

De selskapene som klarer å være i forkant av utviklingen rundt IFC-baserte
bygningsinformasjonsmodeller vil kunne få et forsprang som resten av næringen kan ha
vanskelig for å ta igjen. Kombinerer man de reduserte kostnadene man kan oppnå i
forbindelse med reduksjon av byggfeil, med mulighetene dette gir for konsolidering innenfor
forskjellige bransjer, vil man kunne få store synergieffekter som vil kunne komme
oppdragsgiver til gode. Det vil være mulig for samarbeidende aktører å få kontroll over hele
verdikjeden i byggeprosessen, og kutte ut fordyrende mellomledd.

I tillegg er det sannsynlig at man vil kunne få en raskere produksjonstid, da man vil
kunne standardisere deler av byggeprosessen. Dersom det er ønskelig, vil antagelig
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mulighetene åpne seg for å outsource deler av produksjonen til selskaper i utlandet. Dette kan
åpne markedet for utenlandske aktører på en måte som bransjen ikke tidligere har opplevd.

Vi har tidligere i oppgaven vært inne på at det allerede er store aktører som har begynt å
jobbe med denne teknologien. Selskaper som Skanska og Selvaag har besluttet at de skal
ligge i forkant av utviklingen, og har tatt en ledende rolle innenfor utviklingen av sin egen
versjon av BuildingSMART-teknologi, som er basert på IFC-standarden. Dette er selskaper
som er villige til å bruke ressurser til å utvikle teknologi selv om det vil kunne ta noe tid før
de kan høste gevinsten.

Disse virksomhetenes incentiv til å bruke ressurser på FoU i form av teknologiutvikling
ligger i en forståelse av at det vil bli enda mer ressurskrevende å utsette utviklingsarbeidet til
senere. Selv om man på sikt vil kunne kjøpe seg inn i de tekniske løsningene, er man, som vi
tidligere i oppgaven har vært inne på, avhengig av å bygge en organisasjonskultur som gjør
læring mulig, og som klarer å nyttiggjøre seg av de teknologiske mulighetene. Denne
situasjonen kan sammenlignes med hvordan mange av dagens gjennomsnittlige PC-brukere
ikke er i stand til å skaffe seg oversikt over og nyttiggjøre seg forbedringene i nye versjoner
av programvare, fordi de ikke har fulgt med på utviklingen underveis. Vi ser altså at selv om
teknologien eksisterer, kreves det også en satsing på kunnskapsutvikling for å kunne ta den i
bruk.

8.4 Kunnskapsarbeidere som investering for fremtiden
Selv om flere av de store entreprenørene allerede har startet satsingen på
BuildingSMART og IFC-basert programvare, og er kommet til dels langt med dette arbeidet,
er det likevel ikke for sent for andre aktører å gjøre seg gjeldende på det markedet som er
interessert i å kjøpe prosjekter basert på slik teknologi.

Gjennom å finne nisjer i markedet, vil det være mulig selv for små aktører å bli
spesialister innenfor enkeltområder, eller oppnå konkurransefortrinn ved å være fleksible på
en helt annen måte enn det de store aktørene kan klare. Det kan også åpne seg også et nytt
marked for nye, mindre selskaper som vil være underleverandører til de store virksomhetene i
næringen. Forutsetningen er at de våger å investere i den nødvendige kompetansen, enten
gjennom egne utviklingsaktiviteter, eller gjennom rekruttering av nye medarbeidere som har
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den nødvendige kunnskapen. Ved å velge det siste som strategi, vil det være nødvendig for de
små aktørene å kunne tilby personer med riktig kompetanse konkurransedyktige betingelser i
forhold til de store aktørene.

Et av de distinkte karaktertrekkene til kunnskapsarbeidere er at de ikke utelukkende ser
på lønn som kriterium når de velger arbeidsgiver (Newell et. al., 2002, s. 27 ff.). Som flere av
respondentene våre også har vært inne på, innebærer dette kanskje en mulighet for de mindre
aktørene til å få tak i den nødvendige kompetansen, da de vil kunne tilby andre muligheter
enn det de store aktørene kan tilby. Mange kunnskapsarbeidere vil kanskje foretrekke å være
en sentral deltaker i et middels stort prosjekt, hvor han eller hun har mer selvbestemmelsesrett
over arbeidet sitt, enn å ha en mindre betydningsfull rolle i et kjempeprosjekt.

8.5 Økt fokus på prosjekteringsfasen kan gi lavere risiko ved
investering
For finansinstitusjonene vil BAE-næringens satsing på bygningsinformasjonsmodeller og
tilhørende prosjektering være fordelaktig på to måter. For det første vil besparelsene som
færre byggfeil gir kunne gjøre det mulig å flytte ressurser over fra tidkrevende prosjektering
og ressurskrevende feilretting, til verdiskapende og ressursbesparende utvikling av bygget.
For det andre vil færre byggfeil medføre at risiki ved investeringer minimeres, fordi
sannsynligheten for at prosjektene faktisk blir solgt til forbruker øker. Finansinstitusjonene
kan altså forvente at implementeringen av BuildingSMART-teknologi gir mer igjen for den
investeringen man gjør og minimerer risikoen ved investeringen, som gjør det sannsynlig at
man kan unngå de største og dyreste feilinvesteringene.

