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Sammendrag 

Problemområde  

Dette er en casestudie om ferskvareskolen, et program utformet spesielt for utvikling av 

ferskvaremedarbeideres kompetanse for å imøtekomme økte kundekrav. 

Ferskvareavdelingene spiller en viktig rolle i ICA Supermarked, og kompetansen man ønsker 

å tilby gjennom ferskvareavdelinger er viktig for kundenes opplevelse av butikken. Med 

åpning av de nye butikkformatene ICA Supermarked 2.0 har det blitt rettet større 

oppmerksomhet mot kompetanseutvikling i ferskvareavdelinger, for å møte kunders behov og 

forventninger. Ethvert kompetanseutviklingstiltaks suksess avhenger imidlertid av hvordan 

bedrifter arbeider med både planlegging, gjennomføring og evaluering av kompetansetiltak 

(Lai, 2004). Sammenheng mellom ulike faser i kompetansearbeidet, samt forankring i 

bedrifters overordnede mål, kan her være en kritisk faktor (Lai, 2004). På bakgrunn av dette 

har jeg valgt å se på hvordan ICA arbeider med kompetanseutvikling i sine 

ferskvareavdelinger, gjennom å studere caset ferskvareskolen. 

For å undersøke dette ser jeg på 1) hvordan ferskvareskolen planlegges og gjennomføres med 

sikte på å forberede ferskvaremedarbeidere på møtet med den kunnskapsrike og kritiske 

kunden, og 2) hvorvidt dette utgjør en del av en større strategisk kompetansestyringsprosess i 

ICA. Det teoretiske utgangspunktet for å belyse dette er Lais (2004) teori om strategisk 

kompetansestyring som prosess. I tillegg er jeg også interessert i å undersøke hva som kan 

bidra til at kompetansekrav fremstår som i stadig endring. Jeg trekker derfor inn Knorr 

Cetinas (2007) teori om kunnskapssamfunnet og epistemifisering av samfunnet for å belyse 1) 

sentrale kunnskapsprosesser i samfunnet (epistemifisering) som kan være av betydning for 

hva slags kompetansekrav som vokser frem i ferskvareavdelinger, 2) hvordan 

ferskvareavdelinger selv kan være «et tannhjul» i et større kunnskapsmaskineri, og 3) om 

ferskvareskolen bidrar til å innrullere ferskvaremedarbeidere i en epistemisk kultur, og 

dermed får en ny rolle i et større et kunnskapsmaskineri med flere aktører som utgjør ulike 

tannhjul i kunnskapsproduksjonen. Knorr Cetinas teori brukes derfor i den hensikt av å være 

komplementær til Lais teori. Gjennom denne kombinasjonen håper jeg på å fange opp mer av 

hvordan det er å bedrive kompetanseutvikling i et epistemifisert samfunn hvor kunnskap 

stadig utvikler seg, og kompetansekrav stadig er i endring. Fokus for oppgaven er som følger: 
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 Kompetanseutvikling i ICAs ferskvareavdelinger i en tid i endring – en epistemifisering av 

ferskvareavdelinger. 

Metode 

Denne studien er en kvalitativ empirisk casestudie. For å belyse oppgavens fokus ble det 

empiriske grunnlaget for studien innhentet gjennom fire intervjuer. Av hensyn til både 

praktisk gjennomføring og undersøkelsens kvalitet ble informantene plukket ut fra strategiske 

og teoretiske vurderinger, og består av henholdsvis ansvarlige for ferskvareskolen, samt én 

ferskvaresjef og to ferskvaremedarbeidere fra samme avdeling. Personene i utvalget 

representerer tre ulike og viktige perspektiver på ferskvareskolen som 

kompetanseutviklingstiltak, og fremstod dermed som gunstig for å belyse mitt fokus. 

Innsamlet datamateriale ble videre analysert ved hjelp av teorier om strategisk 

kompetansestyring og kunnskapssamfunnet, samt bakgrunnskunnskaper fra min 

praksisperiode i ICA. Jeg arbeidet videre ved hjelp av en abduktiv fremgangsmåte i 

datainnsamling og analysefase.  

Funn og hovedkonklusjoner  

For å kunne kaste lys over oppgavens fokus benyttes først Lais (2004) teori om strategisk 

kompetansestyring for å beskrive hvordan ICA arbeider med kompetanse i 

ferskvareavdelinger i praksis, og om kompetansearbeidet forankres i bedriftens overordnede 

mål og strategier. Analysen av datagrunnlaget viser at ferskvareskolen ser ut til å spille en 

viktig rolle i utviklingen av både holdninger og kompetanser som fremstår som vesentlige for 

å kunne møte kunnskapsrike kunder. Ikke minst antyder datagrunnlaget at ICA opplever at det 

er økt kunnskapsnivå blant kunder og økte krav til ferskvaremedarbeideres kompetanse. 

Ferskvaremedarbeiderne ser imidlertid ut til å oppleve dette som stimulerende. 

Ferskvareskolen ser også ut til å spille en rolle i utviklingen av en kunnskapsorientering blant 

ferskvaremedarbeiderne, ved siden av andre faktorer, slik som ferskvaremedarbeidernes egen 

interesse og forhold til matfaget i utgangspunktet. Det viser seg imidlertid at ferskvareskolen 

ikke direkte kan klassifiseres som en del av en større strategisk kompetansestyringsprosess, 

dersom man følger Lais (2004) teoretisering. Likevel ser det ut til at ferskvareskolen har vokst 

frem for å sette opplæring i system og med bakgrunn i konverteringen av ICA Supermarked, 

og nå de overordnede målene i ICA. Det er derfor mye som tyder på at 
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kompetanseutviklingstiltaket ikke er tilfeldig, eller uten hensikt. Tvert imot ser 

ferskvareskolen også ut til å spille en viktig rolle i innrulleringen av ferskvaremedarbeidere i 

en større epistemisk kultur. 

For å kaste lys over dette, og for å fylle ut Lais teori, trekkes Knorr Cetinas (2007) teori inn. 

Ut ifra analysen fremstår arbeidet i ferskvareavdelinger som et arbeid i en epistemisk setting, 

hvor kunnskap er praksis, og som en del av en større overordnet kultur.  Det fremgår videre 

av analysen at ferskvareskolen kan spille en sentral rolle i innrullingen av 

ferskvaremedarbeidere i en større epistemisk kultur, sammen med ferskvaremedarbeideres 

egen lidenskap. Ferskvareskolen ser ut til å være et av flere tannhjul i et større 

kunnskapsmaskineri, og en del av en større epistemisk kultur. Dette leder over til en diskusjon 

av hvorvidt det å se sin egen rolle i den epistemiske kulturen kan representere en kilde for å 

oppnå bedre koordinering i utvikling og tilrettelegging for anvendelse av kompetanser, og for 

å se sin rolle i et større kunnskapsmaskineri sammen med mange andre aktører eller tannhjul i 

kunnskapsproduksjonen. I den forbindelse kan det imidlertid tenkes å vokse frem et behov for 

et kompetanseverktøy som tar høyde for epistemifisering. Det vil si; et kompetanseverktøy 

som tar høyde for hvordan endringer i en epistemisk setting kan påvirke andre epistemiske 

settinger, og hvordan kunnskap i seg selv kan være en kilde til både selvet og driv i 

kunnskapsaktivitet. At endringer i en epistemisk setting påvirker andre settinger kan også 

bidra i til at kompetansekrav er i kontinuerlig endring, og slik sett kan kunnskapssamfunnets 

karakteristika bidra til at kompetansekrav stadig endrer seg. Et kompetanseverktøy for å 

arbeide i tråd med slike utviklinger fremstår derfor som viktig, slik at man kan oppnå både 

bedre koordinering i det overordnede kompetansearbeidet, og skape mer feedback i et 

dynamisk og stadig utviklende miljø. Det blir altså viktig å se sin rolle i 

kunnskapsmaskineriet, og det vokser muligens frem nye forventninger til ferskvareskolen. 

De to teoriene kombinert, samt analysen i oppgaven viser at ICA opplever kunder i dag som 

mer kunnskapsrike. Ferskvaremedarbeiderne opplever imidlertid dette som stimulerende, og 

har en kunnskapsorientert holdning til ferskvareyrket hvilket både kan tenkes å være påvirket 

av at de kontinuerlig må oppdatere seg for å imøtekomme kunder, men som også fremstår 

som en kilde til selvet. De føler seg kvalifiserte til tross for at kompetansekrav stadig er i 

endring, som følge av en epistemifisering av deres arbeidsmiljø. Dette kan skyldes både 

innrulleringen gjennom ferskvareskolen i en større epistemisk kultur, men også deres egen 

lidenskap og kontinuerlige jakt på nye svar. 
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1 Innledning 

1.1 Inspirasjon og tema 

Min erfaring fra arbeid i matbutikk har gitt meg innblikk i de ulike sidene ved hva det vil si å 

drive en butikk, og de mange kunnskapsområder man kan tjene på å ha oversikt over for å 

kunne betjene kundene man møter, og samtidig overholde retningslinjer fra ledelsen. Innenfor 

verdenen «mat» i dag kan man fokusere på alt fra næringsinnhold, produksjonsvilkår, ulike 

typer dietter og mattrender, til utforskningen av eksotisk mat for lidenskapens skyld. Når man 

foretar et søk på google med søkeordet «mat» genererer dette over 614 000 000 resultater på 

0,14 sekunder (www.google.no). På denne bakgrunn begynte min interesse for hvorvidt 

kompetansekravene til butikkmedarbeidere har endret seg med endringer og trender i 

samfunnet. Da jeg noen år senere, høsten 2012 hadde min praksisperiode i ICA Norges 

opplæringsavdeling, ble nysgjerrigheten vekket til liv igjen. Nå med forankring i 

arbeidslivspedagogikken, og med spesiell interesse for kompetanseutvikling i ICAs 

ferskvareavdelinger. Gjennom min praksisperiode fikk jeg bekreftet at mitt tema var viktig 

både for bedriften og for varehandelsbransjen i sin helhet. Ikke minst reflekteres viktigheten 

av kompetansearbeid gjennom faglitteraturen (Lai, 2004; Nordhaug, 2004; Ellström og Kock, 

2008). Tema for min oppgave ble derfor kompetanseutvikling i ICAs ferskvareavdelinger, 

rettet mot å imøtekomme et epistemifisert samfunn, hvor epistemiske kulturer har bredt seg 

over i hverandre, og i samfunnet.  

1.2 Oppgavens fokus 

Gjennom mine studier kom jeg i kontakt med teorier og forskning som gav meg et nytt 

perspektiv på kompetanse og kompetansearbeid i varehandelsbedrifter. Begreper og 

teoretisering om, blant annet, samfunnsformen vi nå kan tenkes å være inne i (Knorr Cetina, 

2007), sammen med perspektiver på hvordan man kan bedrive kompetanseutvikling i 

bedrifter (Lai, 2004), bidro til at jeg ble i bedre stand til å formulere hva det var jeg undret 

meg over. Fokus for mitt tema ble derfor:  

Kompetanseutvikling i ICAs ferskvareavdelinger i en tid i endring – en epistemifisering av 

ferskvareavdelinger. 

http://www.google.no/
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1.3 Oppgavens aktualitet 

I Aftenposten i år (www.aftenposten.no) fant man overskriften «Vil vite mer om maten vi 

kjøper» i en artikkel om en undersøkelse utført av analyseselskapet Opinion Perduco på 

oppdrag fra Forbrukerrådet. Samme undersøkelse fikk oppslag i Verdens gang samme dag 

med overskriften «Slik er nordmenns handlevaner» (www.vg.no). I tillegg finner man tv-

programmer som «Hellström rydder opp» på Norsk tv, og «Biggest Looser» i USA, som 

reflekterer hvor sentralt kunnskaper om mat har blitt i samfunnet i dag. I den forbindelse anser 

jeg at det kan være holdepunkter for å kunne begrunne mitt fokus ut ifra samfunnsmessige 

forhold. En god samfunnsmessig begrunnelse har som formål å «[..] beskrive hvordan 

informasjon fra prosjektet kan bidra til å belyse problemer i samfunnet.» (Thagaard, 2009: 

54). I denne sammenheng er «problemet» hvordan man i ferskvareavdelinger utvikler 

kompetanse for å imøtekomme kunder med økte kunnskaper om mat og enkel tilgang til andre 

kunnskapskilder. Ifølge Lai (2004) er kompetanseutvikling noe som i økende grad satses på i 

samfunnet, da de menneskelige ressursene i en organisasjon anses som avgjørende for 

bedrifters suksess. Samtidig kan man anse samfunnsformen vi i dag er på vei inn i, eller 

allerede er i, som noe karakteristisk med hensyn til hvordan kunnskap produseres og 

sirkulerer i samfunnet (Knorr Cetina, 2007). I den forbindelse kan man stille spørsmål om 

endringer i samfunnet påvirker hva slags kompetanse som blir viktig for å opprettholde 

«status quo» i møtet med omgivelser hvor kunnskap er i høyt omløp. Man finner i dag alt fra 

ernæringsblogger til artikler om hestekjøtt i mat lett tilgjengelig på datamaskinen eller 

mobilen i hånda. Man har til og med mobil applikasjoner som skal hjelpe deg gjennom 

jungelen av kunnskap innenfor mat verdenen. Hva så når ferskvareavdelinger skal møte denne 

jungelen av kunnskap? Hva blir viktig kompetanse? Gjennom oppgaven ønsker jeg å 

undersøke hvordan ICA går frem i sitt arbeid med kompetanseutvikling i ferskvareavdelinger 

for å møte disse kundene, samt bidra med innsikt i hvordan kunnskapsprosesser og -aktivitet i 

samfunnet kan påvirke kompetansekrav i ferskvareavdelinger, hva slags kompetanse som kan 

bli viktig, og ferskvareskolens rolle i den forbindelse. Dette utdypes ytterligere nedenfor. 

Når fenomenet også kan knyttes til annen relevant faglig kunnskap kan man i tillegg begrunne 

ut ifra faglige kriterier (Thagaard, 2009). I den forbindelse er det av betydning at man kan 

argumentere for hvordan prosjektet forholder seg til teoretiske tradisjoner innenfor faget, og 

for at prosjektet kan bidra med nyttig innsikt til den forskningen som allerede eksisterer på 

feltet. Her kan man skille mellom ønsker om å utvikle begreper, videreutvikle etablert teori, 

http://www.aftenposten.no/
http://www.vg.no/
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utforme nye måter å undersøke noe på, eller komme frem til forståelser som skiller seg fra ens 

teoretiske utgangspunkt (Thagaard, 2009). Gjennom min oppgave, som har faglig forankring i 

teorier om kompetanseutvikling (Lai, 2004) og kunnskapssamfunnet (Knorr Cetina, 2007), 

ønsker jeg å forstå i dybden hvordan kunnskapssamfunnet, nærmere bestemt utbredelsen av 

epistemiske kulturer, påvirker kompetansekrav i ferskvareavdelinger i ICA. Kompetanse er 

for Lai (2004) avgjørende for hvordan bedrifter reagerer og svarer til endringer i sine 

omgivelser og opprettholder sin posisjon i markedet. På bakgrunn av dette har det vokst frem 

økt fokus på kompetansearbeid, men som ofte har vært lite systematisk og dermed bidratt til 

tilfeldige satsninger på kompetanse (Lai, 2004). Jeg valgte å forholde meg til Lais (2004) teori 

om strategisk kompetansestyring som verktøy for å kunne analysere ICAs arbeid med 

kompetanse i ferskvareavdelinger. Denne modellen inkluderer flere prosesser i 

organisasjoner, selv ved utvikling av kompetanse i enkelte deler av organisasjoner, og fanger 

inn viktigheten av å tenke helhetlig idet man arbeider med kompetanse for at denne skal 

forankres i organisasjonen og lykkes. Til tross for at det i dag settes utstrakt tiltro til 

viktigheten av kompetanse og kompetanseutvikling som nøkkel bak organisasjoners suksess 

mangler det imidlertid, ifølge Ellström og Kock (2008), empirisk basert forskning på hvordan 

arbeid med kompetanse faktisk foregår i organisasjoner. I oppgaven undersøkes derfor 1) 

hvordan ferskvareskolen planlegges og gjennomføres for å sikre kompetente 

ferskvaremedarbeidere i møtet med kunden og 2) hvorvidt kompetanseutviklingsarbeidet 

gjennom ferskvareskolen inngår som en større strategisk kompetansestyringsprosess i ICA. I 

tillegg retter oppgaven, ved hjelp av Knorr Cetinas (2007) teori, fokus mot 1) sentrale 

kunnskapsprosesser i samfunnet som kan være av betydning for hva slags kompetansekrav 

som vokser frem i ferskvareavdelinger, 2) om ferskvareskolen utgjør et «tannhjul» i et større 

kunnskapsmaskineri, og 3) om ferskvareskolen får en ny rolle ved å innrullere 

ferskvaremedarbeidere i en epistemisk kultur (kunnskapsmaskineriet). Ved å benytte Knorr 

Cetinas (2007) teori om kunnskapssamfunnet som komplementær til Lais (2004) teori håper 

jeg på å bidra med ny innsikt i hvordan prosesser i samfunnet kan være av betydning for 

kompetansekrav som vokser frem i ferskvareavdelinger, og gi et større bilde av 

kompetansearbeid i praksis et epistemifisert samfunn. 

