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Introduksjon 

Da næringsklyngen Construction City (CC) ble foreslått for første gang, ble           

initiativtakerne enige om å gjøre noe som aldri hadde vært gjort tidligere: De skulle etablere               

et klynge- og eiendomskonsept som skulle løfte den kollektive konkurransekraften i bransjen.            

Klyngen skulle inkludere alle i bransjen, enten det er tradisjonelle konkurrenter, nye partnere             

eller utdanningsinstitusjoner (Construction City, 2020b). Siden den gang har medlemstallene          

økt kontinuerlig, og planer om en 80 000 kvadratmeter høyteknologisk næringseiendom har            

blitt igangsatt på Ulven i Oslo. Ideen er storslått - men kan den gjennomføres i praksis?  

I denne rapporten besvares problemstillingen: Hvilke behov, forventninger og         

utfordringer opplever Construction Citys medlemmer i bygg- anlegg- og eiendomsbransjen,          

og hvilke retningslinjer gir denne innsikten til videre samarbeid? Først introduseres           

klyngeteori, CC som klynge, og Kotters endringsfaser før det videre ses på hvilken metodiske              

hensyn som har vært styrende for gjennomførelse av intervjuer og håndtering av data.             

Deretter følger hovedfunn knyttet til klyngemedlemmers erfaringer og opplevde utfordringer,          

behov og forventninger. Videre knyttes disse til Kotters teori, tillit og psykologisk kontrakt.             

Avslutningsvis stilles det forslag til retningslinjer for optimalisering av klyngesamarbeidet          

sett ut fra et psykologisk perspektiv.  

Klyngeteori  

Klynger er ifølge Porter (1998, s.78) geografisk konsentrerte og sammenhengende          

selskaper og institusjoner i et spesifikt område eller bransje. Klyngene har gjerne diverse             

leverandører av spesifikke tjenester, infrastruktur og maskiner. Det er også typisk for klynger             

å inkludere utdannings- og statlige institusjoner. Det er særlig to fordeler man har sett i               

klynger fra tidligere forskning. Først og fremst at selskapene opplever å ha reduserte             

kostnader i å produsere og opprettholde dedikert infrastruktur og kollektive ressurser. Den            

andre fordelen er «spillover» av kunnskap - god flyt i informasjonsdeling av industrispesifikk             

kunnskap mellom selskaper og leverandører. Dette bidrar til at klyngemedlemmer lærer av            

hverandre og om den lokale kulturen, verdier og normer. Institusjoner tilgjengeliggjør også            

god kunnskapsdeling mellom aktører (Malmberg & Maskell, 2002, s.432-434).  

På den måten kan klyngen være gunstig for både et selskap og dets             

konkurrenter.Ifølge Porter (1998) påvirker klynger konkurranse ved å øke produktiviteten av           

selskaper i området, drive innovasjon og tilrettelegge for nye aktører (s. 80). Lokal             

informasjonsdeling, forhold mellom aktører og motivasjon er ifølge klyngeteorien noe fjerne           
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konkurrenter ikke kan matche (Porter, 1998, s. 77, s. 81). Tillit, intern konkurranse, aktiv              

deltagelse og samarbeid beskrives som viktige forutsetninger for at næringsklyngen skal nå et             

produktivt og lønnsomt stadie. Det understrekes at en slik utvikling vil ta bortimot ti år før                

man ser de fulle effektene av klyngesamarbeidet. I tillegg er det mye som skal klaffe for at                 

teorien skal fungere i praksis, og i dette tilfellet vil en endring av bransjen også innebære en                 

organisasjonsendring for medlemmene.  

Construction City 

CC er en næringsklynge og en samlokalisering av medlemmer i bygg-, anlegg- og             

eiendomsbransjen (BAE), som hadde sin offisielle lansering høsten 2018. Næringsklyngen          

har planer om fysiske lokaler på Ulven i Oslo. OBOS, AF Gruppen og Betonmast er               

partnerne og initiativtakerne bak CC-konseptet. Klyngen består så langt av 62 medlemmer fra             

diverse sektorer og felt innenfor: akademia, forsknings- og utviklingsarbeid (FoU),          

oppstartsbedrifter, venturekapital, etablerte bedrifter i BAE-bransjen, og samfunnsaktører.        

Klyngen vil skape økt konkurransekraft gjennom spesifikke prosjekter innen bærekraft,          

samhandling, innovasjon og omdømme, samt skape møteplasser for klyngemedlemmene         

(Construction City, 2020). Med forankring i næringsklyngeteori og en ambisjon om en mer             

bærekraftig bransje, ønsker CC å bane vei for å bli en del av de globalt anerkjente                

næringsaktørene. CC skal velge bærekraftige løsninger som er kostnadseffektive, av høy           

kvalitet og er industrielt skalerbare (Construction City, 2020b, slide 3-6). 

For å oppnå målene sine har CC etablert disse fokusområdene: (1) effektivisering av             

bygg og byggeprosesser, (2) bærekraft av bygg og byggeprosesser, (3) økt samhandling og             

nye arbeidsformer, og (4) kompetanseheving og FoU (Økland, 2019, slide 7-11). I tillegg             

regnes digitalisering som selve kjernen av klyngestrategien, der tanken er at bransjen skal             

bygge sin digitale modenhet. Dette vil igjen kunne spare mange milliarder og være             

fordelaktig for både forbrukere og samfunnet som helhet (Construction City, 2020). For å             

møte disse utfordringene kan det være gunstig å se nærmere på relevant            

organisasjonsendringsteori.  

Kotters åtte faser for endring 

John Kotters (1995) teori om organisasjonsendring tar for seg åtte faser som må             

gjennomføres for å oppnå en vellykket endring. Disse fasene kan brukes til å evaluere CCs               

rolle i endring av BAE-bransjen. Teorien kan gi en helhetlig oversikt over endringsprosessen,             

samt en pekepinn for fremtidige tiltak. Det er viktig å påpeke at Kotters teori i utgangspunktet                
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tar for seg enkeltbedrifter. I dette tilfellet er det snakk om en endring av en hel bransje, men                  

teorien kan likevel virke overførbar og veiledende. De åtte fasene er: (1) skape forståelse for               

at endring er nødvendig, (2) etablere et team med nok makt til å gjennomføre endringen, (3)                

skape en visjon og strategier som styrer endringen, (4) kommunisere visjonen, (5) legge til              

rette for handling ved å fjerne hindringer, (6) planlegge, skape og synliggjøre kortsiktige,             

positive resultater, (7) opprettholde utviklingen og fjerne systemer, strategier og lignende           

som ikke passer visjonen, og (8) skape forankring i organisasjonen. Disse fasene vil bli sett i                

lys av funnene fra intervjuene senere i rapporten.  