Staten har de siste årene vært tilbakeholden med å sette i gang for mange store
byggeprosjekter, for å unngå å skape økt press i markedet. Nå når presset ser ut til å avta, vil
det være mulig å realisere offentlige prosjekter det tidligere ikke var samfunnsøkonomisk
hensiktsmessig å sette i gang. Samtidig gir endringene i arbeidsmarkedet Staten en mulighet
til å stille krav til leverandørene i en helt annen grad enn tidligere. De siste årene har det vært
så stor knapphet på arbeidskraft i BAE-næringen at det har vært vanskelig, kanskje spesielt
for offentlige byggherrer, å få satt i gang prosjekter, selv om de er ferdig finansiert og
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godkjent. Denne situasjonen er nå i ferd med å snu, aktiviteten på markedet er i ferd med å gå
ned og knappheten på arbeidskraft ser ut til å avta.

Både Statsbygg og Forsvarsbygg har i dag planer om å innføre krav om bruk av
BuildingSMART-teknologi når de legger ut prosjekter på anbud. Dersom også andre
offentlige institusjoner nå velger å stille krav til sine byggleverandører om bruk av
BuildingSMART-teknologi, fremfor å kun fokusere på pris ved innhenting av anbud, vil det
skapes flere muligheter til innsparinger, men også andre samfunnsmessige gevinster.

På den ene siden har de som byggherre mulighet til å få bedre bygg til en lavere pris.
Men på den andre siden har Staten, og til dels også kommunene, nå mulighet til å være
pådriver for å gjøre BAE-næringen mer miljøvennlig innenfor flere felt, knyttet til smartere
materialvalg, mer økonomisk og ressursbesparende transport og logistikk, mer
gjennomprøvde byggemetoder og lengre levetid på hvert enkelt bygg, fordi vedlikehold kan
bli enklere og mindre ressurskrevende.

I tillegg vil man kunne gjøre beregninger om fremtidig ressursbruk som det i dag er alt
for kostnadskrevende å gjøre. Dette vil kunne føre til at man i forkant av byggeprosessen
velger løsninger som gjøre bygget mer miljøvennlig i bruk. Med et stadig økende fokus på
miljø og ressursbruk og energiproblematikk, vil dette være noe som vil komme hele Norge
(og verden for øvrig) til gode.

Dersom man klarer å tvinge frem en slik utvikling, vil det også åpne for muligheter til å
komme inn på markeder den norske BAE-næringen i dag ikke er inne på. Det relativt høye
kostnadsnivået i Norge gjør at norske leverandører ofte ikke er konkurransedyktige på
verdensmarkedet når det gjelder oppføring av nye bygg. Men dersom norske leverandører
greier å utvikle spisskompetanse innenfor en eller flere nisjer, kan denne kompetansen bli en
eksportartikkel i seg selv. Analogt kan vi for eksempel se på den russiske oljeindustrien hvor
StatoilHydros spisskompetanse på oljebrønner som er lokalisert langt til havs med produksjon
under svært vanskelige forhold, gjør det norske selskapet til en attraktiv samarbeidspartner i
utbyggingen av Stockmann-feltet som ligger 600 kilometer ut i havet fra Kolahalvøya. Det er
ikke utenkelig at norsk kompetanse innenfor BAE-næringen også kan bli en eksportartikkel.
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8.6 Kunnskapsinstitusjonene som pådrivere
Utviklingen av BuildingSMART-teknologien kan også komme til å skyte fart dersom
flere universiteter og høgskoler velger å innlemme dette i for eksempel arkitekt- og
ingeniørutdanningene sine. Staten kan også legge føringer for å fremme slik fagutvikling på
universitets- og høgskolenivå. Det kan være en sannsynlighet for at stagnasjonen i markedet
for bygg, anlegg og eiendom kan føre til at den generasjonen med ingeniører og arkitekter
som utdannes nå, vil oppleve et trangere arbeidsmarked enn det har vært de siste årene.

Erfaring viser at det ofte er nyutdannete kandidater, som mangler arbeidserfaring, som i
slike nedgangstider har vanskeligst for å komme ut i relevant arbeid10. Kompetanse i bruk av
BuildingSMART-teknologi kan bli en fordel som kanskje kan veie opp for mangel på
erfaring. Denne kunnskapen kan gjøre den nye generasjonen arkitekt- og ingeniørkandidater
mer attraktive på arbeidsmarkedet innenfor store deler av BAE-næringen. Dersom
BuildingSMART-teknologien blir det rådende verktøyet i BAE-næringen, kan også de
kommende generasjonene med nyutdannede arkitekt- eller ingeniørkandidater med en
fagsammensetning som omfatter arbeid gjennom bygningsinformasjonsmodeller komme til å
måtte ta roller som kunnskapsmessige brobyggere mellom den tradisjonelle og den nye måten
og arbeide på.

Dersom stagnasjonen i BAE-næringen medfører lavere grad av sysselsetting blant
fagpersoner som for eksempel arkitekter og ingeniører, kan det gjøre det lettere for
universitetene og høgskolene å rekruttere lærekrefter med både fagkompetanse og erfaring.
De siste par årene har flere høgskoler som tilbyr ingeniørutdanning innenfor byggtekniske fag
sett at studentene ofte rekrutteres til jobb før de har fullført utdanningen sin. Et mindre
opphetet arbeidsmarked kan bidra til at utdanningsinstitusjonene greier å holde lengre på
studentene, slik at kandidatene når de uteksamineres i fremtiden har høyere kompetanse enn
når de avslutter sitt studieløp i dag. En annen samfunnsmessig konsekvens av dette kan være
at arkitekt- og ingeniørutdanning på universitets- og høgskolenivå fremdeles forblir attraktive
utdanninger, også i en tid hvor arbeidsmarkedet vil kunne oppleves som vanskeligere enn i de
siste årene.