1.4 Oppgavens oppbygning 

I det påfølgende vil det i kapittel 2 følge en presentasjon av bedriften jeg har utført min 

forskning i, samt caset ferskvareskolen. Kapittel 3 innleder med en kort redegjørelse av 
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hensikten med å kombinere valgte teorier og gjennomgår deretter oppgavens teoretiske 

rammeverk: herunder Linda Lais (2004) teori om strategisk kompetansestyring og Karen 

Knorr Cetinas (2007) teori om kunnskapssamfunnet. I kapittel 4 følger videre en presentasjon 

av metodene jeg har benyttet i min undersøkelse, samt metodiske refleksjoner rundt å 

opparbeide en forskningsmessig forsvarlig undersøkelse. Deretter beveger oppgaven seg til 

første analysekapittelet; kapittel 5. Her presenteres og analyseres ICAs arbeid med 

kompetanseutvikling i ferskvareavdelinger, samt ferskvareskolen som kompetansetiltak, ved 

hjelp av Lais (2004) teori. Kapittelet oppsummeres med noen tanker rundt hvorvidt 

ferskvareskolen som kompetansetiltak kan betegnes som en del av en strategisk 

kompetansestyringsprosess i ICA. I andre analysekapittel, kapittel 6, følger dernest en 

presentasjon og analyse av datamaterialet ved hjelp av Knorr Cetinas (2007) teori. Her 

analyseres og diskuteres hvordan kunnskapsprosesser i samfunnet kan påvirke og skape 

endringer i krav til kompetanse i ferskvareavdelinger, og hvordan ferskvareskolen kan 

innrullere ferskvaremedarbeidere i en større epistemisk kultur. Kapittel 7 sammenfatter 

foregående analysekapitlene, samt sentrale trekk i datamaterialet, og ferskvareskolens nye 

rolle i kompetansearbeidet i et epistemifisert samfunn. Avslutningsvis i kapittel 8 

oppsummeres oppgavens sentrale hovedfunn, begrensninger ved oppgaven, områder for 

videre forskning og avsluttende refleksjoner. 
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2 Om ICA Norge 

ICA Norge har etablert fire ulike butikkkonsepter for å kunne være der kundene er 

(www.ica.no). Disse er ICA Nær, Matkroken, Rimi og ICA Supermarked. I ICA 

Supermarked, som er relevant i denne oppgaven, ønsker man fokus på matglede, mangfold, 

personlig service og bredt sortiment. Når man ser på konkurransen om de prisbevisste 

dagligvarekundene, har det i Norge lenge vært tøff konkurranse, og lønnsomhetsutfordringen 

har vært store. I løpet av 2012 ble det gjort store endringer og iverksatt flere tiltak for å vende 

ICA Norges resultater. Et av disse tiltakene var blant annet å legge ned butikkformatet ICA 

Maxi med mål om å senke kostnader for personale, administrasjon og leie (www.ica.se). ICA 

Norge satser derfor i hovedsak nå på butikkformatene RIMI, ICA Nær og ICA Supermarked 

og arbeider med konvertering av disse butikkene. Å få til bedre innkjøpspriser, skape 

kostnadseffektive logistikkstrukturer tilpasset til ICA Norges butikknett har vært blant de 

største utfordringene (www.ica.se). I tilknytning til slike endringer, kan også 

kompetansearbeid i ICAs butikker være et viktig moment, hvilket følger nedenfor. 

ICAs perspektiver på kompetanse 

Et godt arbeidsmiljø for ICA forstås som grunnlaget for en god og sunn drift, og de anser 

fornøyde medarbeidere som nøkkelen til suksess. ICA Norge tilbyr derfor 

talentutviklingsprogrammer, har intern rekruttering og har høyt fokus på kompetanse. Dette 

gjenspeiler seg i ICA-skolens (ICAs interne opplæringsavdeling) opplæringsprogrammer 

innenfor både ferskvare, frukt- og grønt avdelinger og i deres lærlingordning som skal ivareta 

den enkeltes behov for faglig utvikling. ICA vektlegger utvikling av varig kompetanse og 

tilrettelegging for at medarbeidere oppnår gode prestasjoner. I den forbindelse vektlegges 

utvikling av ledere som gir forutsetninger for medarbeiderutvikling og gode prestasjoner 

gjennom dialog, jevnlig oppfølgning og gjensidig respekt. Dette henger sammen med ICAs 

verdier; moderne, trygg, personlig, inspirerende og enkel (www.ica.no). ICA-skolen tilbyr 

også introduksjonsprogrammer for nyansatte, kjøpmenn og distriktssjefer samt obligatorisk og 

anbefalt opplæring for alle stillinger, fra logistikk til drift. ICA Norge ønsker en opplæring og 

utvikling som både skal være engasjerende for den enkelte medarbeider og matnyttig for 

kunden. ICA er derfor opptatt av at ICAs egne kursholdere tilrettelegger for at hver enkelt 

medarbeider faktisk tar i bruk det man lærer på ICA-skolens ulike kurs i egen arbeidshverdag. 

Opplæring og utvikling er tilgjengelig for den enkelte medarbeider med innlogging til 

http://www.ica.no/
http://www.ica.se/
http://www.ica.se/
http://www.ica.no/
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personlig side på www.icaskolen.no, som er ICAs side for kompetanse og utvikling. Denne 

samlesiden gir oversikt over kurs og opplæring som er gjennomført, eller som man ønsker å 

gjennomføre, og man kan her planlegge videre utvikling med den enkelte medarbeiders leder 

(www.ica.no). I tillegg tilbyr ICA lærlingplasser innen Matfag og Service & Samferdsel til 

elever i videregående skole i samarbeid med Kurs- og opplæringskontoret for Salgs- og 

matfag (KOM). Denne ordningen er utformet fordi ICA tror lærlinger er motiverte 

medarbeidere med interesse for deres fag, og at denne satsningen er en fin mulighet for å sikre 

fagkompetanse i deres butikker, som fremheves som avgjørende med tanke på nivået av 

service og kunnskap ICA ønsker å imponere kundene med (www.ica.no). Spesielt i fokus i 

denne oppgaven er kompetanseutvikling i ICA Supermarkeds ferskvareavdelinger, hvor en 

viktig prioritet er å ha dyktige og kompetente medarbeidere som kan forvalte kvaliteten på 

produktene og råvarene som selges innenfor de ulike ferskvarediskene fisk, kjøtt, ost og brød 

for å imøtekomme kunder. Ferskvaremedarbeiderne skal kunne gi råd om oppbevaring, 

behandling og tilberedning og ha den utdanningen ICA lover dem (www.ica.no). ICA ønsker 

å kunne tilby et bredt spekter av kunnskaper innenfor områdene kjøtt, fisk, ost og brød som 

fordrer sammensatt kompetanse hos ferskvaremedarbeidere for å møte kundenes varierende 

behov og forventninger. For å oppnå dette har ICA utformet et opplæringsprogram, 

ferskvareskolen, for ICA Supermarkeds ferskvareavdelinger, hvilket er caset i fokus i 

oppgaven. Det kan dermed være gunstig med en gjennomgang av ferskvareskolen. 

2.1 Ferskvareskolen 

Ferskvareskolen er et selvstendig opplæringsprogram utformet spesielt for ICA Supermarkeds 

ferskvareavdelinger. Ferskvareskolen er bygget opp etter samme mal som, og som en parallell 

til Frukt- og grønt skolen. ICA Supermarked har en felles plattform og et felles mål med egne 

formulerte målsettinger. Visjonen de strekker seg etter er alltid å være anbefalt. Misjonen de 

arbeider mot er at «Det skal lønne seg å spise godt og sunt hos ICA». De strategiske pilarene 

de arbeider ut ifra er å være lidenskapelig opptatt av kvalitet, utvikle løsninger som forenkler, 

servere matnyttig kunnskap og service, og vekke matlyst. Kjerneverdiene som ligger til grunn 

for dette er å være nyskapende, engasjert og kompetent. Ferskvareskolen er videre delt inn i 

tre deler. I forkant av første del er det obligatoriske e-kurs som gir en introduksjon til ost og 

brød. Del 1 (produktkunnskap, salg og rutiner) er delt inn i kunnskapsområdene kjøtt, fisk, ost 

og brød og opplæringen foregår i butikk av ICAs ferskvarekonsulenter – ICAs interne 

konsulenter. Disse kursene gir en innføring i kjøtt-, fisk-, og ostefagene. Etter gjennomføring 

http://www.icaskolen.no/
http://www.ica.no/
http://www.ica.no/
http://www.ica.no/
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av del 1 kan man gå videre til del 2 i ferskvareskolen, «Merslag». De videregående kursene i 

del 2 gjennomføres i samarbeid med ICAs råvareleverandørene (innenfor kjøtt, fisk og ost) i 

deres kurslokaler eller i butikk. Innenfor del 2 gjennomgår man også kundebehandling, 

økonomi, salgstrening og fordypning innen kjøtt, fisk og ost. I tilknytning til dette får man 

utlevert 12 hjemmeoppgaver i mersalg hvor man kan velge ulike produkter fra 

ferskvareavdelingen som man skal forsøke å selge mer av, og sammenligne salgsresultater 

med uker man ikke eksperimenterte med produkter. Dette er en type praktisk trening hvor 

deltakerne arbeider med oppgavene i sin ferskvareavdeling. Hjemmeoppgavene skal fullføres 

i løpet av en periode på tolv uker og sendes inn til ferskvareskolen. Deretter inviteres man til 

del 3, spesialistkurset. 

Del 3, kalt «Ferskvarespesialist» tar for seg ferskvareledelse, salg, økonomi, ledelse og 

kommunikasjon, hvordan å gå fra ekspeditør til selger, salgstrening i butikk og kurs innenfor 

train-the-trainer. Disse kursene foregår i Oslo i samarbeid med ICAs leverandører. Del 3 

avsluttes med en eksamen hvor man oppnår spesialistbrev. Etter uteksaminering planlegger 

man videre og utformer mål for egen avdeling, samt konkrete tiltaksplaner som gjennomgås 

sammen med ferskvareskolens ansvarlige. Når man er ferdigutdannet ferskvarespesialist får 

man muligheten til å delta på del 4; en studietur på fire dager til utlandet hvor man blant annet 

drar til ulike matprodusenters produksjonsfabrikker for å lære mer om eksempelvis 

parmesanproduksjon. Dette fungerer også som en «gulrot» for gjennomføring av 

ferskvareskolen i sin helhet og oppnåelse av tittelen ferskvarespesialist. Alle heltidsansatte i 

ICA kan delta og gjennomføre ferskvareskolen. Del 1 er obligatorisk for alle ansatte i ICA 

Supermarked mens del 2 og 3 er frivillig. For ferskvaresjef er det imidlertid obligatorisk å 

gjennomføre hele ferskvareskolen. Et av målene med ferskvareskolen er nemlig å sette 

ferskvaresjef i stand til å lære opp sine medarbeidere, og spre den kompetansen ICA ønsker 

ferskvaremedarbeidere skal ha, for å nå ut til sine kunder. ICA har derfor som krav at det skal 

være minst én ferskvarespesialist per avdeling. For å beskrive ferskvareskolens rolle i 

utviklingen av ferskvaremedarbeideres kompetanse i møtet med den kunnskapsrike kunden, 

følger det i neste kapittel en presentasjon av oppgavens teoretiske utgangspunkt, eller 

oppgavens analyseverktøy. 
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3 Teorigrunnlag: Strategisk 

kompetansestyring og 

kunnskapssamfunnet 

I denne oppgaven støtter jeg meg til to teoretikere. Dette er, som nevnt innledningsvis, Linda 

Lai (2004) og Karen Knorr Cetina (2007). Lais teori brukes i denne oppgaven for 1) å 

beskrive og analysere hvordan ferskvareskolen som et kompetanseutviklingstiltak planlegges 

og gjennomføres med sikte på å forberede ferskvaremedarbeidere på møtet med kunden, og 2) 

om dette kompetansearbeidet er en del av en overordnet strategisk kompetansestyringsprosess 

i ICA. I forbindelse med sistnevnte vil oppgaven også søke å vise betydningen av at 

kompetansetiltak integreres i den overordnede strategiske kompetansestyringsprosessen i 

bedriften, samtidig som epistemifisering legger til en «ekstra dimensjon» å ta høyde for i 

kompetansearbeidet. Knorr Cetinas teori benyttes i den forbindelse for å 1) beskrive og 

analysere sentrale kunnskapsprosesser i samfunnet som kan være betydningsfullt for hvordan 

kompetansekrav vokser frem i fersvareavdelinger, og 2) hvorvidt ferskvareavdelinger utgjør 

en epistemisk setting (et tannjul) i en større epistemisk kultur (et større kunnskapsmaskineri), 

og 3) om ferskvareskolen kan bidrar i å innrullere ferskvaremedarbeidere i en epistemisk 

kultur, og får en ny rolle som (et av tannhjulene) i et større kunnskapsmaskineri. Ved å 

kombinere disse to teoriene håper jeg å kaste lyst over et større bilde ved et kompetansearbeid 

i praksis, både med tanke på interne prosesser i bedriften, og prosesser i samfunnet som kan 

påvirke kompetansekrav som vokser frem. I den forbindelse håper jeg å få øye på momenter i 

kompetansearbeidet som kan være sensitive ovenfor epistemifisering, og verktøy som kan 

være viktige i kompetansearbeid i et epistemifisert samfunn. 

I første del av dette kapittelet presenteres derfor Lais (2004) teori om strategisk 

kompetansestyring som prosess. Innledningsvis gjennomgås Lais kompetansebegrep, samt 

sentrale kompetanseformer. Videre skisseres noen utfordringer man kan stå ovenfor i dag med 

hensyn til kompetansearbeid i bedrifter. Deretter vil oppgaven stegvis presentere de ulike 

fasene i Lais strategiske kompetansestyringsprosess. Denne delen av kapittelet avrundes med 

en sammenfatning av Lai, samt hvordan Knorr Cetinas teori kan komplementere og føye til en 

ekstra dimensjon ved kompetansearbeid i et epistemifisert samfunn. Oppgaven beveger seg 

deretter til kapittel 3.2: Knorr Cetinas (2007) teori om kunnskapssamfunnet, og en 
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gjennomgang av teoriens sentrale begreper. Dernest avrundes kapittelet med en kort 

sammenfatning av Knorr Cetinas teori.  

3.1 Kompetanse og kompetanseutvikling 

Kompetanse og kompetanseutvikling har stadig fått større oppmerksomhet i løpet av de siste 

tiårene i arbeidslivet, og har alltid vært viktige og debatterte temaer (Lai, 2004). Både 

organisasjoner og enkeltpersoner er avhengig av kompetanse. Ifølge Lai kan kompetanse kort 

forklares som: «[..] «å være i stand til» å mestre oppgaver og oppnå definerte mål.» (Lai, 

2004: 11). Selv de aller enkleste arbeidsoppgaver i organisasjoner, så vel som komplekse og 

sammensatte arbeidsoppgaver er på en eller annen måte fundamentalt avhengig av 

kompetanse. I følge Lai er det dermed fokuseringen på kompetansebegrepet og betydningen 

av kompetansesatsing som er nytt innen personalledelse og strategisk ledelse. Når det gjelder 

Lais kompetansebegrep definerer hun dette på følgende måte: «[..] samlede kunnskaper, 

ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver 

i tråd med definerte krav og mål.» (Lai, 2004: 48). 