Utfordringer for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen 

Ifølge en litteraturgjennomgang av Oesterreich og Teuteberg (2016) ser man at den            

internasjonale BAE-bransjen ikke har vært særlig endringsvillig innenfor det flere kaller den            

fjerde industrielle revolusjon (Industry 4.0). Flere definisjoner av begrepet foreslås, men           

digitalisering, automatisering og integrering av IT i verdiskapning for industrier står i            

sentrum. Industry 4.0 skal gi økt fleksibilitet, robusthet og konkurransekraft gjennom           

integreringen av disse, og bidra til at selskaper klarer å henge med i et industrimiljø i rask                 

endring (Piccarozzi, Aquilani, & Gatti, 2018, s.16).  

CC har gjort seg noen nøkkelinnsikter angående BAE-næringen. Først og fremst at            

det er et konkurranselandskap i endring med økt internasjonalisering, konsolidering og           

potensiell teknologisk disrupsjon. Det er lite faktisk innovasjon og digitalisering, og samtidig            

økte krav til grønn innovasjon i en bransje som beskrives som konservativ. De viser også til                

økte omdømmeutfordringer i bransjen med manglende mangfold, useriøse aktører, lite          

bransjestolthet, og kamp om å rekruttere de beste hodene. Samtidig argumenterer CC for at              

samarbeid er den nye konkurransekraften, og at klynger kan være med på å møte disse               

utfordringene (Construction City, 2019, slide 4, 7-11). 

CC setter miljø- og bærekraft som en prioritering og vil bidra til at medlemmer i               

bransjen er med på å innovere for å minimere avfall og prosesser med høyt klimaavtrykk.               

Byggebransjen var i 2009 ansvarlig for 23% av de totale CO2-utslippene fra verdens             

økonomiske aktiviteter (Huang, Krigsvoll, Johansen, Liu, & Zhang, 2017, s.1). Gjennom de            

62 medlemmene i klyngen skal CC være en forkjemper for å bli «The Future of               

Construction» på globalt nivå, og inspirere selskaper til å bli med på det grønne skiftet               

(Construction City, 2019, slide 13, 19, 21). 
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Metode og framgangsmåte  

Rapporten baseres på 13 intervjuer gjennomført med medlemmer i CCs          

næringsklynge. Semistrukturerte intervjuer er den mest brukte metoden for datainnsamling          

innen kvalitativ forskning, fordi de er relativt lette å organisere og kan bli analysert i lys av en                  

rekke ulike analyseformer (Willig, 2013, s. 29). Av den grunn valgte vi å anvende denne               

tilnærmingen til datainnsamling. I utgangspunktet var ønsket å etablere kontakt og           

gjennomføre intervjuer med 20 utvalgte medlemmer, for å få et relativt vidtdekkende            

informasjonsgrunnlag å basere oss på. Medlemmene ble selektert ut fra de ulike kategoriene             

klyngen har delt dem inn i (se tabell 1). Basert på kategoriene foreslo vi en liste over                 

potensielle informanter. Ledelsen i CC hadde også innspill til hvilke medlemmer som kunne             

være aktuelle. 

Kategori Antall intervju 

Oppstartbedrift 2 

Venture 1 

Samfunnsaktør 1 

Akademia, FoU 2 

Etablert bedrift 14 

 20 

Tabell 1: Oversikt over CCs medlemskategorier 

Rent praktisk ble intervjuene holdt med utgangspunkt i PEACE-modellen. I denne           

inngår fem faser, som har gitt modellen sitt navn: Preparation and Planning, Engage and              

Explain, Account and Clarification, Closure og Evaluation. Modellen har hovedprinsipper          

som rettferdighet, sannhet og åpenhet (Gudjonsson & Pearse 2011, s. 33). Vi utarbeidet en              

felles intervjuguide basert på tema CC ønsket mer innsikt i (se vedlegg 1). Hovedtemaene i               

guiden var: utfordringer i BAE-bransjen, utfordringer de enkelte medlemmene stod overfor,           

samarbeid i BAE-bransjen og gjennom CC, tillit, informasjonsdeling og deltakelse i           

næringsklyngen. I forkant av hvert intervju ble informanten presentert et samtykkeskjema (se            

vedlegg 2). Vi intervjuet medlemmer parvis. Notater ble tatt underveis i intervjuene av den              

ene parten i intervjuparet, mens den andre hadde hovedansvar for å lede intervjuet. Alle              

intervjudata har blitt lagret på krypterte minnepinner, og skal ikke anvendes i noen annen              

sammenheng enn som grunnlag for denne rapporten. Valgt teori er basert på innsiktene vi              
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har gjort oss gjennom intervjuene. Der hvor det har oppstått sammenfallende tematikk, har vi              

valgt å ta tak i dette som grunnlag for rapportens innsikter.  

Som konsekvens av uforutsette hendelser (les: COVID-19) ble enkelte intervjuer          

avlyst, og noen av de gjennomførte intervjuene ble gjort over telefon eller via videomøte. I               

disse tilfellene ble samtykkeskjema lest høyt via telefon, og i noen tilfeller sendt på mail.               

Omstendighetene spilte også inn på i hvor stor grad vi var i stand til å følge intervjuguiden. 

Medlemmenes opplevde utfordringer i BAE-bransjen 

Informasjon vi har fått gjennom intervjuene bekrefter mange av de innsiktene som CC             

allerede besitter knyttet til utfordringer i BAE-bransjen. Blant de temaene som stadig dukket             

opp i intervjuene, var bransjens økonomiske fokus og vanskeligheter knyttet til samarbeid            

mellom diverse aktører. Utfordringene, samlet sett, medfører at mange opplever          

BAE-næringen som lite produktiv, og at det er få insentiver til å løse problemene.  

Økonomi styrer bransjen 

Flere medlemmer snakket om at profitt styrer markedet og ikke tillater rom for             

innovativ tenkning i BAE-bransjen. Det ble reflektert rundt om en bransje som BAE lider av               

at man velger billigere løsninger, fordi konsekvensen kan være at man går glipp av verdifull               

utvikling ved å ikke investere tid og penger på innovasjon. Flere medlemmer mente at det               

ikke er realistisk å iverksette prosjekter uten en garanti for at det vil lønne seg, og et medlem                  

sa at han ikke trodde at noe selskap ville risikere å slå seg konkurs for å skape et                  

nullutslippsbygg. Et annet medlem sa at det finnes roboter for å montere gipsplater, men at               

det er dyrere enn for eksempel en litauisk snekker. Han fortalte videre at man ofte velger                

løsninger som er mer tungvinte, fordi det på kort sikt er billigere. Når man til slutt                

implementerer nye teknologiske løsninger, er det fordi det har blitt det rimeligste alternativet. 