10

Se for eksempel kandidatundersøkelsene til NIFU STEP:

http://www.nifustep.no/norsk/innhold/prosjekter/nasjonale/kandidatundersoekelsene
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Høyere utdanning som omfatter BuildingSMART-teknologi kan bidra til å gi
nyutdannete kandidater en ledende posisjon i kompetansekappløpet, og føre til at selv små og
mellomstore virksomheter (som utgjør et dominerende antall bedrifter i BAE-næringen) får
tilgang til høyere kompetanse som de vanskelig ville hatt ressurser til å utvikle på egenhånd.

8.7 Muligheter for programvareleverandørene
Stagnasjonen i BAE-markedet setter også leverandører av programvare i en utfordrende
situasjon. Samtidig som mange kan komme til å oppleve en svikt i omsetningen, forutsetter
mange av disse leverandørenes forretningsmodell likevel arbeid med videreutvikling eller
nyskaping av programvareløsninger. Utviklingsarbeid er ressurskrevende, og ofte kan det ta
lang tid før midler investert i FoU gir avkastning. Altså bør virksomheter som ønsker å
investere i nyskaping være økonomisk solide, og ha god likviditet, med mindre
utviklingsprosjektet ikke gjennomføres i samarbeid med økonomisk sterkere
samarbeidspartnere som kan finansiere utviklingskostnadene.

Samarbeid om FoU kan for programvareprodusenter gi to fordeler; for det første kan man
redusere risikoen for økonomiske tap knyttet til midlene som investeres i utviklingen, for det
andre øker man sannsynligheten for at det finnes en kunde eller flere når produktet en dag er
ferdig. Å ha en samarbeidspartner fra næringen med i utviklingsprosjekter kan også være
fordelaktig med hensyn til å få førstehåndskunnskap om hva en kunde som er representativ
for markedet etterspør, noe som kan gjøre produktet lettere salgbart til et større marked.

En nedgang i aktiviteten i BAE-næringen kan på den ene siden gjøre det vanskeligere å
omsette nye versjoner av komplekse programvareløsninger bygget på IFC-standarden og
BuildingSMART-teknologi, dersom virksomhetene i næringen velger å utsette overgangen til
ny teknologi på grunn av sviktende oppdragsmengde. På den andre siden kan en reduksjon i
aktivitetsnivået i BAE-næringen, ha positive konsekvenser på programvareleverandørenes
virksomhet. Dersom relevant spisskompetanse blir lettere tilgjengelig til en lavere pris, kan
det bety at ressurskrevende prosjekter som tidligere ikke har vært mulige å gjennomføre, kan
la seg realisere. Dessuten kan også nye programvareløsninger bygget på IFC-standarden og
BuildingSMART-teknologi bli lettere å omsette i markedet fordi virksomhetene i BAEnæringen med færre byggeprosjekter vil ha bedre tid til å introdusere og ta i bruk ny
teknologi.
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8.8 Arkitektenes utfordringer
Arkitektene er en konjunkturfølsom yrkesgruppe, som vil kunne oppleve direkte
konsekvenser i form av sviktende oppdragmengde ved en nedgang i aktiviteten i BAEnæringen. Flere av yrkesgruppene og bransjene som i dag driver sin virksomhet i tett
tilknytning til BAE-markedet vil kunne ha muligheter til å tilpasse sine produkter til nye
markeder, og derved finne nye kunder, om omsetningen svikter på BAE-markedet.

Arkitektenes mulighet til en lignende overføring av sin kompetanse til nye felt, kan være
mer begrenset. Mens en programvareleverandør kan tilpasse ideene og
teknologioppbygningen bak BuildingSMART til andre verdikjeder enn produksjon av bygg,
vil de aller fleste arkitekter være avhengig av å konkurrere om de byggeprosjektene som er
igjen. Det kan være naturlig å tenke seg at noen arkitekter vil finne nye arbeidsoppgaver, for
eksempel innenfor undervisningssektoren, mens andre vil kunne bli stående uten oppdrag
eller være avhengige av å påta seg mindre lønnsomme oppdrag enn tidligere, for eksempel
private boliger.

Kompetanse innenfor BuildingSMART kan åpne nye nisjer i markedet for arkitekter, og
gjøre det mulig for arkitekter å konkurrere om oppdrag som ellers ville gått til fagpersoner fra
andre yrkesgrupper. Gjennom å bruke kunnskap om ny teknologi som innfallsport til å
kvalifisere seg til oppdrag de ellers ikke ville fått, kan arkitektene få muligheter til å komme
inn på arenaer som de tidligere ikke hadde tilgang til. Spesialisering, for eksempel på
prosjektering av mer miljøvennlige og energibesparende bygg gjennom bruk av
bygningsinformasjonsmodeller, vil kunne gi noen arkitekter konkurransefortrinn framfor
andre. Som vi tidligere har vært inne på i oppgaven vår, gir bygningsinformasjonsmodeller
nye muligheter til å simulere virkeligheten og gjøre beregninger det tidligere var for kostbart
og tidkrevende å gjennomføre. Fordi kostnadene ved slike beregninger kan bli mindre, kan
det skapes et nytt marked for slike løsninger, fordi de blir tilgjengelige for flere. Dette krever
imidlertid at arkitektene har kompetanse til å levere prosjekter som ”flerdimensjonale”
bygningsinformasjonsmodeller fremfor tradisjonelle todimensjonale tegninger.
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9 Konklusjoner eller ”Magien i kunnskapsledelse”
Tilskyndet av science fiction forfatteren Arthur C. Clarkes tredje lov som lyder ”En
tilstrekkelig avansert teknologi kan ikke skilles fra magi”, vil vi i dette siste kapittelet av
avhandlingen vår forsøke å trekke noen konkluderende slutninger fra funnene vi har gjort.
Arthur C. Clarke presenterte sin tredje lov første gang i 1973 i en revidert utgave av hans
essaysamling “Profiles of the Future; an Inquiry into the Limits of the Possible”.