Når Lai (2004) videre opererer med begrepet kompetansekomponenter, refererer dette til de 

konkrete elementene som inngår i begrepet, og hva kompetansen består av. Med kunnskaper, 

første kompetansekomponent, sikter Lai til det individet «vet» eller «tror man vet» og kan 

deles inn i flere klasser og omfatter både taus og eksplisitt kunnskap. Grovt kan man forklare 

dette som en persons data- eller informasjonsbase. Ferdigheter, på den andre siden sikter til 

evnen til å utføre komplekse, velorganiserte atferdsmønstre på en tilpasningsdyktig måte slik 

at man når satte mål. Ettersom ferdigheter viser til praktisk handling, er dette komponenten 

som er enklest å observere. Når det gjelder evner, dreier dette seg om individers potensial, og 

er relativt stabile egenskaper som påvirker hvordan man utfører oppgaver. Til sist, holdninger, 

refererer til meninger, oppfatninger og verdier som knyttes til bestemte oppgaver og 

funksjoner, og betegnes av Lai som jobbrelaterte holdninger. På samme tid har man 

selvrefererende holdninger, som påvirker blant annet utnyttelse og mobilisering av 

kompetanse og gjenspeiler individers mestringstro og selvfølelse. Holdninger vil også påvirke 

tilegnelse av kompetanse (Lai, 2004). Lais kompetansebegrep skiller seg noe ut med hensyn 

til inkludering av holdninger. Dette er i motsetning til eksempelvis Nordhaug som tydelig 

skiller holdninger ut av kompetansebegrepet (Nordhaug, 2004). Lai argumenterer for å 

inkludere holdninger, fordi disse både kan påvirke hvordan man utfører oppgaver, og utgjør 
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grunnlag for vurdering om individer er kompetente i forhold til oppgaver. Dette gjelder særlig 

for oppgaver som innebærer menneskebehandling, slik som salg- og service yrker og pleie- og 

omsorgsyrker. De fire komponentene i Lais kompetansebegrep forstås for øvrig som sterkt 

interrelaterte og vanskelig å skille på rent analytiske nivåer. I praksis vil disse dermed være 

vanskelig å skille og utgjør sammen et meningsfullt uttrykk for individers kompetanse (Lai, 

2004). 

Kompetanseformer 

Lai (2004) skiller videre mellom ulike kompetanseformer. Den første kompetanseformen 

formell kompetanse, henviser til kompetanse som kan dokumenteres via utdanning eller 

sertifiseringer. Den andre; reell kompetanse refererer til individers samlede kompetanse som 

de har ervervet gjennom både utdanning, arbeidserfaring og organisasjonsdeltakelse, og i 

tillegg erfaring fra privatliv og familieliv. Personers realkompetanse omfatter derfor også 

både formell kompetanse, det vil si kompetanse ervervet gjennom eksempelvis utdanning og 

uformell kompetanse, som omfatter kompetanse man tilegner gjennom løpende, ustandardisert 

erfaringslæring. Det kan være verdt å nevne at uformell kompetanse ikke bestandig kan 

dokumenteres like enkelt som formell kompetanse. På samme tid er heller ikke formell 

kompetanse bestandig tilstrekkelig for å utføre oppgaver og funksjoner, men utgjør en form 

for basiskompetanse og grunnlag for videreutvikling. Ved siden av disse kompetanseformene 

finner man også oppgave- og funksjonsrelaterte kompetanseformer, som inkluderer 

eksempelvis faglig-, administrativ-, personlig- og sosial kompetanse. Faglig kompetanse 

omhandler kompetanse for å utføre gitte oppgaver på en faglig formålstjenlig måte. 

Administrativ kompetanse sikter til kompetanse innen ledelse av oppgaver og 

personaloppgaver, og innebærer evne til beslutningstaking, organisering, måldefinering og 

tilrettelegging for måloppnåelse. Personlig kompetanse refererer til ansvarsfølelse, etisk 

bevissthet, fleksibilitet, nøyaktighet, kreativitet og evne til egenutvikling, mens sistnevnte; 

sosial kompetanse, er av betydning for samarbeid og kommunikasjon. Videre har man 

generell eller standardisert - og organisasjonsspesifikk kompetanse, hvor førstnevnte sikter til 

kompetanse for utførelsen av enkle funksjoner og oppgaver, og sistnevnte som refererer til 

kompetanse som er skreddersydd i forhold til virksomhetens mål, oppgaver og behov (Lai, 

2004). I forbindelse med utvikling av kompetanse, er det ofte førstnevnte form som utvikles, 

hvilket kan skje på bekostning av sistnevnte kompetanseform. Dette kan være lite gunstig 

med tanke på at organisasjonsspesifikk kompetanse, ifølge Lai (2004), er «limet» som holder 
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organisasjonen sammen ved at den inkluderer organisasjonskulturen, normer, mål, strategier, 

personalpolitikk samt prosedyrer og rutiner. Generell kompetanse er imidlertid viktig for å 

utføre bestemte funksjoner og oppgaver. Innenfor generell kompetanse finner man også 

basiskompetanser; grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som lar seg anvende på tvers av 

en rekke oppgaver, internt og eksternt. Man har videre innen organisasjonsspesifikke 

kompetanser ulike spisskompetanser, som er kompetanse på et høyt faglig vanskelighetsnivå 

som ofte innebærer høy grad av spesialisering. De gjenværende kompetanseformene Lai 

(2004) skisserer er organisatorisk kompetanse og kjernekompetanse. Organisatorisk 

kompetanse omhandler individers sammensatte kompetanse som manifesterer seg på 

kollektivt nivå, også omtalt som gruppe- og organisasjonskompetanse. Kjernekompetanse, 

derimot, utgjør grunnlag for konkurransemessige fordeler, er vanskelig å imitere, er mulig å 

utnytte på tvers av forretningsområder, er sjelden og unik, har avgjørende betydning for 

kunders oppfattelse av tjenester som formidles, og vil dermed være kritisk for bedrifter. 

Foregående kompetanseformer er viktige å vurdere i arbeid med kompetanseplanlegging for å 

kunne arbeide målrettet mot utvikling av ønsket kompetanse. Å operere med strenge 

klassifikasjoner er imidlertid ikke like egnet for å arbeide strukturert og målrettet med 

kompetanseplanlegging da de ulike kompetanseformene er sterkt gjensidig avhengige (Lai, 

2004).  

Samfunnet i endring og uklar begrepsbruk 

Samfunnets utvikling har bragt med seg endrede og høyere krav til kompetanse, kvalitet og 

variasjon i produkter og servicene som tilbys, og har også ført til sterkere grad av konkurranse 

i ulike markeder (Lai, 2004). Dette fører til at kompetanse stadig blir et viktigere område for 

organisasjoner og enkeltpersoner for å plassere seg konkurransemessig i markedet og for å nå 

sine mål. Til tross for dette, fører Lai videre, er kompetansebegrepet ofte benyttet på en uklar 

måte. I tillegg har det utviklet seg en myte om at all kompetanse og kompetanseutvikling er et 

ubetinget gode, hvilket i mange sammenhenger har ført til lite planmessig satsning og 

tilfeldige investeringer i kompetanseutvikling. Dette kan i verste fall føre til 

kompetanseinkongruens, hvilket innebærer at «[..] medarbeidere blir over- eller feilkvalifisert 

i forhold til organisasjonens mål, oppgaver og behov.» (Lai, 2004: 12), som kan lede til lav 

mestringstro, ytelse og et dårligere arbeidsmiljø. Videre fremhever Lai at man kan ende opp 

med usystematiske kompetansesatsinger, uten tydelige og målbare mål for tiltakene som 

iverksettes, og dermed også usystematiske oppfølgninger av faktiske effekter av satsningen 
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(Lai, 2004). Likevel går organisasjoner ofte ut ifra at kompetansesatsinger gir verdifulle 

effekter, og det pekes her gjerne på generelle effekter, eksempelvis økt kvalifisering og 

mestring, høyere omstillingsevne og lignende. Mer ønskelig kan være dersom bedrifter kan 

vise til konkrete, organisasjonsspesifikke effekter som eksempelvis bedret måloppnåelse og 

effektivitet, økte inntekter og lignende. Nok et problem Lai fremhever, er stadig større press i 

organisasjoner på å legitimere kostnader knyttet til satsning på kompetanse. Derfor blir det 

avgjørende å kunne vise til og dokumentere effekter av iverksatte tiltak, slik at budsjetter 

knyttet til utvikling av organisasjonens menneskelige ressurser blir viet tilstrekkelige ressurser 

i fremtid og nåtid.  Ikke minst vil det være avgjørende at kompetasesatsninger er forankret i 

toppledelsen og organisasjonens overordnede mål. For å møte de utfordringene stadig 

endrende kompetansekrav innebærer, blir det i Lais tankegang, nødvendig med systematisk og 

målorientert satsning på kompetanse. På bakgrunn av dette kan det iverksettes systematiske 

tiltak for å anskaffe, utvikle, mobilisere og eventuelt avvikle kompetanse. Som allerede 

påpekt, benyttes både begrepet kompetanse, samt begreper som kompetanseutvikling og 

kompetanseheving på uklare måter. Mens kompetanseheving dreier seg om å utvikle mer 

spesialisert eller høyere kompetanse, omhandler kompetanseutvikling å skape ny eller endret 

kompetanse, for eksempel i forbindelse med store omstillingsprosesser hvor det blir 

nødvendig med bredere kunnskaper eller endrede ferdigheter (Lai, 2004). Med dette avklart, 

vil oppgaven bevege seg inn på Lais strategiske kompetansestyring som prosess. 

3.1.1 Strategisk kompetansestyring – en prosess 

Lai opererer med termen strategisk kompetansestyring som en tilnærming til 

kompetansearbeid, og definerer dette på følgende måte: «Strategisk kompetansestyring 

innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre organisasjonen og 

den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål.» (Lai, 2004: 14). 

Styring henviser til at man kontinuerlig styrer kompetansearbeidet mot noe. Planlegging, 

gjennomføring og evaluering utgjør videre tre sentrale punkter som til sammen utgjør en 

prosess i kompetansestyringen, og danner utgangspunkt for all aktivitet i tilknytning til 

satsning på kompetanse. Et av Lais poeng ved å fremheve kompetansesatsingen som en 

prosess, er at den ikke slutter når evaluering av tiltak er gjennomført. Evaluering danner 

derimot utgangspunkt for ny planlegging og iverksettelse av nye tiltak (Lai, 2004). Lais 

begrep om strategisk kompetansestyring kan tolkes som noe bredere enn det man finner andre 

steder i litteraturen og refererer til det fullstendige kompetansearbeidet i organisasjoner, hvor 
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enkeltvis kompetanseutviklingstiltak utgjør en del av en større prosess. Dette illustreres i 

figuren nedenfor. 

Figur 1: Strategisk kompetansestyring som kontinuerlig prosess (Kilde: basert på Linda Lai, 2004: 14) 
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I denne oppgaven vil hovedfokus være på et konkret kompetanseutviklingstiltak, men også ta 

for seg temaer som mobilisering av kompetanse i arbeidet med å tilrettelegge for anvendelse 

av kompetanse i ferskvareavdelinger. Det kan likevel være gunstig og kort gjennomgå de 

ulike fasene i den overgripende kompetansestyringsprosessen, for å illustrere hvordan de ulike 

fasene kan virke inn på det helhetlige utfallet av bedrifters arbeid med kompetanse. 

Kompetanseplanlegging 

Første steg i prosessen er kompetanseplanlegging. For at kompetansesatsingen skal være 

strategisk, slik Lai (2004) benytter begrepet, må den baseres på strategiske analyser som 

knytter både organisasjonens overordnede strategier og kompetansearbeidet sammen. I tillegg 

forstås det som avgjørende med tydelig definerte mål man kan styre prosessen mot. Ettersom 

beslutninger om hvordan kompetansesatsingen i organisasjonen skal foregå påvirker 

organisasjonen som helhet, bør dette inngå i det øvrige strategiarbeidet. Dette gjenspeiler også 

Lais bekymringer rundt tilfeldige kompetansesatsinger og bakenforliggende årsaker til dette. 

Lai viser til at det ofte er mangelfulle behovsanalyser på dette punktet, slik at kompetansen 

som har blitt utviklet ikke har vært anvendbar eller nyttig i forhold til det organisasjonen 

faktisk behøver og faktiske krav i organisasjon og omgivelser. Dersom kompetansesatsingen 

skal være strategisk må man derfor gjennomføre systematiske planlegginger hvor sentrale 

kompetansebehov avdekkes og klassifiseres slik at rett tiltaksform iverksettes. Den strategiske 
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planleggingen innebærer derfor kompetanseanalyse, formulering av kompetansestrategier og 

utforming av konkrete tiltaksplaner (Lai, 2004). 

Kompetanseanalyse, kompetansestrategier og konkrete tiltaksplaner 

Første steg i planleggingsprosessen er kompetanseanalysen, som bør forankres i 

organisasjonens overordnede mål og strategier (Lai, 2004). Denne analysen innebærer 

definering av sentrale kompetansekrav i forhold til mål og strategier, kartlegging av 

organisasjonens eksisterende kompetanse, klassifisering og identifisering av ulike typer 

kompetansebehov. På bakgrunn av dette kan man deretter bevege seg inn på neste fase, 

nemlig formulering av kompetansestrategier. Med kompetansestrategier menes «[..] hvordan 

investeringene i kompetanse skal bidra til å nå organisasjonens overordnede mål.» (Lai, 

2004: 16). Samtidig bør slike strategier angi prioriterte tiltaksområder, mål og retningslinjer 

for hvordan ulike tiltak skal iverksettes og gjennomføres innenfor ulike områder. 

Kompetansestrategiene skal altså angi målene bak den aktuelle kompetansesatsingen, med 

bakgrunn i organisasjonens overordnede kompetansesatsingsplan og danner utgangspunkt for 

formulering og valg av konkrete tiltaksplaner. Konkrete tiltaksplaner utformes, som nevnt, på 

bakgrunn av grundig arbeid med foregående faser. Disse tiltaksplanene kan utvikles både for 

grupper, avdelinger og hele organisasjonen samlet, og bør utformes på en måte som presiserer 

hvert mål for hvert enkelt tiltak, som gjør det mulig å foreta evaluering og oppfølgning i 

etterkant. Samtidig bør det inngå detaljert informasjon om deltakerne i tiltaket, 

gjennomføring, tidshorisont, kostnader og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre, følge 

opp og evaluere tiltaket (Lai, 2004). Nedenfor følger ulike typer kompetansetiltak som kan 

velges, ut ifra hva som fremkommer i kompetanseplanleggingsarbeidet. 

3.1.2 Gjennomføring – implementering av tiltak 

Lai gjør et skille mellom strategisk kompetansestyring og rene kompetansetiltak. «Det vi her 

kaller kompetansetiltak, utgjør investeringer for enten å anskaffe, utvikle, mobilisere eller 

avvikle kompetanse.» (Lai, 2004: 16). Første tiltak, anskaffelse av kompetanse, kan være et 

alternativt tiltak for å tilføre organisasjonen mer eller ny kunnskap. Dette kan skje på flere 

måter. Eksempelvis gjennom rekruttering av nye medarbeidere eller samarbeid med andre 

organisasjoner eller institusjoner. I Lais bok omtales i første rekke rekruttering av nye 

medarbeidere som ren anskaffelse av kompetanse, mens de to sistnevnte kan forstås som tiltak 

for kompetanseutvikling. Ved rekruttering av nye medarbeidere er det mange utfordringer å ta 
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hensyn til. Dette dreier seg blant annet om utvelgelsesmetoder som sikrer at man rekrutterer 

de rette kandidatene (eller rett kompetanse). Valg av utvalgsmetoder og bruk av metodene blir 

derfor viktig å overveie nøye og kritisk ut fra både kompetanse- og ressurskrav i 

organisasjonen, og i forhold til prediksjoner om senere ytelser (Lai, 2004). Nedenfor skisseres 

en annen måte man kan anskaffe kompetanse; kompetanseutvikling. 

Kompetanseutvikling – tiltak for å oppnå læring 

Kompetanseutvikling dreier seg, som tidligere nevnt, om å tilegne seg ny eller endret 

kompetanse, men også å oppnå best mulig eller rett type kompetanse (Lai, 2004). Verdt å 

nevne i den sammenheng er at dette dreier seg om mer enn bare læring. Mens læring refererer 

til de prosesser som man tilegner seg kompetanse gjennom, omfatter kompetanseutvikling 

også de valgene man gjør med hensyn til utforming av et helhetlig tiltak som på best mulig 

måte dekker de læringsbehovene man har satt. I forbindelse med systematisk 

kompetansestyring fokuserer Lai på systematisk kompetanseutvikling, altså målrettede tiltak 

for å oppnå læring. Disse tiltakene bør inkludere hva målene med tiltaket er i forhold til 

definerte læringsbehov, deltakere og kriterier for utvelgelse, tidsperspektiv og 

gjennomføringsplan, kostnadsrammer og budsjett, hvem som er ansvarlig for ulike tiltak, samt 

hvordan tiltaket skal følges opp og evalueres i forhold til definerte mål, tidsperspektiver og 

kostnadsrammer. Oppfølgning og evaluering forsømmes dessverre ofte i slike konkrete planer 

for kompetanseutvikling, hvilket gjør at tiltakene ikke blir strategisk fundert, samtidig som 

man går glipp av et viktig grunnlag for å forbedre og justere tiltaket i fremtiden (Lai, 2004). 