Risikoaversjon 

Flere informanter påpekte at man i norsk og skandinavisk bedriftskultur er           

risikoavers. De har erfart at kunder i bransjen gjerne er enige om et prosjekt på et strategisk                 

nivå, men at man ikke tar sjanser når prosjektet skal settes ut i praksis. Entreprenører er ofte                 

presset på tid og økonomiske ressurser, og må forsvare eventuelle forsinkelser - da finnes det               

ikke alltid rom for å ta en risiko på nye løsninger. Videre forklarte de at aversjon også kan ha                   

en sammenheng med måtene man måler suksess på i et byggeprosjekt. Dersom man             

utelukkende måler suksess basert på prosjektets effektivitet, kan mye gå tapt. Det er mye              

lærdom i å feile, og å avskrive potensiell kunnskapsutvikling som “mislykket”, gir lite rom              
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for innovasjon. Det brukes ofte samfunnsøkonomiske analyser (GDP) for å måle           

produktivitet, mens innovative løsninger ofte opptrer i andre sammenhenger. Et medlem sa at             

hvis man får innovative løsninger i prosjektene, er det fordi de gjøres uten å dokumenteres i                

målbare former.  

Lite overførbarhet av læring 

Flere av informantene påpekte at det er lite overføring av læring fra ett prosjekt til det                 

neste, i tillegg til lite informasjonsdeling mellom bedrifter. Manglende læring kan fungere            

som en barriere for utvikling. For mange medfører økonomiske hensyn at man konkurrerer             

om hvem som er billigst, og ikke hvem som er mest kompetent. Konsekvensene er få eller                

ingen insentiver til å dele kunnskap og informasjon, og at noen bedrifter føler seg tvunget til                

å iverksette prosjekter  uten å kunne dra nytte av andres tidligere erfaringer. 

Manglende endringsvilje 

Det er stor enighet blant medlemmene om at det er en manglende endringsvilje i              

BAE-bransjen. Bransjen beskrives som låst og at verdien av de prosjektene som            

gjennomføres er lav. Betalingsviljen for enkelte løsninger er lav, og dagens           

forretningsmodeller gjør det vanskelig å investere i utvikling av nye metoder. Et medlem             

viser til arkitekttegninger - disse er nesten helt like i dag som de var for 20 år siden. Samtidig                   

har kravene til bygg og det innholdet man ønsker å ha i bygget endret seg drastisk bare de                  

siste årene. Informanter peker på en rekke årsaker til manglende endringsvilje, blant annet             

økonomiske hensyn, manglende prioritering av teknologi og lav grad av informasjonsdeling.  

Samarbeid 

Økonomiens store påvirking på BAE-bransjen viser seg også i relasjon til samarbeid.            

I en bransje som generelt blir oppfattet som lite endringsvillig, er det flere av informantene               

som anerkjenner at samarbeid er viktig, men anser det mer som en drøm enn noe som lar seg                  

realisere i praksis. Det blir nevnt at samarbeid forutsetter tillit, og tillit baserer seg på               

kjennskap og etablering av relasjoner. Mange håper derfor at CC kan være en arena der dette                

skapes, både gjennom arrangementer og samlokaliseringen av bedrifter. Tillit har også blitt            

trukket frem som et premiss for deling av kunnskap og erfaringer. Det er tilsynelatende              

mange i dag som praktiserer lav grad av informasjonsdeling fordi de ønsker å verne om sine                

konkurransefordeler. En stor utfordring for bransjen er hvordan man kan skape tillit mellom             

bedrifter og personer, og i større grad legge til rette for samarbeid og informasjonsdeling.  
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Kontraktsformene i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen 

Kontraktsformene som benyttes i BAE-bransjen i dag fremstår som en barriere for            

samarbeid og videre utvikling. Flere føler at kontraktene står i veien for samarbeid og              

informasjonsdeling, og fører ofte til uenigheter. BAE-bransjen preges i dag av mange            

konflikter, som koster både tid og penger, og påvirker kvalitet og produktivitet negativt.             

Medlemmene opplever en sammenheng mellom trange økonomiske rammer og konflikter, og           

nevner at dette har ført til økt arbeidskriminalitet i bransjen. Dette peker i retning av et behov                 

for kontrakter som gjør det mulig å tjene på, og som legger til rette for, samarbeid og                 

utvikling.  

Kulturen i bransjen blir både en årsak til og et resultat av ovennevnte utfordringer.              

Dette har ført til lav produktivitet i bransjen, noe som gjenspeiles i liten bruk av effektive                

teknologiske løsninger. 

Forventninger, erfaringer og behov i tilknytning til Construction City 

Gjennom intervjuene ønsket vi å få innsikt i noen av medlemmenes bakgrunn for 

deltagelse i klyngen, samt hvordan de opplevde denne prosessen. Videre ville vi kartlegge 

medlemsbedriftenes erfaringer knyttet til CCs arrangementer og ulike initiativer – dette for å 

skape et grunnlag for tilpasning av fremtidige opplegg. CC består av mange ulike 

virksomheter, hvor flere uttrykker varierte forventninger og ønsker knyttet til deltagelse. 

Følgelig utgjør mange av disse innsiktene om medlemsbedriftenes uttrykte behov grunnlaget 

for praktiske retningslinjer for konkrete tiltak.  

Bakgrunn for medlemskap 

På et overordnet nivå er det mange som ser potensialet med en BAE-klynge, og de               

fleste stiller seg positive til medlemskap og framtidige utviklingsmuligheter. Mange ser frem            

til å kunne være med og påvirke bestemte områder, både i CC som byggeprosjekt, og i form                 

av utvikling i bransjen som helhet. Medlemmenes forventninger til samarbeid i klyngen            

varierer - det nevnes alt fra vage ønsker om å utforske eventuelle fordeler, til ønsker om helt                 

konkrete samarbeid. Det er en sammenheng mellom medlemmenes oppfattede utfordringer          

og deres begrunnelser for medlemskap. Medlemmer uttrykker et ønske om en kulturendring i             

bransjen, og har troen på at endringen kan skje gjennom CC.  
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Opplevelser av å bli medlem 

Informantenes oppfatninger knyttet til CC så langt, ser ut til å variere ut ifra blant               

annet deres tidlige forventninger til næringsklyngen. På spørsmål om hvordan de opplevde å             

bli medlem, var det flere som vektla at klyngen er i en oppstartsfase, og at de derfor ikke har                   

mye å berette om oppfatninger og erfaringer. Flere tenker at det meste vil falle på plass etter                 

hvert, og har større forventninger til deltagelse på lang sikt. Andre informanter trekker fram              

at de savner tydelig kommunikasjon, og har manglende tilhørighet til klyngen. Dette kan             

muligens ha en sammenheng med typen virksomhet, og hvorvidt de befinner seg i kjernen av               

BAE-bransjen eller ikke. Noen uttrykte også lave forventninger til CC, og skepsis til både              

bransjen og norsk bedriftskultur. Der hvor det rår skepsis er det likevel et ønske om at                

klyngemedlemskapet skal bli bra, men med en forventning om at det vil ta lang tid. En                

fellesnevner ser likevel ut til å sentrere seg rundt en positiv opplevelse av å bli medlem, noe                 

som sannsynligvis også henger sammen med tanker om hva klyngesamarbeid kan bety for             

virksomheten i fremtiden. Det er like fullt et gjennomgående tema at informasjon og             

kommunikasjon fra CC har opplevdes mangelfull, og dette peker i noen sammenhenger mot             

et ønske om mer struktur. 