Visjonene for fremtiden og den entusiasmen for målet med utviklingsprosjektet
BuildingSMART som våre informanter og respondenter har delt med oss, har en svært viktig
inspirasjon for oss i arbeidet med denne avhandlingen. Da vi skrev dem, betraktet vi
hovedtrekkene i fremtidsscenariene vi innledet med som science fiction. Nå, i 2008, ser
mange av dem ut til å ha blitt en realitet, eller vil i grove trekk være det innen få år. Gjennom
vår egen ”utforskning av grensene for det mulige” har vi oppdaget at fremtiden kanskje er
mye nærmere enn vi først antok. Og vi har sett at BuildingSMART-initiativet også kan ses
som eksempel på hvordan magien mot den babelske forvirringen som har hersket i BAEnæringen, kan ligge i kunnskapsledelse, i form av en kollektiv innsats for å fremme
kunnskapsutvikling og -deling.

For å vende tilbake til problemstillingen vår, som vi har forsøkt å besvare gjennom
studien, vil vi i det følgende først gi en skjematisk oversikt over syn som finnes på kunnskap
og kunnskapsledelse, og på hvilke ulike måter kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling skjer
mellom aktørene som deltar i utviklingen av BuildingSMART. Deretter vil vi trekke fram de
viktigste funnene våre og forme konklusjoner på bakgrunn av disse. Senere vil vi forsøke å se
på hvordan de endringene i markedet vi har skissert i det foregående kan påvirke kunnskapsog samhandlingsstrategiene til aktører i BAE-næringen, og derved påvirke interessen for
deltakelse i utviklingen av BuildingSMART og teknologiske standarder for
bygningsinformasjonsmodeller. Avslutningsvis vil vi også forsøke å trekke noen linjer fra
våre tanker om fremtiden for aktørene vi har studert, som kan være med på å tegne et bilde av
hvordan vi kan tenke oss fremtiden for BuildingSMART.
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9.1 Skjematisk oversikt over funnene våre

Casestudie

Dominerende
kunnskapsperspektiv

BuildingSMART Strukturperspektiv

Statsbygg

Jotne EPM
Technology

SINTEF
Byggforsk

Struktur- og
prosessperspektiv

Strukturperspektiv
på kunnskap som
produkt
Prosessperspektiv
på kunnskap som
intellektuell kapital

Strukturperspektiv
på kunnskap som
produkt
Prosessperspektiv
på kunnskap som
intellektuell kapital

Struktur- og
prosessperspektiv

Skanska

Data Design
Systems

Strukturperspektiv
på kunnskap som
produkt
Prosessperspektiv
på kunnskap som
intellektuell kapital

Dominerende type
kunnskap integrert i
produktet

Hovedstrategi for
kunnskapsledelse i
verdiskapingen

Strategier for
samhandling

Tilknytning til
BuildingSMART

Kodifiseringsstrategi
(teknologiutvikling)
Eksplisitt, kodifiserbar støttet av
kunnskap
personaliseringsstrategi
(markedsutvikling)

Åpen informasjonsog kunnskapsdeling
med alle som
→
ønsker å delta i
prosjektets
verdikjede.

Anvendt kunnskap,
kombinasjon av
eksplisitt, kodifiserbar
kunnskap (standarder
og krav) og taus,
personalisert
kunnskap (hvordan
standarder og krav er
omsatt gjennom
praksis til fysisk bygg)

Kodifiseringsstrategi
(kravspesifisering)
støttet av
personaliseringsstrategi
(forhandlinger)

Åpen informasjonsog kunnskapsdeling
→ i byggets verdikjede
(offentlighetsprinsip
pet)

Er initiativtaker til
BuildingSMART og
pådriver for
utviklingen av IFC
gjennom kravene
de stiller som
byggherre.

Eksplisitt, kodifiserbar
kunnskap
(serverløsning med
programvare)

Personaliseringsstrategi (idéutvikling)
støttet av
kodifiseringsstrategi
(realisering av idé
som teknologi)

Samhandling,
informasjons- og
kunnskapsdeling
med andre ledd i
byggets verdikjede
som forretningsidé
→ og vekststrategi.
Samhandler med
andre ledd i
byggets verdikjede
om byggeprosess,
men ikke om egen
teknologiutvikling.

Er medlem av
BuildingSMART og
del av prosjektet.

Eksplisitt, kodifiserbar
kunnskap (manualer,
håndbøker) og taus,
personalisert
kunnskap
(konsulenttjenester)

Kombinasjon av
kodifiseringsstrategi
(håndbøker) og
personaliseringsstrategi
(konsulenttjenester)

Fasilitering av
samhandling,
informasjons- og
→
kunnskapsdeling i
byggets verdikjede
som forretningsidé

Er medlem av
BuildingSMART og
del av prosjektet.