På lik linje med valg av utvelgelsesmetoder for rekruttering av nye medarbeidere er det ved 

valg av læringsmetoder viktig å foreta gjennomtenkte valg ut ifra hvilke ressurser og behov 

organisasjonen har. Her kan man velge mellom én eller flere læringsmetoder, rettet mot én 

eller flere medarbeidere, med sikte om å dekke én eller flere læringsbehov. Læringsbegrepet 

Lai opererer med i den sammenheng henviser til «[..] tilegnelse av ny eller endret kompetanse 

– i form av kunnskaper, ferdigheter og holdninger - som gir relativt varige endringer i 

adferdspotensial.» (Lai, 2004: 155). Lai gjør videre et viktig skille mellom 

kompetanseutvikling som retter seg mot formell læring – det vil si læring gjennom planlagte 

læringstiltak, og tiltak for å tilrettelegge for mobilisering av kompetanse og uformell læring – 

det vil si læring som finner sted implisitt uten at den lærende hverken er bevisst læringen eller 

har bestemte læringsmål. Når det gjelder systematisk kompetanseutvikling er det derfor viktig 

å vurdere alternative ulike læringsmetoder. Læringsmetoder refererer her til de konkrete 
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teknikkene man benytter for å oppnå systematisk, planlagt læring (Lai, 2004). Lai tar på dette 

punktet utgangspunkt i Moxnes åtte hovedmetoder for planlagt læring: forelesning, strukturert 

diskusjon, ustrukturert diskusjon, på-jobb-trening (som veiledning og jobbrotasjon), 

casestudier, rollespill, simulering og IT-læring (Moxnes, 1982 i Lai, 2004). De aktuelle 

læringsmetodene vil utdypes fortløpende i analysekapitlene. Valg av læringsmetoder henger 

også sammen med hvilke ressurskrav (tidmessige, finansielle og kompetansemessige) de 

innebærer, og legger direkte føring på hvilke læringsmetoder som blir aktuelle, mulighet for 

kombinasjon av læringsmetoder og omfang av tiltak. Hovedkriteriet for valg mellom 

læringsmetoder, ifølge Lai (2004), bør imidlertid være i hvilken grad de ulike metodene er 

egnet for å dekke de kompetansebehov bedriften identifiserer. Når dette er sagt, fremhever Lai 

at uansett typen læringsbehov man ønsker å dekke vil det være fordelaktig å benytte flere 

læringsmetoder for å øke sannsynlighet for å oppnå ønsket læring og læringseffekt. Videre vil 

det være viktig å vurdere om kompetanseutviklingen skal skje ved bruk av eksterne kurs og 

kursholdere eller om organisasjonen bør vektlegge intern opplæring i regi av interne 

ressurspersoner. Sistnevnte gir, ifølge Lai, bedre grunnlag for utvikling av kritisk 

organisasjonsspesifikk kompetanse. I tillegg legges det stadig mer vekt på uformell læring 

knyttet til arbeidssituasjonen, hvor erfaringsutveksling og spredning av kompetanse kan skje 

daglig mellom enkeltpersoner og grupper (Lai, 2004). Et annet type tiltak for strategisk 

kompetansestyring kan skje gjennom mobilisering av kompetanse. 

Mobilisering og avvikling av kompetanse 

Tiltak som tar sikte på å mobilisere kompetanse dreier seg i korte trekk om å tilrettelegge 

betingelsene best mulig for at anskaffet eller utviklet kompetanse kommer til nytte og brukes 

på best mulig måte (Lai, 2004). Dette dreier seg dermed om å tilrettelegge både fysiske 

omgivelser og, ikke minst, tilrettelegge for den enkeltes behov. Dette skiller Lai inn i 

individuelle- og organisatoriske realiseringsbetingelser. Individuelle realiseringsbetingelser 

omhandler blant annet det enkelte individs mestringstro og motivasjon, personlige egenskaper 

og behov. Det er avgjørende at de individuelle faktorene balanseres med faktorer slik som 

jobbkarakteristika og kompetansekrav for best mulig mobilisering av kompetansen til 

enkeltindividet. Organisatoriske realiseringsbetingelser, på den andre siden, dreier seg om 

eksempelvis hensiktsmessige organisasjonsstrukturer og – kulturer, gode incentiv- og 

belønningssystemer for å få medarbeidere til å arbeide i tråd med bedriftens mål. Disse 

realiseringsbetingelsene kan påvirke og forsterke både formell læring og uformell 
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erfaringslæring i arbeidssituasjoner, og er sterkt interrelaterte. Det blir derfor av betydning at 

man arbeider parallelt med de to betingelsene for å oppnå best mulig kompetansemobilisering 

både i grupper, hos enkeltindivider og i hele organisasjonen (Lai, 2004). Siste type tiltak 

skiller seg noe ut fra foregående ved at det er her snakk om avvikling av kompetanse som en 

type kompetansetiltak. Ved endringer i markeder eller i organisasjonens strategi og 

arbeidsområder, kan det oppstå et behov for å redusere kompetansebasen sett fra 

organisasjonens synspunkt. Dette kan skje gjennom enten selektiv nedbemanning eller ved å 

sette ut oppgaver til enheter utenfor organisasjonen. God planlegging og gjennomføring i 

foregående faser vil være avgjørende for etterfølgende faser, og påvirke hvorvidt 

kompetansestyringen kan kalles strategisk (Lai, 2004). Neste avsnitt vil ta for seg siste fase i 

prosessen, evaluering og oppfølgning av tiltak. 

Evaluering og oppfølging: effekter, nytte og kostnader 

Evaluering er en ofte forsømt aktivitet til tross for at evaluering av tiltak, i et strategisk 

perspektiv, er avgjørende for å undersøke om resultatene av kompetansesatsingen står i 

forhold til forventede og definerte mål (Lai, 2004). Som nevnt innledningsvis, kan dette være 

et resultat av mangelfull kompetanseplanlegging og dermed mangel på klare mål som 

utgangspunkt for systematisk evaluering. Samtidig eksisterer det få metoder for evaluering av 

kompetansetiltak i organisasjoner som er skreddersydde til hver enkelt kompetansesatsing. 

Evaluering er videre metodisk krevende, hvor mange feilkilder kan gjøre fortolkninger og 

funn upålitelige. Dette kommer blant annet av vansker med å isolere effekter av enkelte tiltak 

fra andre tiltak og konkurrerende påvirkningsfaktorer. Det eksisterer imidlertid flere 

tilnærminger som kan bidra til innsikt i effekter ulike tiltak, sammenlignet med 

skjønnsmessige vurderinger (Lai, 2004). Lai skiller videre mellom ulike effekt- eller målenivå 

idet hun omtaler systematisk evaluering av kompetansetiltak. Hun referer på dette punktet til 

Kirkpatricks (1987, 1994) fire hovednivå ved evaluering av effekter av kompetansetiltak (Lai, 

2004). Det første nivået er reaksjoner, det vil si deltakernes tilfredshet eller respons på 

tiltaket. Andre nivå er læring, altså deltakernes tilegnelse av kompetanse. Anvendelse av 

kompetanse, tredje nivå, omhandler hvilke synlige atferdsendringer som kan registreres og 

sist organisatorisk nytte, som henviser til endringer i overordnet måloppnåelse (Kirkpatrick, 

1987,1994, i Lai, 2004). Anvendelse av kompetanse avhenger imidlertid av hvorvidt både 

individuelle og organisatoriske realiseringsbetingelser er på plass. Ved siden av disse 

hovednivåene kan det være gunstig å se på spredningseffekt, altså i hvor stor grad ny eller 
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endret kompetanse gir virkninger til andre medarbeidere og tidshorisont, det vil si i hvilken 

grad effektene vedvarer over tid.  Dette betyr dermed at tidspunkt for gjennomføring av 

evaluering avhenger av både hvilket nivå man ønsker å måle effekter på, og når det kan 

forventes at mer eller mindre varige effekter har oppstått (Lai, 2004). 

Ansvarlige ledere bør også ta stilling til hvilken avkastning kompetansekapitalen, de 

menneskelige ressursene, har gitt og hvordan avkastning kan forbedres (Lai, 2004). 

Avkastning, i Lais begrepsbruk, refererer her også til positive nytteeffekter for organisasjonen 

eller enkeltpersoner, ikke bare økonomisk avkastning. Eksempelvis bedre arbeidsmiljø, 

høyere jobbtilfredshet eller sterkere lojalitet blant medarbeidere. Nytte- eller kostnadsanalyser 

kan i den forbindelse være gunstig grunnlag for å få øye på eventuelle kostnader og gevinster, 

og for å vurdere om positive effekter overgår kostnader. Som nevnt, er det viktig at den 

samlede kompetansesatsingen og de enkelte tiltakene følges opp i forhold til formulerte mål 

og forventede effekter for å sikre seg strategisk forankring av kompetansestyringen. 

Evaluering kan også bidra til å forbedre senere satsning på kompetanse og gir verdifull 

tilbakemelding til den overordnede kompetanseplanleggingen og andre strategiske prosesser i 

organisasjonen (Lai, 2004). 

3.1.3 Lai sammenfattet 

Lais kompetansebegrep favner bredere enn det man finner andre steder i litteraturen, 

eksempelvis i forhold til Nordhaug (2004). Lais kompetansebegrep kan være gunstig i forhold 

til typiske serviceyrker hvor menneskelig kontakt inngår daglig, og hvor holdninger kan være 

viktig for hvordan kompetanse kommer til uttrykk og anvendes. En slik definisjon kan 

dermed være hensikt for denne oppgavens formål. Når det gjelder Lais modell for strategisk 

kompetansestyring integrerer hun en total prosess, hvor sammenheng mellom de ulike fasene i 

prosessen er avgjørende for hvorvidt kompetansetiltak i en bedrift lykkes i å nå sine mål. Et 

slikt perspektiv på kompetansearbeid kan være gunstig for å få øye på viktige sammenhenger 

i en overordnet helhetlig prosess, og hvordan disse kan virke inn på hverandre. En kan 

imidlertid stille seg undrende til om hvert steg i prosessen må være fullstendig for å oppnå 

gode kompetansesatsinger, og om prosesser i det eksterne miljøet kan være gunstig å ta i 

betraktning i større grad. Man beveger seg i så tilfelle bort fra muligheten til å definere 

kompetansearbeidet som en strategisk kompetansestyringsprosess, slik Lai benytter termen, 

dersom enkelte av fasene i prosessen mangler. Knorr Cetinas (2007) teori om 

kunnskapssamfunnet trekkes inn i den forbindelse for å utvide perspektivet på 
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kompetansearbeid i praksis, ved å vende fokus mot kunnskapsprosesser i samfunnet som kan 

si noe om hvordan kunnskap beveger seg mellom ulike settinger, og om dette kan påvirke 

kompetansekrav i ferskvareavdelinger. Ved å trekke inn Knorr Cetinas teori utvides også 

perspektivet på ferskvareskolen rolle; som et av flere tannhjul i et større kunnskapsmaskineri. 

3.2 Fremveksten av et kunnskapssamfunn 

I den foregående delen av kapittelet ble det gitt en presentasjon av hvordan bedrifter kan 

strukturere sitt arbeid med kompetanse for å oppnå ønskede resultater. I denne delen av 

kapittelet beveger oppgaven seg til Knorr Cetinas (2007) teori om kunnskapssamfunnet og 

epistemifisering av samfunnet, for å utvide perspektivet på kompetansearbeid ved å beskrive 

prosesser i samfunnet som kan virke inn på kompetansekrav som vokser frem i 

ferskvareavdelinger. Knorr Cetinas forståelse av kunnskapssamfunnet, kan gi nyttig innsikt i 

kunnskapsprosessers kompleksitet, og hvordan kunnskapsaktivitet i en kontekst kan skape 

ringvirkninger i andre kontekster: hvordan de mange ulike «tannhjulene» i et større 

kunnskapsmaskineri virker sammen i en kunnskapsproduksjon. Innledningsvis følger en 

presentasjon av kunnskapssamfunnet, før oppgaven tar for seg Knorr Cetinas forståelse av 

kunnskap og kultur. Dernest presenteres de ulike aspektene som utgjør og bidrar til 

fremveksten av et kunnskapssamfunn, samt sentrale begreper i hennes teori. 

3.2.1 Kunnskapssamfunnet  

Den tyske kunnskapssosiologen og systemteoretikeren Knorr Cetina (2007) retter fokus mot 

konstruksjonen av maskineriet bak kunnskapskonstruksjon, i motsetning til tidligere fokus på 

kunnskapsinnhold eller produkter av forskning. Det vil si en ny distribuering av kunnskap og 

fremveksten av nye typer sosiale former. Med distribuering av kunnskap sikter Knorr Cetina 

til større nettverk av kunnskapsgenerering, og dette henger tett sammen med kulturelle 

omgivelser og epistemiske kulturer hvor kunnskapsprosesser er innebygget. Utbredelsen av 

epistemiske kulturer i samfunnet og fører videre til fremveksten av nye typer sosialiteter, og 

omhandler de strukturelle og prosessuelle sidene som vokser frem av kunnskapsaktivitet. 

Knorr Cetina fokuserer, i grove trekk, på systemer på tre nivåer: mikro, meso, makro, 

sammenhengen mellom disse, samt hvordan systemene åpnes og lukkes med 

kunnskapsaktivitet. De tre nivåene kan forstås som maskineriene bak produksjon av 

kunnskapsproduksjon hvor kultur får en fremtredende rolle, og leder frem til dannelsen og 
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opprettholdelsen av kunnskapssamfunnet. Den nåværende dominerende definisjonen av 

kunnskapssamfunnet er imidlertid økonomisk, ifølge Knorr Cetina (2007). Denne 

definisjonen fremhever kunnskap som en produktiv kraft som i økende grad tar over som 

sentrale verdier og velskapende faktorer, i motsetning til arbeidskraft, naturlige ressurser og 

kapital. Kunnskapssamfunnet dreier seg imidlertid om noe mer enn bare et samfunn bestående 

av kunnskap, teknologi og økonomiske og sosiale endringer, og kan forstås som et samfunn 

gjennomsyret av kunnskapssettinger som bygger på komplekse strukturelle og interaksjonelle 

mønstre. Disse epistemiske settingene og epistemiske kulturene, kan forstås som hele sett og 

prosesser som «tjener kunnskap», utfolder seg med bruken, artikuleringen og omgangen med 

kunnskap, og lukker seg med dens bruk. Epistemiske kulturer gjennomtrenger de fleste 

aspektene ved samfunnet, og endringer på et nivå i samfunnet vil lede til endringer på flere 

nivåer. Det er spenningen mellom disse nivåene Knorr Cetina er opptatt av (Knorr Cetina, 

2007). I dette ligger en tese om en spill-over av epistemiske kulturer inn i samfunnet eller en 

epistemifisering av samfunnet, som påvirker hvordan mennesker organiserer seg og tenker, og 

i tillegg hvordan kunnskap beveger seg mellom ulike epistemiske settinger (Jensen og Lahn, 

2005). Dersom samfunnet preges av stadig mer kunnskap og stadig fler kunnskapssettinger, 

vil epistemiske kulturer være bærende for den nye samfunnsformen, og et strukturelt trekk 

ved kunnskapssamfunnet (Knorr Cetina, 2007). 

Kunnskapssamfunnets epistemiske struktur endrer både mennesket, kunnskapen selv og 

grunnleggende strukturer i samfunnet (Knorr Cetina, 2007). Det blir dermed viktig å studere 

prosessene bak maskineriene til kunnskapen, de større produksjonskulturene og hva som 

igangsetter kunnskapsprosesser. Nåværende transformasjoner i samfunnet må derfor se ut 

over den økonomiske definisjonen av kunnskapssamfunnet. Man må også rette fokus mot hele 

ordninger av prosesser og prinsipper som tjener kunnskap og utfolder seg med artikulering av 

selve kunnskapen. Det er i den forbindelse Knorr Cetina fremhever termen epistemiske 

kulturer for å fange inn de indre prosessene ved kunnskapsdannelse (Knorr Cetina, 2007). Før 

oppgaven tar for seg hva som ligger i termen epistemiske kulturer, kan det først være gunstig 

med en gjennomgang av Knorr Cetinas kultur- og kunnskapsbegrep. 