Erfaringer av arrangementer i regi av CC 

Blant de diskuterte initiativene var utenlandsturer, Construction Coffee, workshops og          

arbeidsgrupper. Mange stiller seg positive til uformelle møter og relasjonsbygging, mens           

andre i større grad vektlegger at de ønsker mer spissede temaer og konkrete prosjekter. Vi               

fant likevel ikke en klar enighet i medlemmenes ønsker, da de fleste uttrykte en verdi av å                 

delta på en eller annen måte.  

Construction Coffee oppfattes som kompetansehevende. Den generelle       

tilbakemeldingen fra informantene var at dersom arrangementet skal fungere         

relasjonsbyggende, kan man tilrettelegge for mer interaksjon. Hvis det skal fungere           

undervisende, kan opplegget derimot gjøres mer tidseffektivt. Arrangementet fungerer nå          

som et møtepunkt, og flere mente at slike uformelle møtepunkter er verdifulle. Når det              

gjelder workshops har mange positive erfaringer til arrangementet og liker arbeidsformen.           

Det ble nevnt at det er viktig med et godt opplegg fra prosesslederen, rom for diskusjon i                 

håndterlige grupper, og evaluering av funn. Det presiseres av flere at jo mer konkretisert              

temaet er, jo bedre. Tilbakemeldingen på arbeidsgruppene var generelt at det virker å fungere              

godt med tanke på nettverks- og relasjonsbygging. Tilbakemeldingen på turene arrangert av            

 



CONSTRUCTION CITYS ROLLE I EN BRANSJE PREGET AV ENDRINGSBEHOV 
10 

CC var derimot mer blandet. Noen mente at turene gir god mulighet for relasjonsbygging, da               

det er mer uformelle møter mellom mennesker, samtidig som flere ikke anser turene som et               

ideelt arrangement, og ønsker seg heller mer operative bransjetreff.  

Sammenfallende behov 

Informantene vi intervjuet representerer ulike typer aktører i BAE-næringen. Det          

anses derfor som naturlig at informantene har vektlagt forskjellige fokusområder. Alle           

informantene uttrykte et ønske om at CC skal fungere som en arena for kompetanseheving,              

kunnskapsutveksling og utvikling innenfor bærekraft og digitalisering. Selv informantene         

som vektla salg av produkter og tjenester ønsker å bidra til forbedringer gjennom             

erfaringsdeling. I tillegg er det mange som har behov for å bli inkludert tidligere i               

planleggingsfasen. På et høyere nivå er dette helt sentralt for å møte kravene til dagens og                

fremtidens bygg, og informantene sa at nye former for samarbeid blir helt avgjørende. Videre              

legges det også vekt på tilgang til informasjon, muligheten til å påvirke, og det å være en del                  

av et nettverk. På tvers av alle informantene kan det sies at et gjennomgående behov dreier                

seg om en tydelig retning og klare strukturer for samarbeid, inkludering og utvikling av              

kulturen i bransjen.  

De fleste informantene stiller konkrete krav til CCs rolle i bransjen. De understreker             

viktigheten av at CC tar initiativ, og sikter med dette blant annet til store aktører, konkrete                

hovedpersoner eller endringsagenter som kan drive klyngen aktivt og oppmuntre til andre            

samarbeidsmodeller og kontraktsformer. 

Utdanningsinstitusjonenes behov  

Begge informantene argumenterer for at det er viktig og positivt å få være en del av                

nettverket i BAE-bransjen. Dette grunnet muligheten for å bygge relasjoner og utvikle et             

tettere samarbeid for gjensidig kompetanseheving. De ønsker å være tett på bransjen og             

kartlegge hvilke behov som eksisterer i dag og fremover i tid. Den ene informanten              

spesifiserte at det er viktig med tilbakemeldinger fra arbeidslivet, slik at de kan heve egen               

kompetanse og utvikle studiet. Det ble uttrykt et behov for å holde seg relevante, i tillegg til                 

at de ønsker å løfte eget omdømme. De er også samstemte om at de i samarbeid med CC vil                   

ha samhandlingsarenaer og konkrete prosjekter, hvor permanent forum for utveksling og bruk            

av caser til bachelor- og masteroppgaver er noe av det som ble nevnt. Informantene vil også                

ha arenaer hvor de kan utfordre og legge til rette for fremtidens læring, blant annet gjennom                

kompetansegivende kurs til næringen. 
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Oppstartsbedriftenes behov 

Informantene representerer to veldig forskjellige oppstartsbedrifter, og har således         

ulike erfaringer og behov knyttet til CC. De har begge kunnskap og produkter som de ønsker                

å bidra med. Informantene forklarer at de har behov for å bli involvert tidlig i               

byggeprosessen, gjerne i planleggingsfasen. I all hovedsak ser det ut til å handle om tilgang               

på et marked, i tillegg til å ha en plattform hvor de kan bidra til, og påvirke BAE-bransjen og                   

fremtidens bygg. Informantene uttrykte på ulike måter at de sitter på kompetanse som kan              

være med på å endre byggebransjen og fremtidens bygninger, og ønsker å bidra med              

erfaringsdeling og møter i bestemte fora.  

Etablerte virksomheters behov 

Et fellestrekk blant de etablerte virksomhetene er at det i større grad snakkes om              

behov for nye kontraktsformer, gunstige samarbeid, tilgang på jobb og gode folk, samt             

tilgang på verdi som kan komme av et nettverk under utvikling. Rundt seks av ni informanter                

snakker om CC som et nettverk, en møteplass eller en “bransjegreie”. Virksomhetene ønsker             

å påvirke, hente innspill til organisasjonen, følge med på hva som skjer i bransjen, utvikle               

smarte bygg, og få tidlig kjennskap til nyvinninger. Flere av informantene ser CC-klyngen             

som en forretnings- og oppdragsgivende arena, mens mange også snakker om gunstige            

samarbeid. Det var særlig fem tema som gikk igjen knyttet til informasjonsdeling og             

samarbeid i næringsklyngen: (1) tidlig planlegging, (2) kontrakter som barriere, (3) konkrete            

arenaer for informasjonsdeling, (4) digital samhandling, og (5) kulturendring.  