Anvendt kunnskap,
kombinasjon av
eksplisitt, kodifiserbar
kunnskap (standarder
og krav) og taus,
personalisert
kunnskap (hvordan
standarder og krav er
omsatt gjennom
praksis til fysisk bygg)

I prosjekteringsfasen:
Kodifiseringsstrategi
støttet av
personaliseringsstrategi
(standardisering)
I byggefasen:
Personaliseringsstrategi støttet av
kodifiseringsstrategi
(endring av praksis,
mesterlæring)

Eier (det meste av)
sin verdikjede selv.
Prioriterer sine
interne
→ samhandlingsstrate
gier, og driver
selektivt samarbeid
med andre ledd i
byggets verdikjede.

Er medlem av
BuildingSMART og
del av prosjektet,
men selektive med
hensyn til hvilke
deler av teknologien
de implementerer i
egen organisasjon.

Personaliseringsstrategi (idéutvikling)
Eksplisitt, kodifiserbar
støttet av
kunnskap
kodifiseringsstrategi
(programvare)
(realisering av idé
som teknologi)

Samhandling,
informasjons- og
kunnskapsdeling
med andre
Er medlem av
teknologiutviklere
BuildingSMART og
→
som forretningsidé
del av prosjektet.
og vekst strategi.
Samhandler med
andre selskaper om
teknologiutvikling.

Figur 12: Kunnskaps- og samhandlingsstrategier i casevirksomhetene
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9.2 Syn på kunnskap og kunnskapsledelse
Vi har gjennom analysen vår utforsket til sammen fem virksomheter som alle deltar i
BuildingSMART. Vi har sett at det eksisterer to dominerende syn på kunnskap, som hver
leder til to dominerende strategier for kunnskapsledelse. De av virksomhetene som
hovedsakelig behandler kunnskap som en beholdning som kan overføres til andre kan vi si har
et strukturperspektiv på kunnskap. De virksomhetene som hovedsakelig behandler kunnskap
som innbakt i handling, kan vi si har et prosessperspektiv på kunnskap. Vi har også sett at et
strukturperspektiv på kunnskap på den ene siden gjør virksomheten tilbøyelig til å velge en
kodifiseringsstrategi for kunnskapsledelse, mens et prosessperspektiv på kunnskap på den
andre siden gjør virksomhetene tilbøyelig til å velge en personaliseringsstrategi for
kunnskapsledelse.

Vi har også sett at ulike perspektiver på hva kunnskap er kan eksistere side om side i en
virksomhet, men at virksomheten bør velge en hovedstrategi for kunnskapsledelse dersom
strategien skal være effektiv. Dette gjelder imidlertid ikke for virksomheter hvis ulike interne
prosesser foregår helt adskilt fra hverandre. I disse virksomhetene kan ulike strategier for
kunnskapsledelse leve side om side med hverandre i ulike deler av virksomheten, og
fremdeles være effektive metoder for å nå virksomhetens mål.

9.3 Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling
Vi har også vist hvordan bruken av IFC-basert programvare kan ses som en
kodifiseringsstrategi for kunnskapsledelse, mens utviklingen av slik programvare i mange
tilfeller følger en personaliseringsstrategi. På denne måten ser vi at det kan være
hensiktsmessig å skille utviklingsarbeid fra ordinær verdiskaping i virksomhetene, når man
skal vurdere hvilke strategier for kunnskapsledelse som vil være de mest effektive.

Vi har også sett at kodifisering kan foregå på ulike måter, enten gjennom utvikling av
selve den programvaren som de vi har vist eksempler på fra BuildingSMART, eller gjennom
utvikling av manualer og forklaringer med instruksjoner for hvordan denne programvaren
skal brukes.
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Vi har også trukket linjer mellom en personaliseringsstrategi for kunnskapsledelse og
Dreyfus og Dreyfus’ teori om mesterlæring og eksperters læring, for å synliggjøre
begrensninger i BuildingSMART-teknologien når det kommer til å omsette en virtuell
bygningsinformasjonsmodell til et virkelig bygg.

9.4 Hvordan kan endringer i markedet påvirke deltakelse i
BuildingSMART
Vi har sett at konjunktursvingningene i BAE-næringen de siste to årene har påvirket
konteksten omkring BuildingSMART i til dels dramatisk grad. Konsekvensene av disse
konjunktursvingningene påvirker både politiske, økonomiske, sosiale og teknologiske faktorer
i BuildingSMARTs omverden.

Politisk kan konjunktursvingningene bidra til at offentlige byggherrer, herunder
Statsbygg, Forsvarsbygg, kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter kan
komme til å stille krav om bruk av bygningsinformasjonsmodeller som prosjekteringsverktøy
når offentlige byggeprosjekter legges ut på anbud. Dette for å oppnå innsparinger knyttet til
nedkorting av prosjekteringsfasen, færre byggfeil, bedre simuleringer og beregninger av
byggets tekniske egenskaper før bygging, og rimeligere og mer gjennomtenkte opplegg for
forvaltning, drift og vedlikehold. Når det offentlige på denne måten viser vei inn i et
paradigmeskifte i byggenæringen, er det naturlig å anta at private byggherrer vil følge etter,
og det er sannsynlig at også større deler av næringen selv vil adoptere de nye verktøyene når
ser nytteverdien etter å ha utsatt for sterke politiske føringer om å implementere dem.