En utvidet forståelse av kultur og kunnskap 

Innen vitenskapssosiologien har det skjedd en vending fra en forståelse av kunnskap som et 

representerende og teknologisk produkt av forskning, til en forståelse av kunnskap som en 

prosess eller som praksis (Knorr Cetina, 2007). Denne forståelsen av kunnskap er av relevans 
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for den epistemiske kulturtilnærmingen Knorr Cetina inntar, som fremhever kunnskap som 

praksis og prosess. Knorr Cetina inkluderer i tillegg epistemiske kulturer som bindeledd 

mellom livsverdener og prosessene i disse livsverdene. Termen livsverdener utvider 

perspektivet på kontekster, deres temporale, spatiale og ontologiske strukturer. Livsverdener 

kan være rike og ha potensielt komplekse interne miljøer som vrir og vender seg rundt seg 

selv, påtvinger og utvider sine egne strukturer. Knorr Cetina fremhever at sammenkoblingen 

mellom livsverdener og livsverdeners prosesser er intendert til å reise sosiologisk bevissthet 

om at epistemiske kulturer forstås som sammenflettinger av ulike livsverdener – hvor 

livsverdenes respektive menneskelige og ikke-menneskelige objekter bringes sammen med 

menneskelige kontekster og prosesser. Hvordan disse sammenflettingene skjer og hvordan de 

ulike epistemiske settingene og praksisene avgrenser seg i forhold til indre og ytre 

omgivelser, blir dermed av betydning for beskrivelsen av epistemiske kulturer. «Kultur-som-

praksis» løsriver seg fra det spirituelle og ikke-materielle som kultur ofte identifiseres med i 

mange nåværende tilnærminger til kultur (Knorr Cetina, 2007). Knorr Cetinas kulturbegrep, 

strekker seg dermed kanskje ut over klassiske forståelser av begrepet, hvilket valg av termen 

epistemisk i motsetning til kunnskap også reflekterer. 

Kulturbegrepet henger også nært sammen med Knorr Cetinas (2007) forståelse av kunnskap, 

og hun fremhever de relasjonelle, kulturelle og de aktive sidene ved kunnskap. Hun utvider 

kunnskapsbegrepet til å omhandle noe mer enn representasjoner av virkeligheten, men som 

noe som oppstår i menneskelig samhandling og i relasjoner mellom mennesker og objekter. 

Spesielt er hun opptatt av relasjonen mellom forskere og andre eksperter og objektene de 

interagerer med. Kunnskap, i Knorr Cetinas forståelse, vokser frem av komplekse prosesser 

mellom mennesker, deres handlinger og aktiviteter, og mellom mennesker og objektene i 

deres omgivelser. I stedet for å rette fokuset mot kunnskapsinnholdet, retter hun blikket mot 

prosessene bak kunnskapsproduksjon og -aktivitet, og plasserer seg innen konstruktivistiske 

forståelser av kunnskap (Knorr Cetina, 2007). Med dette avklart vil det i det følgende 

gjennomgås hva Knorr Cetina legger i termen epistemiske objekter og epistemiske kulturer. 

3.2.2 Epistemiske objekter og epistemiske kulturer 

Epistemiske objekter – menneskers relasjon til objekter 

Innenfor epistemiske kulturer, eksisterer det objekter (fysiske og abstrakte) og artefakter 

mennesker benytter og interagerer med i sin hverdag (Knorr Cetina, 2007). Objekter eller 
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artefakter kan imidlertid ikke klassifiseres som et epistemisk objekt med mindre de skaper 

hybride former i samspillet mellom mennesket og objekt som skaper rom for å ville vite mer. 

Det er med dette man også snakker om epistemiske objekters wanting structure (Jensen og 

Lahn, 2005). Med andre ord: når mennesker inngår i kunnskapsaktiviteter med objekter som 

endrer objektene, skapes nye objektformer som genererer spørsmål og fordrer videreutvikling. 

Det er da snakk om et epistemisk objekt. Disse objektrelasjonene er spesielle fordi 

objektverden utgjør omgivelsene som ekspertarbeid utføres innenfor, og konstituerer det 

Knorr Cetina omtaler som et emosjonelt hjem for ekspertene. Kunnskap har i dette bildet 

«bindende egenskaper» og egenskapen av å tiltrekke seg mennesker. Gjennom 

kunnskapsvirksomhet knyttes mennesker og objekter sammen ved at objektene bidrar til å 

skape relasjonelle krav og muligheter for de som håndterer dem. Objektet er dermed med på å 

definere omgivelser samt individuell identitet, situere omgivelser og stabilisere dem (Knorr 

Cetina, 2007). Dette illustrerer epistemiske objekters «unfolding» natur: deres evne til 

kontinuerlig å skape nye spørsmål og transformere seg selv til et nytt epistemisk objekt, og 

«folde» seg igjen med svar, for deretter åpne seg igjen med nye spørsmål. Det epistemiske 

objektet, på grunn av sin mangelfulle natur, skaper et ønske hos mennesket i relasjon til det 

for å vite mer, og forstå dem. Objektet blir en kilde til selvet, delt subjektiv integrasjon og 

sosial integrasjon. Den relasjonen eksperter har til objekter må imidlertid ikke forveksles med 

den type relasjoner eksperter kan ha med mennesker, ifølge Knorr Cetina, men 

ekspertobjektene eller de epistemiske objektenes egenskaper og bindende natur gjør det 

plausibelt å tolke disse relasjonene som noe mer enn instrumentell handling, og mer som nye 

former for sosialitet som reproduserer aspekter ved epistemiske kulturer (Knorr Cetina, 2007). 

En tolkning er derfor at det vokser nye relasjoner og sosialiteter frem, som følge av 

menneskers interaksjon med epistemiske objekter som stadig skaper rom for ville vite mer. 

Neste avsnitt vil gå nærmere inn på termen epistemisk kulturer, og hvordan disse kulturene og 

epistemiske objekter kan skape nye former for sosialitet og endringer i samfunnets strukturer. 

Epistemiske kulturer – objekt-sentrerte praksiser 

Epistemiske kulturer forklares av Knorr Cetina som: «[..] those amalgams of arrangements 

and mechanisms – bonded through affinity, necessity, and historical coincidence – which, in a 

given field, make up how we know what we know.» (Knorr, Cetina, 1999: 1). Epistemiske 

kulturer, inkluderer ulike nivåer av interaksjon med objekter, symboler og lignende og preges 

av ulike sosiale, diskursive og materielle praksiser (Newell m.fl., 2009). Epistemiske objekter 
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har videre evnen til å lukke epistemiske kulturer og praksiser ved at de skaper avgrensninger 

til hvilke livsverdener som blandes inn (Knorr Cetina, 2007). Man kan forstå det slik at 

epistemiske objekter på sett og vis åpner og lukker ulike epistemiske settinger og praksiser 

ved utvikling og bruk av epistemiske objekter selv. Epistemiske kulturer er nettopp 

karakterisert ved denne typen epistemiske objekters unfolding-folding natur. Disse kan både 

mediere bånd mellom mennesker, danne utgangspunkt for subkulturer og danne triangulære 

relasjoner og bånd mellom mennesker og respektive objekter. Subkulturene som kan vokse 

frem er potensielt globale eller lokale på lignende måter som ekspertkulturer eller epistemiske 

kulturer. Disse epistemiske kulturene vrir seg altså rundt epistemiske objekter. Epistemiske 

kulturer har i tillegg egne krefter, de produserer effekter og kan ha egne interne miljø, de 

former persepsjon og retningen for fokus. I epistemiske kulturer finnes det derfor aspekter 

som er «at stake» (Knorr Cetina, 2007). Dette omhandler både definering av subjekter og 

objekter, men på samme tid også deres rekonfigurering i relasjon til de naturlige og sosiale 

ordene slik de eksister på utsiden av ekspertsystemer og i relasjon til hverandre. Dette er en 

måte man også kan gi konkret mening til sammenslåingen av livsverdene eller settingene i en 

epistemisk kultur. Når objekter og subjekter endres eller rekonfigureres oppstår det en egen 

virkelighet med fortolkningsproblemer og lange kjeder av meningskonstruksjoner. Dette 

peker på et annet fokusområde innenfor tilnærmingen med epistemiske kulturer, nemlig 

undersøkelser av de spatiale arrangementene som er stedene for kunnskap - mikropraksiser. 

Disse spatiale arrangementene, slik man kan tolke Knorr Cetina, kan være arbeid i 

laboratorier, involvere større sentre – eksempelvis steder hvor ressurser til hele feltet 

lokaliseres, nettverk for direkte eller indirekte samarbeid slik som e-mail eller 

kommunikasjon med større tilknyttede områder, eller regionale tettbebyggelser med 

spesialiserte leverandører og egne infrastrukturer. Disse ulike nivåene trekker på fordeler ved 

å være en del av en større epistemisk kultur, som stammer fra de ulike livsverdenes eller 

settingenes egenart og nettverk (Knorr Cetina, 2007). 

Epistemiske settinger styres også mot fremtiden ved at de kontinuerlig åpner opp for nye 

spørsmål, bestemmer rammene for viten og utvider fremtiden ved å kreve tiden for «det nye» 

(Knorr Cetina, 2007). Samtidig er disse systemene relativt stabile ved at de stadig 

reproduserer seg selv gjennom de epistemiske objektene som binder disse sammen. Tanken 

om epistemiske kulturer er designet for å fange inn indre prosesser ved kunnskapsdannelse. 

Bruken av begrepet epistemisk i stedet for termen kunnskap viser til fokuset på 

kunnskapsmaskineriene, og hva som konstituerer vitenskapelige undersøkelser og hvordan 
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man skaper mening av varierende aktiviteter (Knorr Cetina, 2007). Tanken om epistemiske 

kulturer skaper et skille mellom vitenskap og alle kunnskapsvirksomheter, ifølge Knorr 

Cetina, ved at man antar at vitenskap og kunnskap ikke er så samlet som antatt. I denne 

sammenheng er et viktig moment å innta epistemisk diversitet, altså at det er en fragmentering 

og flere eksisterende konstruksjoner av vitenskap. Med dette vises det til hvordan kulturelle 

spesifisiteter oppstår når domener av det sosiale liv blir separert – og hvordan epistemiske 

kulturer stadig «renner over» fra ekspertsettinger til hverdagssettinger. De blir selvrefererende 

systemer som orienterer seg rundt indre prosesser, og karakteriseres av egne spesialister, 

arbeidsdelinger og verktøy. Det er hvordan disse prosessene foregår som er betydningsfullt i 

beskrivelsen av en epistemisk kultur, og hvordan kulturene samler seg rundt epistemiske 

objekter (Knorr Cetina, 2007).  

3.2.3 Knorr Cetina sammenfattet: nye former for sosialitet - en 

utvidet forståelse av kunnskapssamfunnet 

På bakgrunn av menneskers omgang med epistemiske objekter vokser det frem bestemte 

sosiale bånd mellom mennesker og objekter i kunnskapsprosesser. I disse relasjonene og 

prosessene både oppstår og dannes kunnskap, men denne prosessen transformerer også 

deltakerne underveis og leder til utbredelse av epistemiske kulturer. Dette innebærer at 

kunnskapssamfunnet i sin helhet utgjøres av mange ulike epistemiske kulturer, som igjen kan 

ha subkulturer tilknyttet til seg. Det vokser også frem en ny type sosialitet, som følge av 

menneskers relasjon til kunnskapen i seg selv, hvilket bidrar til å endre sosiale mønstre som 

utgjør samfunnet. Dette betyr imidlertid ikke at utviklingen er antisosial, men at den leder til 

en økende orientering mot objekter som en kilde til selvet, delt subjektivitet og sosial 

integrasjon (Knorr Cetina, 2007). Det foregår med andre ord en transformasjon til en objekt 

sentrert sosialitet – en justering til en mer abstrakt verden. Det skjer en sammensveising via 

abstrakte epistemiske objekter, og dannelsen av et kunnskapssamfunn preges derfor av 

utbredelsen av epistemiske kulturer og objekter som kilde til selvet og generering av 

kunnskapsprosesser (Jensen og Lahn, 2005).  
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4 Metode og metodevalg 

I dette kapittelet trekkes frem de metodiske valgene jeg har gjort for å sikre at undersøkelsen 

skulle fremstå som meningsfull, sammenhengende og forskningsmessig forsvarlig. På dette 

punktet er det mange betraktninger å redegjøre for. I hvert av delkapitlene diskuteres 

fortløpende mine metodiske valg og begrunnelser, sett i lys av anbefalinger i metodelitteratur 

og i tilknytning til oppgavens formål og fokus. Kapittelet innleder først med oppgavens 

forskningsdesign og metodologiske forankring. Videre presenteres det kvalitative intervju 

som datainnsamlingsmetode og noen utfordringer i tilknytning til dette. Dette trekkes videre 

inn i redegjørelsen av, og refleksjoner rundt intervjuprosessen. Dernest følger en presentasjon 

av caset som metode, før jeg redegjør for mine metodiske vurderinger med å opparbeide et 

utvalg som kunne belyse oppgavens fokus. Mot slutten av kapittelet, og med bakgrunn i 

erfaring fra gjennomføring av undersøkelsen, redegjør jeg for min analysetilnærming til data, 

samt grep for å sikre undersøkelsens kvalitet. Med dette håper jeg å vise åpenhet, og vise at 

grundige refleksjoner og vurderinger ligger til grunn for mine metodiske valg. Underveis 

påpekes også noen potensielle svakheter med oppgavens metodiske rammeverk, samt hvordan 

kunnskap har blitt utviklet gjennom undersøkelsens forløp. Jeg innleder med en introduksjon 

av arbeidet med oppgavens forskningsdesign og oppgavens metodologiske forankring. 

Forskningsdesign er av betydning for hvordan prosjekter gjennomføres, og er en form for 

plan eller skisse (Thagaard, 2009) for hvordan man skal gå frem i sitt prosjekt. I slike design 

beskrives blant annet hva undersøkelsen fokuserer på, hvem som er aktuelle informanter, hvor 

undersøkelsen skal foretas, og hvordan den skal gjennomføres (Thagaard, 2009). Min 

undersøkelses hva er kompetanseutvikling i ferskvareavdelinger i ICA Supermarked. Når det 

gjelder hvem som er aktuelle informanter, er dette følgelig ferskvaremedarbeiderne 

kompetanseutviklingen gjelder for, samt ansvarlige for kompetanseutviklingen. 

Undersøkelsens hvor er situert til en av ICA Supermarkeds ferskvareavdelinger. Til sist, ble 

undersøkelsen gjennomført ved bruk av det kvalitative forskningsintervju som metode for 

datainnsamling. I slike design inngår videre hva slags type situasjoner som skal undersøkes. I 

mitt tilfelle er det snakk om et casestudie (ferskvareskolen) som kjennetegnes ved «[..] 

undersøkelsesopplegg som er rettet mot å studere mye informasjon om få enheter eller cases.» 

(Thagaard, 2009: 49). Av den grunn fremstod også intervjuet som et viktig verktøy for å 

samle inn informasjon om caset jeg ønsket å studere (Yin, 2009). I arbeidet med 

undersøkelsens forskningsdesign har det vært vesentlig å skape sammenheng mellom mine 
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metodevalg og mitt forskningsfokus. Å være seg bevisst modellene man arbeider ut ifra, er i 

den forbindelse av betydning for å kunne velge metoden som passer best til ens formål 

(Silverman, 2005). Metode kan forklares som «[..] the techniques or procedures we use to 

collect and analyse data.» (King og Horrocks, 2010: 6). For å belyse oppgavens fokus valgte 

jeg å samle inn data ved hjelp av intervju. En slik metode bygger videre på metodologier - 

prosessene hvor forskningsdesignet, valg av bestemte metoder og begrunnelser for dette 

knyttes til forskningens formål. Jeg ønsket i den sammenheng å opparbeide epistemologisk 

integritet, det vil si gode velbegrunnede sammenhenger mellom min studies fokus, design og 

metoder for å sikre en forskningsmessig forsvarlig helhet i min undersøkelse (Marshall og 

Rossmann 2006, i King og Horrocks, 2010). Da jeg har valgt å bruke det kvalitative 

forskningsintervju som metode, må jeg fortsatt redegjøre for på hvilken måte metoden er 

relevant for mitt fokus og modellen jeg opererer med (Silverman, 2005). En måte å forstå en 

intervjusituasjon på, er å tenke at den representerer den ytre verden. Det vil si at informanters 

beskrivelser reflekterer deres personlige opplevelser, kunnskaper, synspunkter og tidligere 

erfaringer. I denne sammenheng tolkes forskeren som en nøytral mottaker av informantens 

erfaringer, og man plasserer seg innenfor positivistiske tankemodeller (Thagaard, 2009). Den 

andre måten å forstå intervjusituasjonen på er via konstruktivistiske tankemodeller, hvor den 

sosiale interaksjonen mellom forsker og informant vektlegges, og hvordan disse i fellesskap 

utvikler kunnskap og forståelse gjennom intervjuet (Thagaard, 2009). Da jeg anser intervjuet 

som en situasjon hvor kunnskap og forståelse utvikles som følge av interaksjonen mellom 

meg og informant plasserer jeg meg innenfor konstruktivistiske tradisjoner. Samtidig ønsket 

jeg å hente inn faktaopplysninger om ferskvareskolens mål, strategier og oppbygning fra et 

«nøytralt» ståsted, hvilket gjorde at jeg også tolket informasjonen jeg forventet å hente inn 

med bakgrunn i positivistiske tankemodeller. Det kvalitative intervju fremstår i dette bildet 

som et nyttig verktøy for å få kaste lys over oppgavens fokus: ICAs plan, mål og arbeid med 

kompetanse i ferskvareavdelinger for å forberede ferskvaremedarbeidere på møtet med 

kunden, samt ferskvaremedarbeidernes opplevelse av dette, hvilket redegjøres for nedenfor.  