Blant informantene fra etablerte bedrifter ble det også vist til et behov for klare              

rammer og forventningsavklaringer hvis samarbeid og kultur skal nå det punktet hvor det             

skapes vinn-vinn situasjoner. En av informantene forklarte blant annet at endring av kultur             

krever at det eksisterer rammer, og både prosjektledere og CC som byggherre nevnes som              

sentrale drivere på disse områdene. Flere tenker at CC må drive klyngen aktivt, for eksempel               

gjennom endringsagenter og store aktører. Flesteparten av de etablerte bedriftene ønsker å            

bidra til utvikling og innovasjon, og vil at CC skal gi rom for utprøving av               

innovasjonsprosjekter. Det etterspørres også arenaer hvor aktører kan utveksle tanker og idéer            

om fremtidens marked.  
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Andre observasjoner 

Bedrifter som ikke er direkte involvert i BAE-bransjen har gjennomgående andre           

behov enn mer sentrale aktører. Mer perifere medlemmer ønsker spesielt å kunne delta på              

konkrete arrangementer og bidra på sitt kompetanseområde, samtidig som de ønsker å utvide             

markedet sitt. Store, etablerte bedrifter har gjerne personer og ressurser til å delta i CC i større                 

grad, mens for andre virksomheter blir det en prioriteringssak. Ellers er det noe forskjeller i               

fokus, da noen er veldig opptatt av bærekraft, miljø og digitalisering, mens andre er i første                

omgang mer interessert i store aktørers tanker om fremtidens marked. I sammenheng med             

samarbeid og informasjonsdeling ble tillit nevnt som en viktig faktor, og det er varierende              

holdninger til hva som virker tillitsbyggende og ikke. Det er likevel en generell enighet om at                

det er fint å se ansikt og kjenne til de man skal jobbe med – mange ser verdien av fysiske                    

møter i formelle og uformelle sammenhenger.  

To teknologibedrifter har også forsøkt å skape initiativ innad i CC med opplæring i              

teknologiske verktøy eller i arbeidsgrupper rettet mot teknologiutvikling. Her opplever de å            

ikke bli møtt med tydelig kommunikasjon fra CC, og ønsker tydeligere rammer for             

samarbeid.  

Teoretisk belysning  

Basert på innsikter som har fremkommet gjennom intervjuene, har vi valgt å se på 

sentrale temaer i lys av Kotters åtte endringsfaser, i tillegg til å trekke frem tillit og 

psykologisk kontrakt som mulige fasilitatorer for samarbeid og endring.  

Construction City i lys av Kotters åtte endringsfaser 

1. Skape forståelse for at endringen er nødvendig 

I denne fasen skal man utforske markedet og konkurrerende realiteter, i tillegg til å               

identifisere og diskutere kriser, mulige kriser og store muligheter (Kotter, 1995, s. 61). CC              

må skape forståelse for at endringer i BAE-bransjen er nødvendig. Endringene kommuniseres            

til dels gjennom deres kjerneverdier, og mange av medlemmene er klar over hvilke             

utfordringer BAE-bransjen må takle. Det som virker mindre tydelig kommunisert er behovet            

for å gjøre endringene nå. Flere nevnte i intervjuene at de er interessert i CC som                

byggeprosjekt og mulighetene for flere oppdrag gjennom klyngen. Andre synes at endring er             

viktig, men ser ikke hvordan dette skal la seg realisere i praksis.  

2. Etablere et team med nok makt til å gjennomføre endringen 
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Denne fasen går ut på at man samler en gruppe med nok makt til å lede endringen                 

gjennom tiltak, og oppmuntrer denne gruppen til å jobbe sammen som et team (Kotter, 1995,               

s. 61). Man kan si at CC har et slikt team i sine partnere. Partnerne er store, veletablerte                  

bedrifter med mye innflytelse i BAE-bransjen. De har en sentral posisjon i gjennomføringen             

av endringer i klyngen, og i å drive CC fremover. Disse kan også fungere som               

endringsagenter i BAE-bransjen. I tillegg kan det være viktig at aktørene som deltar fra de               

enkelte virksomhetene har innflytelse i sin virksomhet. 

3. Skape en visjon og strategier som styrer endringen 

En visjon sier noe oppklarende om hvilken retning organisasjonen (her: bransjen)           

ønsker å bevege seg i (Kotter, 1995, s. 63). I denne fasen skal man skape en visjon som                  

dirigerer tiltakene, samt utvikle strategier for å oppnå visjonen. CC har skapt en visjon for               

hvilke kjerneområder i bransjen som trenger endring, og hva de som klynge ønsker å oppnå.               

Dette er formulert kortfattet på deres hjemmesider, noe som er viktig for at det skal appellere                

til andre aktører (Kotter, 1995, s. 63). Det som er mindre tydelig kommunisert er derimot               

klare strategier for hvordan de ønsker å oppnå målene sine. Tydelige strategier kan være              

viktig for å skape blant annet engasjement, mål og retning, i tillegg til at det er sentralt for å                   

skape videre innovasjon.  

4. Kommunisere visjonen 

Denne fasen handler om at man skal bruke alle mulige kanaler til å kommunisere den               

nye visjonen og strategiene. I tillegg skal man lære bort de nye handlingene ved å gå foran                 

som et godt eksempel (Kotter, 1995, s. 61). Kotter (1995) nevner at ansatte (her:              

medlemmene) ikke vil ofre noe med mindre de tror at det er mulig å oppnå nyttig endring (s.                  

63). Dette krever en stor mengde troverdig kommunikasjon. I intervjuene ble det poengtert at              

for å få til økt samarbeid og informasjonsdeling er det viktig at man føler at man får noe igjen                   

for å delta. Tid er penger, og ikke alle vil ofre sin tid for noe de ikke tror er nyttig. Med tanke                      

på dette kan det hende at CC må kommunisere behovet for deltakelse tydeligere og i større                

grad. Et annet sentralt poeng er at lederne og teamet som skal gjennomføre endringen må               

handle i tråd med det de sier. Her har vi gjennom intervjuene fått innsikt i at flere av                  

medlemmene føler at CCs partnere ikke alltid går foran som et godt eksempel gjennom sine               

handlinger, noe som kan virke demotiverende. Kommunikasjon av visjonen kommer i form            

av både ord og handlinger, der handlinger ofte er den mektigste av de to (Kotter, 1995, s.64).                 
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Kotter skriver også at ingenting undergraver endring mer enn atferd fra viktige individer som              

er motstridende med det de sier. 