Økonomisk kan nedgangen i økonomien føre til at incentivene for virksomheter til å ta i
bruk IFC-basert teknologi og bygningsinformasjonsmodellering som verktøy blir sterkere,
fordi potensialet for innsparinger øker. Et dårligere arbeidsmarked kan også føre til at
BuildingSMART-kompetanse blir lettere tilgjengelig og kanskje også rimeligere, noe som
kan øke mulighetene for at små og mellomstore bedrifter (som utgjør en dominerende andel
av virksomhetene i BAE-næringen) også har råd til å adoptere de nye arbeidsmetodene som
BuildingSMART og IFC-teknologien representerer.

Side 121 av 129

SimsalaBIM – Magi mot babelsk forvirring

Krav fra offentlige og private byggherrer om bruk av IFC-basert teknologi og
bygningsinformasjonsmodellering i byggeprosesser, kan også føre til et økt behov for
medarbeidere med BuildingSMART-kompetanse. Dette kan igjen føre til at universiteter og
høgskoler blir pålagt føringer om å i enda sterkere grad inkludere denne type kunnskap i
BAE-relaterte utdanningsløp, eksempelvis ingeniør- og arkitektutdanninger. Dette kan skape
et økt behov for lærekrefter med kompetanse på IFC og BuildingSMART og kanskje bidra til
å knytte næringslivet og utdanningssektoren sterkere sammen.

Dersom svingningene i konjunkturene i BAE-næringen viser seg å ha positive
ringvirkninger på implementeringen av IFC, kan deltakelse fra flere virksomheter i
BuildingSMART-samarbeidet også føre til at utviklingen av teknologien skyter fart.

9.5 Fremtiden for BuildingSMART
Vi har ovenfor oppsummert hvordan politiske, økonomiske, sosiale og teknologiske
drivkrefter kan påvirke konteksten rundt, og utviklingen av, BuildingSMART. I det følgende
vil vi se nærmere på hva slags fremtid dette kan gi for prosjektet.

Implementering av ny teknologi, som den nye IFC-standarden og BuildingSMART
representerer, er ikke nødvendigvis en type utvikling av organisasjonen som gir håndfaste
økonomiske resultater på kort sikt. Samtidig er IFC-standarden og teknologien basert på
denne, lite verdt om det kun er et fåtall virksomheter som benytter den, og verdien av
deltakelse i BuildingSMART vil derfor øke proporsjonalt med antall virksomheter som deltar
i samarbeidet. BAE-næringen består, som vi har vært inne på tidligere, av svært mange små
og mellomstore virksomheter. For mange av disse er det en utfordring å få til
organisasjonsutvikling som gir synlige økonomiske resultater på kort sikt. Initiativtakerne bak
BuildingSMART har derfor en utfordrende oppgave i å markedsføre og fremme bruken av ny
IFC-basert teknologi i BAE-næringen, for å øke innovasjonens verdi, samtidig som de
arbeider for å få flere virksomheter til å delta i det omfattende utviklingsarbeidet rundt
bygningsinformasjonsmodellering som verktøy.

I tider med lav aktivitet i BAE-næringen, ligger det en spesiell utfordring for
initiativtakerne bak BuildingSMART i å få virksomhetene i næringen til å prioritere FoUarbeid som ikke nødvendigvis er direkte inntektsbringende. BuildingSMART som prosjekt
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må derfor konsentreres om flere oppgaveområder samtidig. Det må legges til rette for at
bedriftene i BAE-næringen kan tilegne seg nødvendig kunnskap om bruk av eksisterende
IFC-basert teknologi, det må drives utviklingsarbeid for å skape nye IFC-baserte løsninger, og
det må arbeides med å få byggherrene til å stille krav om at den åpne IFC-standarden og
bygningsinformasjonsmodellering benyttes som verktøy i nye byggeprosjekter.

Når vi nå står overfor det som kan synes å være en stagnasjon eller tilbakegang i
aktiviteten i BAE-næringen, skapes nye muligheter for utviklingen av BuildingSMARTsamarbeidet. Å senke byggekostnadene blir stadig viktigere både for byggherrer, som har
mindre kapital å investere enn tidligere, og for leverandørene av bygg, som konkurrerer om
den stadig minkende oppdragsmengden. Dette kan gjøre at innsalgsargumentene for
BuildingSMART-teknologien blir lagt mer vekt på hos flere virksomheter i BAE-næringen
enn tidligere.

I 2007 hadde Statsbygg som mål at minst fem av deres pågående prosjekter skulle bruke
BIM. I løpet av 2010 har Statsbygg som mål at bygningsinformasjonsmodellering skal
benyttes som hovedregel i Statsbyggs bygg og byggeprosesser. Dette er et sterkt signal om at
staten som byggherre ønsker seg bort fra dagens dokumentsentriske informasjonsflyt, og
bevege seg mot en fremtid der “modellen” er informasjonsbærer(en) i alle planleggings-,
bygge- og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsprosesser.11 Forsvarsbygg har liknende mål for
de kommende årene, og det er forventet at også kommuner, fylkeskommuner og andre
offentlige virksomheter vil ha tilsvarende ambisjoner når de opptrer i rollen som byggherrer.

Fordi nedgangen i aktiviteten i byggemarkedet, som vi har vært inne på tidligere, åpner
muligheter for å få gjennomført flere større offentlige prosjekter som det ikke har vært
kapasitet til å gjennomføre tidligere, blir det viktig for disse ”offentlige byggherrene” å få til
prosjekter som tar i bruk IFC og bygningsinformasjonsmodellering.