4.1 Det kvalitative forskningsintervju 

Det kvalitative forskningsintervju kjennetegnes av at man ønsker å gå i dybden på bestemte 

temaer, og forsøker å forstå verden gjennom intervjusubjektets perspektiv, og er spesielt egnet 

for å få innsikt i informanters erfaringer, tanker og følelser (Kvale og Brinkmann, 2009). I 

forhold til oppgavens fokus var det for meg viktig å velge en metode som tillot meg å gå i 
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dybden på de ulike temaene rundt kompetanseutvikling i ferskvareavdelinger samt innhente 

informantenes perspektiver og opplevelse av kompetanseutviklingstiltaket. Intervjuet 

fremstod i den forbindelse som et nyttig verktøy da det kvalitative forskningsintervjuet videre 

har formål om «[..] å få fyldig og omfattende informasjon om hvordan andre mennesker 

opplever sin livssituasjon og hvilke synspunkter og perspektiver de har på temaer som blir tatt 

opp i intervjusituasjonen.» (Thagaard, 2009: 87). Kvalitative intervjuer har også bestemte 

spørsmålssiler, en bestemt synlighet og vektlegger åpne og ikke-ledende spørsmål (King og 

Horrocks, 2010). Dette er i tråd med oppgavens fokus: å innhente rik og fyldig informasjon 

om hvordan ICA arbeider med kompetanse, samt ferskvaremedarbeideres opplevelse av 

kompetanseutviklingen i praksis. På samme tid fremstår bruk av kvalitative metoder som mer 

gunstig enn kvantitative tilnærminger ettersom jeg ønsket å innhente detaljert informasjon, i 

motsetning til eksempelvis talldata. Å be informanter om å fortelle om sine opplevelser av et 

fenomen er imidlertid ikke så enkelt som det kan se ut til. Ettersom intervjuet er et velkjent 

fenomen i samfunnet, danner mange seg bestemte tanker om hva situasjonen vil omhandle 

idet man sier man ønsker å foreta et intervju. Slike forhåndsforståelser kan representere både 

en fordel og ulempe for forskere. På den ene siden vil den som blir spurt til å delta på 

intervjuer ha en generell oppfatning av hva situasjonen omhandler. På den andre siden skiller 

intervjuene man forbinder med dagliglivet seg på viktige områder fra det kvalitative 

forskningsintervjuet. Kvalitative intervjuer skiller sterkt fra, eksempelvis jobbintervjuet, ved 

at det er sterke krav til konfidensialitet og anonymitet, det er asymmetri i maktrelasjoner i 

intervjusituasjonen (hvilket stiller strenge krav til forskerens etiske vurderinger) og man er i 

all hovedsak fokusert på å bygge rapport med intervjuobjektet, hvor personlig erfaring 

vektlegges (King og Horrocks, 2010). Å utføre et forskningsintervju innebærer altså at den 

som foretar intervjuet inntar en kritisk og reflektert holdning til intervjusituasjonen. I den 

sammenheng velger jeg å støtte meg til det Kvale og Brinkmann (2009) skriver om at å utføre 

et forskningsintervju fordrer kultivering av samtaleferdigheter og setter krav til ens evne til å 

stille spørsmål på en god måte. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) kan intervjuet anses som 

en profesjonell samtale hvor kunnskap konstrueres i interaksjon mellom to parter – hvor det 

er et gjensidig avhengighetsforhold i kunnskapsproduksjonen og dialogen. I det kvalitative 

intervju er det imidlertid få standardregler som er allment godkjent for rett utførelse, og 

intervjuforskning omtales derfor også som et håndverk – og hvis det utføres godt – en 

kunstform. Det at kvalitative intervjuer også ofte omtales som ustrukturerte reflekterer det 

faktum at mange metodologiske beslutninger må fattes mens intervjuet pågår, hvilket stiller 

store krav til intervjuerens ferdigheter og orientering om metodologiske muligheter og etiske 
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vurderingsevne. Den sosiale relasjonen mellom intervjuer og intervjuesubjektet er avgjørende 

for kunnskapen som kommer ut av intervjuet. Det blir derfor viktig å balansere mellom 

intervjuerens agenda og respekt for intervjuobjektets integritet (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Utfordringer ved bruk av det kvalitative intervju var noe jeg måtte arbeide mye med i forkant 

av intervjuene. Mens jeg kunne forberede meg på enkelte utfordringer gjennom å utføre 

eksempelvis pilotintervjuer på studievenner, lytte til og vurdere lydopptak (Thagaard, 2009) 

og orientere meg i metodelitteratur, var det andre utfordringer jeg måtte ta på stående fot i 

intervjusituasjonen. Eksempelvis løpet mot klokka, bruk av prober for å lede samtalen på en 

mest naturlig måte og for å sikre fyldige og reflekterte svar, balansering mellom hvor mye 

informasjon jeg skulle gi for å etablere kontekst, og unngåelse av ledende spørsmål. Nedenfor 

vil jeg derfor redegjøre for mine metodiske refleksjoner fra intervjuprosessen. 

4.2 Intervjuprosessen 

4.2.1 Utforming av intervjuguider: det delvis strukturerte intervjuet 

Intervjuer kan utformes uten struktur og anses som en samtale mellom to parter hvor temaene 

er forhåndsbestemt, eller som et relativt strukturert intervju med fastsatte spørsmål og fast 

rekkefølge på disse. Mens førstnevnte gir grunnlag for å presisere temaer som kan brukes for 

videre undersøkelser kan sistnevnte generere sammenlignbare svar, og er gunstig ved 

undersøkelser hvor sammenligninger mellom svar er viktig (Thagaard, 2009). Disse 

tilnærmingene fremstod ikke som relevant da jeg hadde tydelige tanker om hvilke temaer som 

ville være relevant i mine intervjuer, samtidig som jeg ønsket å kunne bevege meg mellom 

temaer og spørsmål uten fast rekkefølge. Min intervjuguide ble delvis ble utformet med 

hensikt om å kunne oppdage variasjon i svar og hadde mange like spørsmål, men med den 

hensikt om at spørsmålene skulle fungere som en sjekkliste idet samtalen tok for seg de ulike 

temaene. Spørsmålenes rekkefølge var altså tiltenkt som veiledende, uten at disse måtte følges 

slavisk. Den tredje varianten og den mest vanlige i kvalitative intervjuer er dermed kanskje 

mest beskrivende for mine intervjuguider: det delvis strukturerte intervjuet (Thagaard, 2009). 

I denne formen for intervju er temaene man skal gjennomgå fastlagt på forhånd, men 

rekkefølgen av temaene bestemmes underveis. Fleksibilitet er her viktig slik at informanten 

får anledning til å utype rundt de spørsmålene informanten ønsker, og for at forsker skal 

kunne ta opp temaer som fortløpende fremstår som aktuelle (Thagaard, 2009). Med tanke på 

at jeg hadde klare tanker om intervjuguidenes tematikk i forveien, fremstod det delvis 
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strukturerte intervjuet som den beste fremgangsmåte for å belyse oppgavens fokus. Av den 

grunn brukte jeg spesielt mye tid på utarbeidelse av temaer og undertemaer for min 

intervjuguide, med forankring i både teori og bakgrunnsinformasjon fra ICA. Jeg forsøkte å 

bygge opp de ulike temaområdene og undertemaene på en slik måte at det ikke ville være 

vanskelig å bevege seg mellom temaer, og strukturerte derfor intervjuguiden i klynger. I 

forhold til identifisering av temaer for intervjuguide, og for å formulere spørsmål (King og 

Horrocks, 2010) benyttet jeg både egen arbeidserfaring fra butikk og bakgrunnsinformasjon 

og erfaringer tilegnet gjennom min praksisperiode i ICA. Begrepene jeg hadde med meg fra 

min praksisperiode, samt innsikt i hvordan ICA arbeider med kompetanse, gjorde muligens 

arbeidet med intervjuguiden og formulering av spørsmål noe lettere, da jeg kunne benytte 

begrepene informantene selv benyttet, samtidig som dette gav meg større forståelse for 

svarene som senere ble avgitt. Denne vurderingen kan bekreftes i både i det Thagaard (2009) 

og Bryman og Bell (2007) sier om at det er viktig og på forhånd sette seg inn i informantens 

situasjon for å kunne stille spørsmål som oppleves som relevante for informanten. 

Intervjuguidenes klynger ble videre strukturert etter teori, i håp om å se hvordan teorien kunne 

manifestere seg i virkeligheten. I den sammenheng er det viktig med en god forståelse for 

teorien. Jeg brukte derfor mye tid på å fordype meg og orientere meg i litteraturen, og skrive 

mine teorikapitler i forveien av arbeidet med intervjuguidene. Samtidig var dette teoriarbeidet 

styrt av bakgrunnskunnskaper fra ICA. Med tanke på at jeg også ønsket å tilpasse de ulike 

guidene til informantene fremstod det delvis strukturerte intervju som nyttig. Jeg kom her 

frem til en løsning hvor temaene forble de samme, men med noen ulike spørsmål. 

4.2.2 Gjennomføring av intervju 

Den fremste erfaringen fra intervjusituasjonen var at det var et løp mot klokka. Fra første 

intervju omstrukturerte jeg dermed litt hvor lang tid jeg planla å bruke ved hvert av temaene 

basert på hvilke områder informanten så ut til å snakke mest rundt, slik at jeg kunne legge 

strategier dersom vi brukte for lang tid på hvert tema. Dette gav meg anledning til å justere 

hvordan jeg benyttet meg av prober for å veilede samtalen i ønsket retning, og samtidig sikre 

meg gode refleksjoner og levende beskrivelser til spørsmålene jeg stilte (Thagaard, 2009). 

Prober kan forklares som en form for oppmuntrende tilbakemelding fra forsker som 

signaliserer interesse for det som blir sagt og interesse for mer informasjon (Thagaard, 2009). 

For å igangsette og fortsette samtale rundt relevante og spennende temaer benyttet jeg meg av 

kroppsspråk, slik som å lene meg tilbake når jeg ikke var fullt så interessert, smile, nikke og si 
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«ja, ja», når jeg var interessert. Dersom jeg likevel opplevde manglende svar benyttet jeg 

aktivt av oppfølgingsspørsmål for mer informasjon. Eksempelvis: «Kan du fortelle mer om 

dette?» eller «Hvordan ville du gått frem dersom..?». For å forsikre meg om at jeg tolket 

informantenes svar korrekt, og for å få informantene til å utdype og beskrive sine følelser og 

reaksjoner (Thagaard, 2009) benyttet jeg spørsmål som «Synes du kursene var vanskelige å 

følge?» eller «Kan du forklare hva som har gitt deg størst læringsutbytte, og hvorfor?». 

Videre spurte jeg informantene om de kunne trekke frem episoder eller eksempler på 

situasjoner (Thagaard, 2009), slik som «Hva ville du gjort hvis en kunde vil ha ost, men ikke 

kan særlig mye om ost? Kan du beskrive en slik kundesituasjon?», for å få innsikt i 

informanten opplevelse av egen praksis. Samtidig kunne dette gi verdifull informasjon om 

informantens holdninger og meninger rundt temaer (Thagaard, 2009). Når det gjelder 

rekkefølgen på intervjuer fikk jeg av ulike årsaker ikke anledning til å velge. Likevel har jeg 

foretatt intervjuene i den rekkefølgen jeg opprinnelig ønsket. Fordelen ved å intervjue 

ansvarlige for ferskvareskolen først, var at jeg kunne danne meg en dypere forståelse for 

ferskvareskolen som kompetansetiltak, slik at jeg kunne benytte intern terminologi om 

ferskvareskolen i intervjuene med ferskvaremedarbeiderne, og lettere forstå hvordan de ulike 

svarene relaterte seg til ulike sider ved ferskvareskolen. Dersom jeg hadde intervjuet 

ferskvaremedarbeiderne først, tror jeg dette kunne minsket muligheten til å stille relevante 

oppfølgingsspørsmål i tilknytning til informantenes opplevelse av ferskvareskolen. Ved 

innledningen til hvert enkelt intervju foretok jeg også sammen med informanten en 

gjennomgang av informasjon- og samtykkeskjemaet. Jeg fremhevet at informantene måtte 

føle seg frie til å spørre hvis de ikke forstod spørsmål, og at jeg gjerne ønsket dialog i 

motsetning til spørsmål-svar mønster. Dette gjorde jeg både med tanke på å overholde etiske 

retningslinjer, og for å skape en avslappet stemning. Jeg skrev også et manus i forkant av 

intervjuene, slik at jeg ved hvert av temaene kunne etablere kontekst og en felles ramme jeg 

og informanten kunne snakke innenfor, for å veilede samtalens retning for å øke den 

økologiske validiteten (Nicolini, 2009). Ved slutten av hvert tema oppsummerte jeg videre 

hva som hadde blitt sagt, slik jeg hadde forstått svarene, slik at informanten kunne korrigere 

eller legge til kommentarer, for å sikre at jeg satt igjen med rett forståelse av utsagnene 

(Thagaard, 2009). Det var imidlertid utfordrende å holde oversikt over alle spørsmålene, 

notere og samtidig opprettholde en god og naturlig dialog. Av denne grunn valgte jeg kun å 

notere følelsesuttrykk og benyttet båndopptaker for senere gjennomgang av det som ble sagt. 

Denne avgjørelsen kan forsvares ved å henvise til det Thagaard (2009) sier om at notering kan 

redusere personlig kontakt i intervjuet og distrahere forskeren fra å stille relevante spørsmål. 
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Når det gjelder de ulike undertemaene kunne disse være utfordrende å holde oversikt over, da 

disse iblant fløt over i hverandre. På den andre siden følte jeg dette bidro til å belyse enkelte 

temaer fra flere vinkler. Jeg kunne også klart meg med færre spørsmål, da ett spørsmål gjerne 

genererte svar for andre spørsmål. Likevel fungerte spørsmålene som en oppsummering og 

kontroll på at jeg fikk svar på det jeg trodde jeg fikk svar på. Siden jeg ikke noterte annet enn 

følelsesuttrykk underveis i intervjuene skrev jeg ned mine refleksjoner direkte etter 

intervjuene, og begynte transkriberingen umiddelbart etter. Dette kan være et viktig grep hvis 

man ikke tar notater underveis i intervjuet (Thagaard, 2009). For å fokusere området for 

datainnsamling benyttet jeg også caset – det vil si et valg av hva jeg ønsket å undersøke 

(Stake, 2000), hvilket gjennomgås nedenfor. 

4.3 En kvalitativ case studie 

Case studiet er gunstig når: «A «how» or «why» question is being asked about a 

contemporary set of events over which the investigator has little or no control.» (Yin, 2009: 

13). Case studier som tar utgangspunkt i slike spørsmål kan beskrives som forklarende 

(explanatory) case studier, og kan også komplementeres deskriptive (descriptive) case studier 

(Yin, 2009). En bekymring ved bruk av case som metode har imidlertid vært at disse ikke gir 

særlig grunnlag for vitenskapelig generalisering. På dette punktet støtter jeg meg imidlertid til 

det Stake (2000) sier om instrumentelle case studier. Denne typen case studie er opptatt av å 

gå i dybden på et bestemt case, granske kontekster og aktiviteter detaljert, men fordi dette kan 

bidra med innsikt i andre tilfeller også. Stake utvider dermed perspektivet på generalisering 

ved å fremheve at det i instrumentelle case studier velges bestemte case med utgangspunkt i et 

ønske om å øke forståelsen for andre tilfeller også. Case studiers verdi ligger dermed i at de 

kan benyttes for å raffinere teori og skape grunnlag for videre forskning, og hensikten ligger 

ikke nødvendigvis i å representere verden, men i å representere caset (Stake, 2000). Ettersom 

mitt fokus både inkluderer implisitte hvordan-, og hvorfor-spørsmål fremstod bruk av caset 

som en nyttig innfallsvinkel. Samtidig studerer jeg nåværende hendelser som allerede har 

funnet sted som jeg ikke har kontroll over. Jeg valgte også å samle inn informasjon om mitt 

case ved bruk av intervjuet og med formål om å kunne beskrive i dybden et enkelt tilfelle: 

hvordan man gjennom ferskvareskolen forsøker å utvikle ferskvaremedarbeideres kompetanse 

for å kunne møte kunder på en god måte. Med tanke på å kunne skape overførbarhet til 

lignende tilfelle, la jeg ned en god del tanke i hvem som skulle inngå i mitt utvalg. Min 

forhåpning er at innsikt i denne undersøkelsen kan bidra med innsikt i problemstillinger som 
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kan være felles for flere ferskvareavdelinger i ICA Supermarked, og dermed åpne for 

nærmere undersøkelse. For å oppnå sistnevnte er det av betydning at man tar i betraktning 

hvem man inkluderer i sitt utvalg, for å sikre et utvalg som belyser fenomenet i fra flere 

relevante perspektiver (King og Horrocks, 2010). 