5. Legge til rette for handling ved å fjerne hindringer 

I denne fasen skal man fjerne hindringer i veien for endring, endre systemer eller              

strukturer som i stor grad undergraver visjonen, og oppmuntre til risikotaking og            

utradisjonelle ideer, aktiviteter og handlinger (Kotter, 1995, s. 61). I intervjuene ble det nevnt              

av flere at dagens kontrakter i BAE-bransjen ikke er optimale, og oppleves som en barriere               

for endringer, samarbeid og informasjonsdeling. I tillegg er det behov for andre typer             

kontrakter som forenkler prosesser i dag, for eksempel teknologiske standarder og           

psykologiske kontrakter. Kontraktene virker som en stor hindring i videreutviklingen av           

bransjen, og her kan CC ta initiativ til å gjøre noe med dette. Et mulig første skritt kan være å                    

se til andre bransjer, da vi har fått fortalt gjennom intervjuene at andre har klart å skape                 

vinn-vinn kontrakter. En annen hindring for bransjen er tilsynelatende dens økonomiske           

fokus. Å tilby en eller annen form for belønning (sosial eller økonomisk) kan bidra til å skape                 

engasjement og understøtte CCs visjon. CC bør også aktivt identifisere de           

individene/aktørene som står i mot endringsprosessen, for å fjerne mulige barrierer for            

endring.  

6. Planlegge, skape og synliggjøre kortsiktige, positive resultater 

Denne fasen handler om å planlegge synlige forbedringer, skape disse forbedringene,           

og anerkjenne og belønne ansatte involvert i forbedringene (Kotter, 1995, s. 61). Å være              

forpliktet til å skape kortsiktige, positive resultater bidrar til å opprettholde følelsen av at              

endringen haster, og får oss til å tenke mer analytisk over visjonene (Kotter, 1995, s. 66). I                 

intervjuene ble det nevnt at arrangementene virker tilfeldig arrangert, og at det er ønskelig at               

målet og meningen bak arrangementene kommuniseres tydeligere. I tillegg var det flere som             

savnet en tydelig byggherre som tar mer aktive tiltak for å få medlemmer til å samarbeide.                

Dette kan ses i sammenheng med planlegging og igangsettelse av kortsiktige mål, der             

oppnåelse av disse målene senere må synliggjøres og kommuniseres til medlemmene.           

Kommunisering av resultatene krever blant annet at CC har mer oppdatert           

kontaktinformasjon, og gjerne en plattform de kan publisere dette på som når mange, også              

flere nedover i bedriftene enn de som er bedriftenes kontaktpersoner. Per nå jobber CC med å                

utarbeide en digital plattform som kan bidra til mer effektiv kommunikasjon. 
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7. Opprettholde utviklingen og fjerne systemer, strategier og lignende som ikke passer            

visjonen 

I denne fasen skal man bruke opparbeidet kredibilitet til å endre systemer, strukturer             

og retningslinjer som ikke passer visjonen. I tillegg skal man rekruttere, promotere og utvikle              

ansatte som kan implementere visjonen, og styrke prosessen med nye prosjekter, temaer og             

endringsagenter (Kotter, 1995, s. 61). Fase syv og åtte tar for seg endringsprosesser som              

ligger frem i tid, og det er vanskelig å kommentere dette per nå.  

8. Skape forankring i organisasjonen 

I denne fasen skal man fremheve sammenhenger mellom nye handlinger og selskapets            

(her: klyngens) suksess, i tillegg til å forsikre seg om at neste generasjon med ledere tar til                 

seg den nye tilnærmingen (Kotter, 1995, s. 61).  

Å få endringer til å synke dypt inn i organisasjonens (her: bransjens) kultur er en               

prosess som ifølge Kotter (1995) kan ta fem til ti år (s. 66). I henhold til disse åtte                  

endringsfasene kan det virke som at CC befinner seg i fase fire, der de kommuniserer til                

andre hva deres visjoner er, men der de fortsatt står overfor utfordringer knyttet til hvordan               

handlinger gjenspeiler disse uttrykte visjonene. Dette gir også mening med tanke på at fase              

fem, fjerne hindringer, er neste fase, da kontraktene i BAE-bransjen oppfattes som et stort              

hinder i veien videre. At CC befinner seg i fase fire gir også mening med tanke på at klyngen                   

ble etablert i 2018, og kun har eksistert i to år. Sett i lys av denne teorien er CC godt på vei i                       

endringsprosessen, men det er fortsatt langt igjen til mål. 

Tillit  

Det er mange årsaker til at tillit bør ha en sentral plass i utviklingen av en                

næringsklynge. Porter (1998) forklarer blant annet at personlige relasjoner og fellesskapsbånd           

fremmer tillit og fasiliterer informasjonsflyt, noe som gjør at klyngemedlemmene har en            

viktig tilgang på spesialisert informasjon (s. 81). Tillit er også en styrende faktor for en               

persons atferd (Siau & Wang, 2018, s. 47), og regnes som helt essensielt i sosiale prosesser                

som samarbeid, koordinering og prestasjon (Lewicki & Tomlinson, 2006, s. 105). Flere av             

informantene peker på at mye tid og midler forsvinner i konflikt og tvisteløsning i              

BAE-bransjen etter at et prosjekt er ferdigstilt. Dermed er det mange gevinster å hente ved å                

investere tid og innsats i relasjonsbygging og tillitsetablering i CC.  

Tillit kan defineres som individets tro på og villighet til å handle basert på andres ord,                

handlinger og beslutninger (McAllister, 1995, s. 25). I CC kan tillit referere til egenskaper              
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ved relasjonen mellom individer, eller handle om tillit mellom de ulike organisasjonene og             

institusjonene.  

Det gjøres ofte et skille mellom profesjonelle og private relasjoner, da ulike typer tillit              

kan oppstå og utvikle seg på forskjellige måter basert på relasjonens karakter (Lewicki &              

Tomlinson, 2006, s. 106). Det er hensiktsmessig for CC å fokusere på tillit i profesjonelle               

relasjoner, hvor relasjonen er preget av å være oppgaveorientert. Dette vil si at partenes              

oppmerksomhet og aktiviteter i stor grad er rettet mot måloppnåelse som strekker seg utover              

partenes relasjon (Lewicki & Tomlinson, 2006, s. 106). Tillit i profesjonelle relasjoner            

baserer seg som regel på forutsigbarhet og konsistens (Blandhol, 2014, s. 123).  

En type tillit som gjerne opptrer i profesjonelle relasjoner er kalkulasjonsbasert tillit.            

Dette er en konsekvensorientert tillitsform basert på kalkulering av nytte og kostnader knyttet             

til forventet oppførsel (Blandhol, 2014, s. 124). Kalkulasjonsbasert tillit er ofte den første             

formen for tillit i en relasjon. Denne typen tillit bygges bit for bit ved at partene tester og                  

viser overfor hverandre at de gjennom små handlinger kan regnes for å være pålitelige              

personer. Kalkulasjonsbasert tillit fører ofte til identifikasjonsbasert tillit, hvor partene kan           

identifisere seg med hverandres intensjoner og behov (Lewicki & Tomlinson, 2006, s. 108).             