Både Statsbygg og Forsvarsbygg har i dag muligheten til å stille krav om bruk av IFCstandarden og bygningsinformasjonsmodellering ved utlysning av prosjekter på anbud.
Dersom fattes beslutninger om at alle offentlige virksomheter skal stille krav om bruk av
denne teknologien ved alle offentlige anskaffelser av bygg, vil dette få store konsekvenser i

11

Kilde: http://statsbygg.no/Prosjekt/BIM-Bygningsinformasjonsmodell
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BAE-næringen. Mye i vårt datamateriale tyder på at det ikke er spørsmål om slike krav vil bli
vedtatt, men når. Dette vil i så fall representere et sterkt incitament for virksomhetene i BAEnæringen til å investere i kunnskap om og utvikling av IFC-standarden og teknologien bak
bygningsinformasjonsmodellering.

BuildingSMART-initiativet har, som vi har diskutert, en viktig rolle i arbeidet for en
omfattende endring av hvordan byggeprosesser skal gjennomføres i den norske BAEnæringen i fremtiden, og er en viktig del av det internasjonale IAI, International Alliance for
Interoperability, som arbeider for å fremme IFC-standarden på verdensbasis.
Norge har allerede kapret VM-tittelen i arrangementet BIM-Storm - Build London Live12
som er en verdensomspennende konkurranse i bygningsinformasjonsmodellering, hvor team
fra en rekke nasjoner konkurrerte via web for å utvikle en BIM-modell av en bydel i London.
Blant deltakerne på det norske laget var også Statsbygg, Jotne EPM Technology, Data Design
Systems og SINTEF Byggforsk. Det kan naturligvis hende at det norske BuildingSMARTinitiativet mislykkes i sitt arbeid for å bidra til en utvikling på det norske byggemarkedet som
fører til en revolusjonerende endring i arbeidsprosessene i den norske BAE-næringen. I så fall
kan norske virksomheter miste den muligheten de nå har til å ligge i forkant av utviklingen i
den internasjonale BAE-næringen.

Selv om BuildingSMART-initativet mislykkes i Norge, i den forstand at den norske
BAE-næringen ikke vil delta i samarbeidet, bidra til utviklingen av den nye teknologien, eller
ta den i bruk, er utviklingen av IFC-standarden og teknologien bak BIM nå kommet så langt
på verdensbasis at endringen i arbeidsprosesser sannsynligvis vil inntreffe før eller senere.
Når det skjer, kan norske virksomheter i BAE-næringen komme til å oppleve at konkurransen
fra utenlandske virksomheter på byggemarkedet øker. Om de ønsker å kunne hevde seg blant
internasjonale konkurrenter, kan det se ut som om implementering av IFC-standarden og
utvikling av kompetansen omkring bygningsinformasjonsmodellering kan være en
hensiktsmessig vei å gå. Samtidig kan det se ut som om deltakelse i BuildingSMART kan
gjøre det lettere å implementere teknologi basert på IFC. Dette fordi en slik deltakelse kanskje
gir virksomheten en mer gradvis utvikling av kompetanse i bruk teknologien, noe som kan
redusere materielle og immaterielle kostnader ved kompetanseutvikling senere.

12

http://www.boligprodusentene.no/article348.html
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9.6 Spørsmål som reiser seg fra arbeidet vårt
Når vi nå avslutningsvis ser tilbake på de to årene vi har arbeidet med undersøkelsen vår,
på hva som var målet da vi startet, og til hvor arbeidet har brakt oss, ser vi at det reiser seg
noen spørsmål. Vi ser derfor behov for å gjøre noen refleksjoner over resultatene våre, som
ikke nødvendigvis er av metodisk karakter.

Som leseren nå vil være oppmerksom på, har vi i undersøkelsen vår for det første trukket
linjer mellom kunnskapssyn, strategier for kunnskapsledelse og deltakelse i BuildingSMARTsamarbeidet hos de virksomhetene vi har studert. For det andre har vi med basis i de siste to
årenes endringer i markedet for BAE-næringen argumentert for at det er sannsynlig at de
kommende årene vil bringe flere og flere incentiver for BAE-næringen til å benytte
BuildingSMART-teknologi. Dette kan bety at virksomheter som i dag ikke benytter
bygningsinformasjons-modellering basert på IFC-standarden som verktøy, vil bli tilskyndet til
å bli medlemmer i BuildingSMART-samarbeidet, eller i det minste begynne å bruke
BuildingSMART-teknologien.

Noen problemer vi ser reiser seg ved undersøkelsen vår i denne sammenhengen, er
knyttet til ønsket vi ved begynnelsen av dette arbeidet hadde om å skape noen resultater det
kanskje kunne være interessant å føre tilbake til feltet vi har forsket på, fordi noen der kanskje
kunne ha nytte av dem. Sammenhengene vi har funnet mellom kunnskapssyn, strategier for
kunnskapsledelse og deltakelse i BuildingSMART er typisk et resultat vi kunne ført tilbake til
feltet vi har utforsket.

Spørsmålet er om dette funnet representerer noen ny kunnskap for de vi har forsket på. På
den ene siden kan svaret være nei, fordi all empirisk kunnskap vi har samlet om
problemstillingen vi har utforsket har vi fått fra de vi har intervjuet, og således representerer
denne sannsynligvis i liten grad ny kunnskap for dem. På den andre siden kan svaret være ja.
For det første fordi vi har satt sammen noen svar fra flere personer, og således kanskje har
greid å tegne et mer fullstendig og nyansert bilde av disse sammenhengene, noe som kanskje
kan representere ny kunnskap. For det andre har vi gjort en analyse av dette sammensatte
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bildet ved hjelp av teori som forhåpentligvis setter de empiriske funnene våre i et nytt lys og
en ny sammenheng, noe som kanskje også kan bidra til ny kunnskap.