4.4 Om utvalg og presentasjon av informanter 

Jeg valgte mitt utvalg med tanke på egenskaper og kvalifikasjoner som var strategiske i 

forhold til mitt fokus og mitt teoretiske utgangspunkt. Av den grunn kan mitt utvalg 

klassifiseres som både et strategisk- og teoretisk utvalg (Thagaard, 2009). Teoretisk utvalg 

benyttes der hvor man velger ut informanter på bakgrunn av et ønske om å utvikle eller 

utforske etablert teori, begreper og perspektiver. Videre kan mitt utvalg også omtales som et 

tilgjengelighetsutvalg (Thagaard, 2009) ettersom jeg måtte velge ut ifra hvilke 

ferskvareavdelinger jeg hadde mulighet til å rekruttere tre informanter fra. Utvalget illustreres 

nedenfor: 

Figur 2: Oversikt informanter (Kilde: Forfatterens konstruksjon) 

 

For å kunne si noe om caset ferskvareskolen fremstod det som hensiktsmessig å intervjue 

ansvarlige for oppbyggingen av ferskvareskolen, for å undersøke nærmere målsettinger og 

strategier bak kompetansearbeidet, samt hvordan ferskvareskolen bygges opp for å nå sine 

mål. Et av disse målene, og et krav fra ICA, er at det alltid skal være minst én 

ferskvarespesialist per avdeling. For ferskvaresjef er det obligatorisk å oppnå 

ferskvarespesialist da et annet formål er å utdanne ferskvarespesialister til å kunne lære opp 

og videreformidle kompetanse til sine ansatte. Av den grunn fremstod ferskvaresjef som en 

viktig kilde til informasjon for å kunne si noe om hvordan ferskvareskolens mål kommer til 

Informant Beskrivelse/stilling Gjennomgått 

opplæring 

Bakgrunns-

informasjon 

Ansvarsområder 

Informant 

1 

Ansvarlig for 

ferskvareskolen 

X Utdanning innen 

økonomi og 

ledelse 

Ansvarlig for utforming av og 

opplæring i ferskvareskolen og 

frukt- og grønt skolen. 

Informant 

2 

Teamleder bakeri Frukt- og grønt 

spesialist, og kurs i 

ferskvareskolen 

Utdannet kokk Bakeri: brød, og bakeri  

Informant 

3 

Assisterende 

ferskvaresjef 

Én del unna 

ferskvarespesialist 

Grunnskole Drift i underavdelinger og 

oppfølgning av ansatte 

Informant 

4 

Ferskvaresjef Ferskvarespesialist Utdannet lektor i 

språk 

Ferskvareavdelingen i sin 

helhet, personale og drift. 
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uttrykk i praksis. Til sist ønsket jeg å intervjue to ferskvaremedarbeidere. Deltakelse i del 2 og 

3 i ferskvareskolen er frivillig for heltidsansatte ferskvaremedarbeidere og det kunne dermed 

være av interesse å se etter momenter som inspirerer til deltakelse i ferskvareskolen. Videre 

kan disse personene gi verdifull innsikt i hvordan opplæringen oppleves og gjennomføres i 

praksis, og hvilken innvirkning opplæringen har på deres arbeidshverdag og i møtet med 

kunden. Gjennom disse personene kunne jeg også få innsikt i informantenes opplevelse av 

opplæring fra ferskvaresjef. Basert på det foregående mener jeg også at mine fire informanter 

var tilstrekkelig stort med hensyn metningspunkt. Metningspunkt refererer til at utvalg er 

tilstrekkelig stort dersom det ikke ser ut til at inkluderingen av flere informanter kan gi 

ytterligere eller mer forståelse av fenomenet man studerer (Thagaard, 2009). En god 

retningslinje for kvalitative utvalg er at antall informanter ikke overskrider grensene for 

muligheten til å gjennomføre dyptpløyende og reflekterte analyser (Thagaard, 2009). Av 

hensyn til både praktisk gjennomføring og kvaliteten av datamaterialet jeg kunne forvente å 

sitte igjen med, valgte jeg derfor å forholde meg til disse fire informantene. Til grunn for dette 

utvalget lå også et ønske om å opparbeide variasjon, slik at mitt utvalg representerte ulike 

posisjoner i relasjon til oppgavens fokus (King og Horrocks, 2010). Dette er et viktig kriteria 

for å skape grunnlag for overførbarhet, som i korte trekk handler om hvorvidt forståelsen som 

utvikles innenfor rammene av et enkelt prosjekt kan være relevant for andre kontekster og 

situasjoner. I kvalitative studier er det fortolkninger som gir grunnlag for overførbarhet og 

ikke beskrivelser av mønstre eller tendenser i dataene (Thagaard, 2009). Det er derfor de 

fortolkninger jeg gjør av dataenes meningsinnhold (Thagaard, 2009) i oppgavens analyse som 

danner grunnlag for å kunne snakke om overføring til andre tilfeller. Bruk av kvalitative 

metoder slik som intervju og case og lavt antall informanter danner ikke grunnlag for å foreta 

generaliseringer. Dette var heller ikke en av hensiktene med min studie. Jeg valgte imidlertid 

ut case og informanter ut på bakgrunn av at det bestemte caset og dens informanter kan være 

representative for flere ferskvareavdelinger, og med ønske om at innsikt i dette caset kan ha 

verdi for nærliggende tilfeller. Jeg mener også det er holdepunkter for å omtale mitt utvalg 

som både strategisk og teoretisk styrt da jeg valgte informanter på grunnlag av bestemte 

egenskaper i forhold til teori og forskningsfokus. Det kunne imidlertid vært praktisk å 

intervjue en deltidsansatt også, ettersom det er utfordringer knyttet til å spre kompetanse til 

disse medarbeiderne. Av hensyn til praktisk gjennomførbarhet tror jeg derimot at å inkludere 

fler informanter kunne gått på bekostning av analysens kvalitet.  
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4.4.1 Vern av informanter 

Det at min studie ble utført ved hjelp av intervju innebar en nær kontakt mellom meg og 

informantene (Thagaard, 2009), og at dataene jeg satt igjen med kunne knyttes til deltakerne i 

studien. Dette innebærer en risiko for informantene dersom jeg ikke tar hensyn til enkelte 

retningslinjer. Jeg har forsøkt å beholde en kritisk og reflektert holdning til hva jeg ønsket å 

innhente av informasjon, samt hvordan jeg kunne unngå å bringe skade til mine informanter. 

For å sikre dette tok jeg utgangspunkt i tre momenter for å sikre deltakeres personvern: 1) 

informert samtykke, 2) konfidensialitet og 3) informere om konsekvenser av deltakelse i 

forskningsprosjektet (Thagaard, 2009). Selv om min studie ikke er innrettet på å innhente 

sensitiv informasjon, har jeg vært svært varsom i behandling av data og deltakernes 

identiteter. I forveien av intervjuene mottok alle informantene informasjonsskjema til 

gjennomlesning. Dette leste vi også gjennom i fellesskap på intervjutidspunktet, hvor jeg 

vektla at de måtte føle seg frie til å trekke seg på ethvert tidspunkt uten begrunnelse og videre 

konsekvenser. Deltakerne ble også informert om hva undersøkelsen gikk ut på, hvilke 

konsekvenser det ville få i ettertid og hvem som hadde tilgang til datamaterialet. Jeg måtte på 

dette punktet foreta overveielser i forhold til hvor mye informasjon jeg skulle gi, slik at ikke 

deltakerne ikke risikerte å oppgi svar de «trodde jeg ville ha». På samme tid forsikret jeg 

informantene om at dersom det ville skje endringer i oppgaven ville de bli opplyst om dette. 

Ettersom fullstendig informert samtykke er vanskelig dersom det foretas endringer i oppgaven 

(Thagaard, 2009) har jeg hatt mye fokus på å holde studien tro mot den opprinnelige planen 

ved å arbeide mye med forskningsdesignet. Per dags dato er studien det jeg informerte at den 

skulle være. Når det gjelder konfidensialitet har jeg vektlagt å arbeide med transkribert 

materiale i mitt personlige hjem, hvor andre ikke har mulighet til innsyn. For å skape trygghet 

opplyste jeg også informantene om at de kunne få tilsendt de transkriberte intervjuene dersom 

de ønsket dette. Informasjonen som fremkom gjennom intervjuene vil heller ikke bli brukt til 

andre formål enn det jeg har oppgitt til informantene. Umiddelbart etter intervjuene 

anonymiserte jeg også alle navn, inkludert navn som informantene oppgav i intervjuene, slik 

som leverandører og andre medarbeidere. Det transkriberte materialet og lydopptak ble også 

lagret og oppbevart uten navn, samtidig som de signerte samtykkene ble lagt i atskilte 

mapper. Å opparbeide total anonymitet rundt informanter er imidlertid vanskelig. Selv om jeg 

har anonymisert navn vil personer internt i bedriften kunne gjenkjenne informantene på grunn 

av informantens roller og titler, og ettersom kontakt med avdelingen jeg foretok 

undersøkelsen i, i førsteomgang, gikk gjennom mine kontaktpersoner i ICA. Jeg opplyste 
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imidlertid informantene om dette, slik at de kunne foreta et valg om deltakelse på godt 

grunnlag. Informantene kan også komme til å gjenkjenne seg selv i datagrunnlaget. Av den 

grunn legger jeg stor vekt på å presentere datagrunnlaget på en så tro måte som mulig til 

hvordan svar ble avgitt, samt skille ut mine tolkninger av svar på en tydelig måte, og for å 

unngå at de utsettes for ytre press i ettertid (Thagaard, 2009). For «verden utenfor» vil jeg 

imidlertid tro at det vil være vanskelig å gjenkjenne informantene. 

4.5 Analysetilnærming 

Tradisjonelt har kvalitative studier hatt induktive tilnærminger til analyse av data, som 

innebærer at man utvikler teoretiske perspektiver på grunnlag av analyse av dataene, og 

baseres på antakelser om at teori kan utvikles på grunnlag av empiri. Kvalitative studier kan 

imidlertid også ha deduktive tilnærminger ved at forskningen tar utgangspunkt i hypoteser fra 

tidligere teorier og tester teori opp mot empiri. Ofte kjennetegnes de fleste studiers 

forskningsprosesser imidlertid ved at man veksler mellom induktive og deduktive 

tilnærminger, det vil si: abduksjon, og fremhever «[..] det dialektiske forholdet mellom teori 

og data» (Thagaard, 2009: 194). Ettersom analyse av data har en sentral plass i 

idéutviklingsfaser, og teoretisk forankring hos forskeren gir perspektiver på hvordan dataene 

kan tolkes, kan en abduktiv tilnærming være gunstig. Abduktive tilnærminger innebærer 

videre «[..] at teorien utvikles på grunnlag av systematiske og dyptpløyende analyser.» 

(Thagaard, 2009: 194). Empirisk forankring er viktig for å unngå teoretisering som inneholder 

feil og svakheter, men samtidig vil forskeres teoretiske bakgrunn gi viktige perspektiver for 

fortolkningen av dataenes meningsinnhold (Thagaard, 2009). I det tidlige arbeidet med 

forskningsdesignet, benyttet jeg både bakgrunnskunnskaper fra ICA, men også teori for å 

finne frem til tema, fokus og valg av metoder. Ved å foreta et dykk ned i litteraturen, og 

gjennom møter med ICA fant jeg til slutt frem til fokuset jeg ønsket å forfølge. Dette fokuset, 

sammen med teori og bakgrunnskunnskaper fra ICA dannet dermed utgangspunkt for 

utforming av intervjuguider, hvor jeg arbeidet frem og tilbake mellom teori, og kunnskaper 

om ICAs ferskvareskole. Da jeg hadde gjennomført mine intervjuer benyttet jeg videre 

intervjuguidene som utgangspunkt for oppbygging av analysekapitler. Jeg bearbeidet 

intervjuguidene i forkant nettopp av den grunn at jeg skulle sitte igjen med materiale som var 

mulig å presentere klyngevis opp mot teorien jeg har benyttet som analyseverktøy, men som 

jeg samtidig kunne justere i forhold til empirien. Det transkriberte materialet fordelte jeg så i 

de ulike kategoriene i analyseskjemaet. Det var imidlertid ikke så enkelt som forventet, da 
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utsagn og svar avgitt i en av kategoriene også belyste andre kategorier, samtidig som enkelte 

deler av datagrunnlaget ikke passet inn i noen bestemt kategori. I den forbindelse lot jeg 

empirien få forrang for å unngå å presse empiriske fenomener inn i forhåndssatte teoretiske 

kategorier (Silverman, 2005). Min tilnærming til forskningsprosessen som helhet preges 

dermed av å være abduktiv. 

4.6 Studiens kvalitet: reliabilitet og validitet 

Når man i kvalitativ forskning opprettholder et skille mellom innsamling og analyse refererer 

dette til situasjonen hvor forsker ikke lenger har kontakt med informantene og begynner 

analysering og tolkning av datamaterialet (Thagaard, 2009). Med hensyn til etiske 

retningslinjer som skal verne om informanten blir det viktig hvordan man forholder seg til 

informanten når de ikke lenger er til stede for å gi kommentarer til hvordan datamaterialet 

analyseres og tolkes. Det dreier om hvilke grep man gjør for å sikre informantens interesser 

og personvern, og i hvilken grad man tar hensyn til egen faglige og teoretiske forankring som 

påvirkningsfaktor i analysen (Thagaard, 2009). Som allerede nevnt fremstod en av de 

viktigste tingene for meg å presentere det som fremgikk i datagrunnlaget på en mest mulig tro 

måte til virkeligheten og hvordan svar ble avgitt i intervjusituasjonen, samt hva som er mine 

tolkninger av utsagn. Dette omhandler styrking av undersøkelsens reliabilitet. Reliabilitet 

omhandler forskningens pålitelighet, og kan knyttes til hvordan forskeren redegjør for 

hvordan data utvikles. Kort fortalt dreier deg seg om hvorvidt forskeren skiller mellom egne 

vurderinger av informasjonen, og informasjonen slik den er (Thagaard, 2009). På samme tid 

har jeg, av hensyn til fremstilling av informanter, eksempelvis sensurert vekk banning, og 

vært vaktsom med å benytte utsagn som kan komme til å stille informantene i dårlig lys 

dersom utsagnet tas ut av sin opprinnelige sammenheng. I tilfeller hvor jeg var usikker om jeg 

hadde forstått informanten rett i intervjusituasjonen benyttet jeg meg, som tidligere nevnt, av 

oppfølgnings spørsmål for å få klarhet. Dette mener jeg har gitt meg en fordel ved senere 

analyse av datamateriale i forhold til hva som er informantenes meninger, og om jeg har 

tolket deres utsagn korrekt, og angår dataenes reliabilitet. I tillegg kan reliabilitet knyttes til 

spørsmålet repliserbarhet. Det vil si om en annen forsker som benytter de samme metodene 

ville kommet frem til samme resultat. Ettersom jeg arbeider ut ifra konstruktivistiske 

ståsteder, er imidlertid ikke repliserbarhets-spørsmålet relevant da dette knytter seg til 

forskningsidealet om nøytralitet (Thagaard, 2009). Likevel forsøkte jeg å ta i betraktning at 

min erfaring fra ICA kan representere en ulempe ved at jeg kan ha vært predisponert til å være 
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positiv til ferskvareskolen, hvilket kan ha svekket mitt kritiske øye, og oppgavens reliabilitet. 