Denne formen for tillit er i større grad verdibasert og fellesskapsorientert, og det er sosialt               

samvær som er sentralt (Blandhol, 2014, s. 125). Identifikasjonsbasert tillit kan utvikles i             

arbeidsrelasjoner, men er likevel mest vanlig i mer intime og personlige forhold. Fordelen             

knyttet til denne formen for tillit er at den stabiliserer relasjoner i perioder preget av konflikt                

og negativitet (Lewicki & Tomlinson, s. 109), noe som ofte preger forholdene i             

BAE-bransjen. Det er viktig å understreke at tillit er en dynamisk prosess (Siau & Wang,               

2018, s. 47), og vil derfor kunne endre seg over tid basert på partenes handlinger og                

beslutninger. 

Per nå vil det være hensiktsmessig for CC å fokusere på aktiviteter som bygger              

kalkulasjonsbasert tillit. Et eksempel på en aktuell aktivitet er deltakelse i en arbeidsgruppe.             

Videre kan CC sette et større fokus på utvikling av identifikasjonsbasert tillit. CC er allerede i                

gang med å gjennomføre viktige steg i retning av denne typen tillitsbygging, ved at de har                

utviklet en kollektiv identitet (navn, logo, tittel), satser på samlokalisering, utvikler felles            

produkter og mål, og skaper felles verdier (Lewicki & Tomlinson, 2006, s. 108).  
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Psykologisk kontrakt  

En psykologisk kontrakt kan defineres som individets tro på gjensidig forpliktelse           

mellom to parter (Rousseau, 1989, s. 121). I mange tilfeller er disse partene et individ og en                 

organisasjon, men en kontrakt kan også etableres mellom to enkeltindivider. Psykologiske           

kontrakter dekker aspekter ved en jobb som ikke favnes av de eksplisitt uttrykte             

forventningene beskrevet i en skriftlig kontrakt. Det er snakk om den uuttalte delen av et               

arbeidsforhold, som gir rom for tolkninger og antakelser. Psykologiske kontrakter blir til når             

den ene parten tolker at ens innsats medfører forpliktelse fra den andre parten om å gjengjelde                

med en lignende innsats på et senere tidspunkt. Hvis organisasjonen bryter den uskrevne             

kontrakten, kommuniseres det at individets bidrag ikke verdsettes, noe som kan føre til brudd              

på tillit.  

Tydelig kommunikasjon og forventningsavklaring fra organisasjonens side vil        

medføre et mer realistisk bilde for den ansatte (Rousseau, 1989, s. 125). Ved å tydelig               

formulere krav, kan man skape en sterkere og mer forutsigbar kultur, som igjen bidrar til å                

definere og forsterke ønskede normer i organisasjonen.  

Selv om psykologiske kontrakter er uskrevne, kan de være en avgjørende faktor for             

individers atferd i en organisasjon. CC som næringsklynge består av en rekke            

medlemsorganisasjoner, som alle forholder seg til klyngen som individer. Faste rutiner i en             

organisasjon gjør at medlemmer lettere kan forholde seg til hverandre fordi forutsigbarhet og             

sosial koordinasjon øker (Forsyth, 2019, s. 12). Forventninger til oppførsel i en organisasjon             

kan være både implisitte og eksplisitte. Derfor bør CC tydelig legge frem krav og              

forventninger til medlemmene fordi det kan gi medlemmer på tvers av klyngen rolleklarhet.             

Ved å fasilitere for godt samarbeid mellom aktører i klyngen, såvel som å tydelig              

kommunisere krav til medlemmer, kan man etablere realistiske psykologiske kontrakter          

mellom individer som deltar i klyngesamarbeidet. 

Retningslinjer basert på innsikter 

Informasjonen som har kommet frem gjennom intervjuene peker i retning av noen 

helt konkrete retningslinjer for videre arbeid knyttet til tillitsskapende aktiviteter og 

samarbeid i CC. Tiltakene er basert på Kotters åtte endringsfaser, og tilbakemeldinger på 

nåværende arrangementer.  
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Tydelig kommunikasjon 

Ett av de viktigste funnene sentrerer seg rundt et behov for klare retningslinjer,             

forventningsavklaring og tydelige kommunikasjonslinjer fra CC. Tydelig kommunikasjon        

innebærer at CC jevnlig må sende oppdatert informasjon til deltakere om hva som skjer og               

hva som er planen videre. CC bør fortløpende sikre seg oppdatert kontaktinformasjon for alle              

medlemsbedriftene. Det kan være hensiktsmessig å kommunisere strategier for hvordan          

innovasjon skal skje i praksis, da det fremstår som ukjent for mange. Det kan også være                

fordelaktig med en offentlig beskrivelse av CC-teamet, da flere ikke visste hvem de skulle              

kontakte for ulike typer henvendelser, og nevnte at de visste lite om hvem i CC som har                 

ansvar for hva. 

Annen viktig innsikt dreier seg om forventningsavklaring knyttet til medlemskapet.          

Flere av informantene nevnte at de var usikre på hvordan deltakelsen skulle foregå i praksis,               

og spesielt hvordan det skal se ut i sammenheng med daglig drift. Behov for              

forventningsavklaring kommer tydelig til uttrykk der noen av informantene forteller at deres            

initiativer ikke ble tatt tak i slik de hadde håpet. Forventningsavklaring er avgjørende for å               

etablere en psykologisk kontrakt som ikke gir unødig rom for tolkning eller antakelser. Et              

annet konkret tiltak handler derfor om å ha en åpen arena for dialog om medlemmenes               

bekymringer eller usikkerheter. Dette gir rom for å stille spørsmål, komme med konstruktiv             

kritikk eller andre typer innspill.  

Fortløpende evaluering av arrangementer og debrief   

En av informantene uttrykte at det var spesielt verdifullt med workshops og eventer 

der opplegget ble evaluert i etterkant. Her foreslår vi å evaluere arrangementer fortløpende. 

Ved å vurdere kvaliteten på et arrangement, kan man i større grad etablere hvilken praktisk 

nytte og lærdom det har resultert i. Forskning på team viser at debrief er en sentral faktor som 

bidrar til økt teamprestasjon. Team som praktiserer debrief presterer 20-25% bedre 

(Tannenbaum og Cerasoli, 2013). 

 Da informantene var delte i deres erfaringer og forventninger knyttet til events i regi 

av CC, foreslår vi å gjennomføre en enkel spørreundersøkelse for å få mer klarhet i hva 

medlemmene ønsker. Vi tenker at et spørreskjema vil la seg gjennomføre med høy nok 

responsrate til å ha oppklarende verdi, da alle 13 informanter hadde meninger om CCs 

nåværende initiativer. 
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Nye kontraktsformer 

Et konkret behov for å nå målene knyttet til samarbeid, informasjonsdeling og 

utvikling, handler om nye kontraktsformer. Blant informantene er det et gjennomgående tema 

at dagens kontrakter i stor grad skaper barrierer og fungerer som direkte hindringer i 

oppnåelsen av CCs nedfelte visjoner (les: bærekraft, digitalisering, økt konkurransekraft). 