Aksepterer vi den siste argumentasjonen, kan neste interessante spørsmål å stille være
om denne nye kunnskapen er interessant å føre tilbake til feltet, for at de vi har forsket på
kanskje kunne ha nytte av den. Hva kunne den i så fall brukes til?

Fordi nytteverdien av BuildingSMART-teknologien stiger proporsjonalt med antall
brukere, og fordi den tid- og ressurskrevende utviklingen av BuildingSMART-teknologien
kan effektiviseres med flere deltakere i prosjektet, er initiativtakerne og medlemmene i
BuildingSMART naturligvis både interessert i at flere melder seg inn i samarbeidet, og tar
teknologien i bruk. En utfordring for BuildingSMART som prosjekt er markedsføring av
teknologien i vid forstand, det vil si både å identifisere potensielle nye medlemmer i
samarbeidet og faktisk få dem til aktivt å delta i prosjektet gjennom samhandling og
kunnskapsutvikling med de andre medlemmene. Om undersøkelsen vår eller funnene våre på
noen måte kunne være et bidrag til dette arbeidet, ville vi kunne si at vi hadde oppnådd ett av
de ønskene vi i begynnelsen hadde for arbeidet vårt. Spørsmålet er hvordan.

”Noen studenter ser masteroppgaven som sitt livs prosjekt, som nærmest definerer hvem
de er som mennesker, og hva de kommer til å jobbe med i fremtiden”, skriver Everett og
Furseth (2004:15). Det har aldri vært vårt mål med prosjektet vi har gjennomført. I
forskningssammenheng er vi for noviser å regne, og dette er mer å betrakte som en
svenneprøve. Fra dette ståstedet, og ut fra ambisjonen vi i utgangspunktet hadde om å skape
noen resultater det kunne være interessant å føre tilbake til feltet, har vårt prosjekt noen
begrensinger som kanskje mer er et resultat av den generelle avgrensningen av hva et
masterprosjekt kan omfatte, enn vår metode for å komme fram til et resultat.

Den første av disse begrensningene som vi ser, knytter seg til en vurdering av om det i et
slikt prosjekt er viktigst å gjøre tingene riktig, eller å gjøre de riktige tingene. Mange
metodetrette studenter har gjemt seg bak Peter Bergers (1963:13) satiriske utsagn om at ”In
science, as in love, concentration on technique is quite likely to lead to impotence.” Vi
regner oss ikke blant dem, men vi ser likevel at vi, i vår iver etter å ikke gjøre metodiske feil i
arbeidet vårt (som vi har gjort rede for i kapittel 4), kanskje har kommet til å avgrense
prosjektet på en måte som gjør funnene våre mindre interessante å føre tilbake til feltet. Fordi
Side 126 av 129

SimsalaBIM – Magi mot babelsk forvirring

masteroppgaven skal være begrenset i omfang, og fordi vi hadde begrensete ressurser til
rådighet (som alle uavhengige forskere), har vi måttet avgrense feltet vi har forsket på. Vi har
gjort dette ved kun å konsentrere oss om virksomheter som er medlemmer av
BuildingSMART-samarbeidet, og ikke undersøkt om også finner sammenhenger mellom
kunnskapssyn, strategier for kunnskapsledelse og deltakelse i BuildingSMART hos
virksomheter som ikke er medlemmer. Dette påvirker hva vi faktisk kan utlede av funnene
våre, og hvilken nytteverdi vi til syvende og sist sitter igjen med av kunnskapen vi har skapt.
Vi har vist at det er noen sammenhenger mellom kunnskapssyn, strategier for
kunnskapsledelse og deltakelse i BuildingSMART hos de virksomhetene vi har undersøkt.
Fordi vi ikke har undersøkt noen virksomheter som ikke er medlemmer av dette samarbeidet,
kan vi for eksempel ikke si at det er deres syn på kunnskap og strategier for kunnskapsledelse
som er årsakene til at de ikke deltar i BuildingSMART.

Den andre viktige begrensingen vi ser, er at vi på grunn av intervjuobjektenes travle
hverdag, ikke har fått anledning til å legge fram funnene våre for dem, slik at de har kunnet gi
en tilbakemelding på om de kjenner seg igjen i det bildet av virkeligheten som vi tegner
gjennom vår analyse, om de ser noen nytteverdi av å vite hva vi har funnet ut, eller om det i
det hele tatt er ny kunnskap for dem.

I ytterste konsekvens innebærer dette at funnene våre kan bety at det vil være
hensiktsmessig for BAE-næringen, og kanskje også andre næringer, å bruke analyser av
kunnskapsperspektiver og strategier for kunnskapsledelse i næringens virksomheter som
utgangspunkt for arbeid med å få med seg bedriftene i interorganisasjonelle
innovasjonsprosesser, som er basert på samhandling om kunnskapsutvikling. Vi kan i denne
sammenhengen for eksempel betrakte arbeidet vårt som et utgangspunkt for å utvikle et
analyseverktøy som kan benyttes i arbeidet med å fremme BuildingSMART, for å identifisere
og overkomme virksomheters kunnskapsmessige barrierer mot deltakelse i samarbeidet. Men
det kan også være at funnene våre ikke representerer noen form for ny kunnskap for BAEnæringen, og at resultatene av studien vår således er ubrukelige til annet enn å demonstrere
våre metodiske ferdigheter i å bygge opp en undersøkelse og en avhandling på masternivå.
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