Her kan en løsning være at klyngen setter sammen arbeidsgrupper med et spesifikt mål om å 

utarbeide en ny kontraktsform. Kontraktsmodellene er helt sentrale for dagens 

arbeidsprosesser, og man kan derfor regne med at dette er et område hvor det eksisterer mye 

engasjement og mange verdifulle innspill. I sammenheng med utviklingen av nye 

kontraktsformer kan det også være nyttig å ha en bevissthet rundt den psykologiske 

kontrakten. Ved å kjenne til konseptet kan man lettere utarbeide kontrakter som overlater lite 

til tolkning og antakelser .  

Tydelige ledere 

En annen sentral innsikt handler om et behov for tydelige ledere innad i klyngen. 

Flere av informantene sa at det er avgjørende med noen som aktivt leder klyngesamarbeidet 

og som følger opp prosjektene. I løpet av intervjurunden har det blitt nevnt både 

endringsagenter, utpekte hovedpersoner, prosjektledere, eiendomsutviklere og store 

aktører/partnere som viktige drivere av samarbeid og utvikling. Videre kan man aktivt søke 

etter svakheter i visjonskoalisjonen. Med dette siktes det til at noen virksomheter eller 

personer kan sette en demper for CCs utvikling eller klyngens budskap. Det kan være 

verdifullt å identifisere tilfeller hvor visjonen ikke er forstått eller hvor det eksisterer stor 

endringsmotstand. Det påpekes også at «de største» må gå foran med et godt eksempel, slik at 

det dannes et grunnlag for en reell kulturendring i BAE-næringen.  

Avslutning 

I denne rapporten har det blitt undersøkt diverse behov, forventninger og utfordringer 

for medlemmer i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen i næringsklyngen Construction City. 

Bakgrunnen for datainnsamling har vært intervju med medlemmer av CC. I rapporten har det 

blitt redegjort for relevant klyngeteori, i tillegg til at teori om tillit, psykologisk kontrakt og 

endringsprosesser har blitt sett i lys av funnene fra intervjuene. Basert på disse funnene har vi 

avslutningsvis foreslått noen retningslinjer som, sammen med rapporten i sin helhet, 

forhåpentligvis er til hjelp i videre arbeid.  
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Vedlegg 1: 

Intervjuguide 

 

Biografisk informasjon 

Medlemsnavn: 

Varighet medlemskap:  

 

Inntrykk, opplevelser og utfordringer: 

- Hva er de største utfordringene for deres bedrift? 

- Hva anser dere som bransjens største utfordringer i dag? 

- Fortell litt om hvorfor dere ble medlem i Construction City.  

 

Behov og forventninger: 

- Hvilke forventninger hadde dere til det å være medlem av Construction City?  

- Samsvar/ikke samsvar med hvordan det har vært i praksis  

- Hva ønsker dere å oppnå med å være medlem i Construction City? 

- Hva ønsker dere å oppnå når det kommer til mulighetene for samarbeid? 

- Hva er det viktigste CC gjør for dere?  

- Hva er de viktigste behovene de oppfyller? 

- Ser dere for dere at disse behovene vil være de samme over tid? 

- Hvilke behov ser du for deg at dere kan løse gjennom samarbeid i 

fremtiden?  

- Hvilke typer arrangementer eller tilbud gjør dere engasjerte og motiverte for 

deltagelse? 

- Hvilke man deltar på per nå, men også hva man ønsker seg 

 

Samarbeid  

- Hva er deres inntrykk av rollen til samarbeid i bransjen generelt? 

- Hvilke/hva slags type medlemmer i klyngen er det relevant for dere å samarbeide 

med? 

- Hvordan tenker du at dette samarbeidet kan se ut?  
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- Hvilken informasjon ønsker dere å få tilgang på gjennom disse samarbeidene?  

- Hva tenker dere CC kan gjøre for å bidra til å tilrettelegge for samarbeid mellom 

bedrifter? 

- Hva kan dere bidra med? Hva er deres rolle i klyngen og samarbeidet? 

- Mer spisset om forventninger knyttet til informasjonsdeling og samarbeid:  

- Hva tenker du skal til for at du/dere skal ha en fri og åpen flyt av informasjon 

på tvers av klyngemedlemmene/bedrifter?  

- Hva hindrer at man deler informasjon?  

- Hva tenker du er ønsket/uønsket oppførsel i disse sammenhengene? 

(informasjonsdeling).  

- Hva forventer du selv at du/dere vil dele av informasjon?  

- Hva er viktig å dele, og hva kan gjerne holdes litt tilbake?  

 

SWOT 

- Styrker: Hva er fordelene med Construction City slik dere ser det?  

- Hadde dere noen tanker rundt styrker ved næringsklynger fra før? 

- Svakheter: Hva tenker dere ikke fungerer optimalt i klyngen per nå?  

- Eventuelt negative sider ved samarbeid i bransjen? 

- Hadde dere noen tanker rundt svakheter ved næringsklynger fra før? 

- Muligheter: Hva slags muligheter ser dere for dere at kan oppstå som følge av 

medlemskapet i klyngen?  

- Hva ønsker dere å oppnå på lang sikt?  

- Trusler: Hva tenker dere er mulige hindringer som kan stå i veien for samarbeid i 

klyngen? 

- Hva kan være noen potensielle hindringer for at deres ansatte skal være 

engasjerte i klyngens visjon? 
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Vedlegg 2: 

Samtykkeerklæring for intervju 

 

Vi er en gruppe studenter i kurset i PSY4430 - Arbeids- og organisasjonspsykologisk prosjekt 

(AOP) ved Universitetet i Oslo. Prosjektgruppen består av Fredrik Ruben Lamøy, Nora Aasly 

Haartveit, Sandra Gabrielsen og Tina Taule.  

 

I samarbeid med Construction City skal vi gjennomføre intervjuer for å kartlegge 

medlemmenes behov, forventninger og utfordringer i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, 

samt rollen til samarbeid knyttet til dette. All informasjon innhentet i forbindelse med 

intervjuer vil kunne inngå i en rapport som vi utarbeider for Construction City.  

 

Gjennomføring  

Vi vil gjennomføre et semistrukturert intervju hvor vi har notert ned en del temaer og 

spørsmål på forhånd som vi ønsker å fokusere på. Det vil bli tatt notater underveis.  

 

All deltakelse er frivillig, og du kan når som helst velge å ikke svare på et spørsmål, avslutte 

intervjuet eller trekke tilbake informasjon som er gitt under intervjuet.  

 

Tillatelse 

All informasjon vil lagres på krypterte minnepinner, og slettes etter prosjektets slutt i april 

2020.  

 

Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å delta i intervjuet 

 

 

Sted og dato Signatur  

 

______________________ ____________________________________ 

 

 

Tusen takk for din deltakelse! 

 