Det blir dermed et spørsmål om datagrunnlaget er farget av min praksisperiode i ICA. Jeg har 

imidlertid forsøkt å forholde meg kritisk og reflektert til hvordan dette kan ha påvirket 

analysen av oppgavens datagrunnlag. Ved å gjøre dette håper jeg at denne erfaringen heller 

kan tjene som grunnlag for å opparbeide større forståelse for fenomenene jeg undersøkte, og 

gjennom dette også styrket oppgavens validitet. Validitet omhandler gyldigheten av 

tolkningene forskeren gjør på bakgrunn av innhentet data. Validiteten av et forskningsprosjekt 

kan vurderes ut ifra om funnene i undersøkelsen representerer virkeligheten som har blitt 

studert (Thagaard, 2009). Når det gjelder bearbeiding av mitt datamateriale transkriberte jeg 

mine intervjuer ordrett fra lydopptakene. Dette var selvsagt tidkrevende, men en nødvendig 

prosess slik at tekstene jeg videre skulle benytte representerte virkeligheten fra intervjuene, og 

for å opparbeide validitet rundt mine tolkninger av materialet. I min presentasjon og analyse 

av datamaterialet har jeg imidlertid pyntet på utsagn, slik at de skal bli mer leselige. Jeg har 

også valgt å oversette til norsk der hvor svar ble avgitt på andre språk. Meningsinnholdet i 

utsagnene er imidlertid det samme, slik at de representerer svarene slik de ble avgitt. Jeg har 

også benyttet meg av utsagn, for deretter å trekke tolkninger, slik at det blir tydelig for leseren 

på hvilket grunnlag jeg foretar tolkninger. Det kan videre skilles mellom intern og ekstern 

validitet. Intern validitet omhandler hvordan årsakssammenhenger støttes innenfor en bestemt 

undersøkelse. Ekstern validitet derimot dreier seg om forståelsen som utvikles innenfor en 

studie kan være gyldig i andre sammenhenger (Thagaard, 2009). Dersom den kvalitative 

studien har som mål å gå ut over det rent deskriptive, representerer analysen tolkninger av 

fenomenene forskeren har studert (Thagaard, 2009). I den forbindelse har jeg gjort grundige 

vurderinger av grunnlaget jeg har foretatt mine tolkninger på, og samtidig forsøkt å presentere 

datagrunnlaget på en så nøyaktig og strukturert måte at fortolkningers grunnlag blir tydelig for 

leseren. Dette omhandler opparbeiding av gjennomsiktighet for å styrke undersøkelsens 

validitet. Man kan også styrke forskningens validitet ved å be en kollega, eller i mitt tilfelle: 

min veileder, å kryss-sjekke analysen (Thagaard, 2009). Et godt gjennomtenkt design fremstår 

som viktig ved bruk av kvalitativ metode. Til grunn for dette ligger bevissthet rundt ens 

teoretiske posisjon og metodologiske tilnærminger, og refleksjoner rundt hva som er praktisk 

gjennomførbart med ressursene man har tilgjengelig (King og Horrocks 2010). Opparbeidelse 

av epistemologisk integritet i mitt forskningsdesign har stått høyt på agendaen. Jeg håper 

valgene jeg har tatt gjør kvaliteten av min forskning best mulig, og at åpenhet rundt mine valg 

og metodiske refleksjoner gir godt grunnlag for leseren til å vurdere kvaliteten av min 

undersøkelse. 
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5 Kompetanseutvikling i 

ferskvareavdelinger 

I dette kapittelet presenteres hvordan 1) ICA arbeider med kompetanseutvikling i 

ferskvareavdelinger, herunder hvordan ferskvareskolen planlegges og gjennomføres for å 

sikre kompetente ferskvaremedarbeidere i møtet med kunden, og 2) om dette 

kompetanseutviklingsarbeidet er en del av en større strategisk kompetansestyringsprosess i 

ICA, analysert ved hjelp av Lais (2004) teori om strategisk kompetansestyring. Kapittelet 

innleder med en analyse av hvordan ICA betrakter utviklingene i dagens samfunn, samt 

hvordan de går frem i arbeidet med kompetanseplanlegging. Dernest følger en analyse av 

ferskvareskolen som et konkret kompetansetiltak, hvilke læringsmetoder de tar i bruk, 

hvordan dette relaterer seg til kompetansen ICA ønsker å utvikle i ferskvareavdelinger og 

deltakernes opplevelser av ferskvareskolen. Kapittelet oppsummeres med hvorvidt 

ferskvareskolen kan anses som en del av en større strategisk kompetansestyring i ICA, som 

senere sammenfattes i kapittel 7, sammen med funn fra analysen som følger i kapittel 6. Først 

kort om hvordan utviklinger i samfunnet kan skape endrede kompetansekrav til 

ferskvareavdelinger. 

5.1 Samfunnet i endring 

Som vist i kapittel 3.1 er det i dag høyrere krav til kompetanse som følge av endringer i 

samfunnet, hvilket gjør at kompetanse blir svært viktig for bedrifter for å plassere seg 

konkurransemessig og for å nå sine mål (Lai, 2004). Dette reflekterer seg tidlig i intervjuene 

med informantene. Informant 1 uttrykker hvordan kunnskapsnivået blant kunder øker og at 

mange kunder som oppsøker ICA Supermarked forventer å møte kunnskap bak 

ferskvaredisken: 

[..] Og det er jo det som er en stor og spennende utfordring for oss, for vi må tilfredsstille den 

 forventningen kunden har [..] Og vi vet også at kundene, når de går til et supermarked, så 

 vil de gjerne ha litt inspirasjon, de vil ha matglede. (Informant 1) 

For å imøtekomme denne utfordringen er det vesentlig å unngå tilfeldig satsning på 

kompetanse, blant annet for å unngå kompetanseinkongruens og generelle effekter, jamfør Lai 

(2004). Nært tilknyttet dette er hvordan bedrifter relaterer kompetansesatsing til konkrete 

kompetansebehov i bedriften for å iverksette korrekte tiltak, og for at satsningens kostnader 
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skal kunne legitimeres (Lai, 2004). Datamaterialet tyder i den sammenheng på at ICA 

relaterer kompetansebehov i ferskvareavdelinger til omgivende samfunn, og at satsningen 

vokser frem av en større overordnet satsning i konkurransen om de prisbevisste kundene. 

Blant disse kundene er det økt kunnskapsnivå, ifølge informant 1, som skaper endrede 

rammer for hva slags kompetanse ferskvaremedarbeidere behøver for å møte kundene på en 

god måte. Alle informantene uttrykte i den forbindelse utfordringer knyttet til eksempelvis 

oppslag i medier om hestekjøtt i produkter, økt fokus på helse, produksjonsvilkår, samt de 

mange matprogrammene på tv som bidrar til økt interesse for mat og kritiske kunder: 

[..] Så det er ofte at vi har kunder som har veldig stor kompetanse også. [..] Det er ofte 

 kunden  som kanskje vet mer enn selgeren. (Informant 3). 

Utfordringen blir å utvikle ferskvaremedarbeideres kompetanse for å kunne parere den 

kompetansen kundene bringer med seg til ferskvaredisken: 

[..] Altså, i matbransjen så endrer trenden seg veldig fort. [..] Så det er viktig å være 

 oppdatert, og sjekke på nettet hva som er «in». For at dagen skal gå best mulig, så må man 

 være oppdatert. [..] Det hjelper også veldig mye å se på tv. Det er veldig mange kunder, hvis 

 de har sett på Hellström eller Gordon Ramsay, så kommer de dagen etter, så skal de ha 

 akkurat det samme som han lagde. Og hvis du da har sett det selv, så er det jo veldig enkelt å 

 tilby det samme. (Informant 3) 

Mange av kundene de møter, forteller informantene, forventer hjelp til å komponere ulike 

matretter fra «A til Å», men er på samme tid opptatt av kvalitet, helse, utforskning av 

spennende, eksotiske retter og mattrender, som øker kravene til kompetanse bak 

ferskvaredisken. Utsagnene illustrerer også at det ikke bare kan være snakk om å utvikle 

kompetanse innenfor eksempelvis produkt eller salg. Det gjelder det også å ta i betraktning at 

kundene som kommer har enkel tilgang til kunnskaper om mat rundt seg, hvilket presser 

kravene til variasjon i servicer som tilbys, og leder til sterkere konkurranse, i tråd med Lai 

(2004). En videre tolkning kan være at dette omhandler å opparbeide et syn på arbeidet som 

en plass for kontinuerlig utvikling dersom man skal kunne møte disse kundene. Dette 

bekreftes i informantenes svar om at de ofte på fritiden bruker tid på mat, eksperimentering og 

oppsøking av mer kunnskap, at dette er en glede ved å være en ferskvaremedarbeider, 

samtidig som det fremstår som en nødvendighet og innebærer læringsmuligheter: 

[..] Hele lønna mi går med på mat. Altså hvis jeg får inn en ny industripakka delikatesse, 

 for eksempel, så kan det godt hende at jeg allerede på mandagen er nødt til å prøve den 

 hjemme for at jeg til helgen skal kunne si åssen det funker, ikke sant? Og da lager jeg den på 

 tre, fire forskjellige måter. [..] Så jeg synes at det at kundene her er kunnskapsrike og 

 kravstore, er spennende. Jeg synes det er morsommere enn at de ikke er det. (Informant 4). 
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Datamaterialet gir altså grunnlag for å tenke at det er økte kompetansekrav til 

ferskvaremedarbeidere, som følge av utviklinger i samfunnet og enklere tilgang til 

kunnskaper via blant annet sosiale medier. Det er nærliggende å tro at de skisserte 

utviklingene i samfunnet fordrer utvikling av sammensatte kompetanser hos 

ferskvaremedarbeidere for å møte disse kundene. Hvordan ICA arbeider med og analyserer 

kompetansebehov blir dermed av betydning. Ferskvareskolen kan i den forbindelse forstås 

som et konkret tiltak for å sette opplæring i system, og for å unngå tilfeldig satsning på 

kompetanse, hvilket utdypes i kapittel 5.1.2. Hvorvidt dette tiltaket er basert på strategisk 

styring i de første fasene, gjenstår å se. Det foregående kan også tolkes som et eksempel på 

det Knorr Cetina (2007) refererer til som en spill-over av ekspertkulturer, eller 

epistemifisering av samfunnet, og at det kan være snakk om å møte det Knorr Cetina betegner 

som et kunnskapssamfunn. Oppgaven returnerer til dette i kapittel 6. Oppgaven vil i det 

følgende ta for seg hvordan ICA arbeider med kompetanseplanlegging ut fra overordnede mål 

og strategier i bedriften, og med hensyn til å parere kunnskapsrike kunder.  

5.2 Kompetanseplanlegging 

5.2.1 Hva er kompetanse i ferskvareavdelinger?- en 

kompetanseanalyse 

I arbeidet med kompetanseplanlegging er det av betydning at man analyserer 

kompetansebehov ut ifra bedriftens overordnede mål og strategier (Lai, 2004). Med tanke på 

at konvertering av ICA butikkene inngår som en del av det overordnede arbeidet i ICA med å 

snu utviklinger i bedriften, fremstår satsningen på ferskvareavdelinger - hjertet i de nye 

formatene - som en vesentlig del av det overordnede arbeidet. Informant 1 forklarte at 

kompetansen ICA ønsker å utvikle i sine ferskvareavdelinger både strekker seg fra 

grunnleggende produktkunnskaper til mer avanserte produktkunnskaper, men også kunnskap 

om butikkdrift generelt og om ledelse, økonomi, salg og kommunikasjon. Informanten 

fremhevet også viktigheten av å lære opp ferskvaremedarbeidere til hvordan å bli gode 

selgere, informant 1 sin «kjepphest»: å gå fra å være ekspeditører til å bli selgere. 

[..] Så det spenner jo egentlig fra hvordan du deler osten og sløyer fisken til hvordan du 

 behandler medarbeidere og motiverer andre medarbeidere og behandler kunder. Og midt av 

 dette her, så er det litt økonomi og sånne ting. (Informant 1). 
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Dersom jeg følger Lai (2004) ser ICA ut til å ha mål om utvikling av både generelle- eller 

standardiserte kompetanser, eksempelvis basiskunnskaper om produkter, rutiner og 

prosedyrer, som er kritisk for å utvikle kunnskaper og ferdigheter som lar seg anvende på en 

rekke oppgaver internt. På samme tid ser ICA ut til å ha et ønske om utvikling av oppgave- og 

funksjonsrelatert kompetanser, blant annet faglige og administrative kompetanser innen 

butikkdrift, økonomi og ledelse, samt personlige og sosiale kompetanser gjennom kunnskap 

om hvordan motivere og lede sine medarbeidere til å trekke i samme retning. Videre forklarte 

informant 1 at det var lagt stor vekt på å trene opp ferskvareskolens deltakere i å trene opp 

andre, spesielt ferskvaresjefer da disse har medarbeidere under seg. Derfor inngår det i 

ferskvareskolen også en god del kunnskap om ledelse, hvilket kan tolkes som et konkret 

eksempel på et ønske om utvikling av det Lai (2004) omtaler som administrative-, personlige- 

og sosial kompetanser. Et eksempel som kan illustrere det som også kan se ut til å være et 

ønske om utvikling av en form for organisasjonsspesifikk kompetanse (eller som i det minste 

fremstår for meg) omhandler «hvordan stille de rette spørsmålene». Slik jeg leser informant 1 

dreier dette seg både om mersalg, men også bestemte holdninger til hva det vil si å være en 

ferskvaremedarbeider og hvordan å yte god service gjennom å lese kunden korrekt. Disse 

holdningene kan, med utgangspunkt i Lai (2004), leses som en form for jobbrelaterte 

holdninger, det vil si hvordan bestemte verdier og oppfatninger knyttes til bestemte oppgaver 

og funksjoner, og kan videre knyttes til ICA Supermarkeds overordnede mål. I tillegg ser det 

også ut til at «hvordan stille de rette spørsmålene» impliserer at andre kompetanseformer er 

på plass, hvilket fremgår i det følgende. Et eksempel informanten trakk frem for å vise 

hvordan man ønsker at ferskvaremedarbeidere skal gå frem for å hjelpe kunder (dersom 

kunden selv ikke har kunnskaper selv om det de spør etter) er som følger: 

[..] «Ja, men de venninnene dine, tror du de er ostekjennere? Eller er de nybegynnere på 

 ost?» Liksom, hvor skal vi legge nivået? [..] da må den som jobber i osteavdelingen spørre om 

 de tingene og kartlegge deg. [..] Og så man jo foreslå de ostene man mener passer til deg og 

 dine behov. [..] og det er jo det vi trener dem på, på ferskvare, i salgsteknikk – dette å avdekke 

 med åpne spørsmål. [..] Og det er vel det som er utfordringen. For å fronte kunden på den 

 måten må du være sikker, du må være trygg, du må ha produktkunnskapen. (Informant 1) 

Utvikling av kompetanse innenfor salg sammenkoblet med gode produktkunnskaper kan altså 

utgjøre en form for kompetanse som kan gjøre det enklere å håndtere kundesituasjoner. På 

samme tid kan man tenke seg at det også er snakk om et ønske om å overføre bestemte 

jobbrelaterte holdninger som påvirker hvordan kompetanser kommer til uttrykk og anvendes i 

arbeidssituasjonen, jamfør Lai (2004). Disse jobbrelaterte holdningene ser også ut til å være 
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nært knyttet til ICA Supermarkeds egne formulerte mål, og vevet inn i utviklingen av andre 

kompetanser, slik som salg- og produktkunnskap. Et utsagn som kan illustrere dette er: 

[..] Vi er en 2.0 butikk og har veldig spesifikke krav og mål til hvordan ferskvareavdelingene 

 skal se ut og være – altså det er jo hjertet i butikken. [..] Og hvis ikke ferskvare fungerer, så 

 har liksom ikke et Supermarked livets rett nesten altså. Og det er klart at målet til ICA er jo at 

 vi skal være, eller bli den butikken som er foretrukket på ferskvare. [..] Og så må man da 

 bruke alle midler man kan for å høye kompetansen til de ansatte og hele avdelingen. [..] 

 (Informant 4). 

På dette punktet viser det seg at Lais (2004) kompetansebegrep kan være fordelaktig som 

analyseverktøy fordi utvikling av kompetanser innenfor salg og produktkunnskaper samtidig 

ser ut til å henge nært sammen med utviklingen av en bestemt jobbrelatert holdning til hva 

service innebærer, og kan på samme tid påvirke hvordan salgskompetanse og 

produktkompetanse anvendes. Når det gjelder hvordan ferskvaremedarbeiderne selv opplever 

hva det vil si å ha kompetanse uttrykte både informant 2,3 og 4 at service, kundekontakt og 

gode produktkunnskaper er vesentlig for å imøtekomme kunder. På samme tid ser det ut til at 

interesse for både service og kontinuerlig utvikling er en stor del av det å være en 

ferskvaremedarbeider, ved siden av evnen til å tåle et høyt og hektisk tempo. Det kanskje aller 

viktigste som ble fremhevet i denne sammenheng er at man er trygg i møtet med kunden:  

Ja, altså det viktigste er kundekontakten. Og at man føler seg trygg på det man kan. Og når 

 man ikke kan, faktisk spør den som kan, sånn at man alltid føler seg trygg mot kunden. For det 

 er jo veldig viktig for kunden å ha noen de kan komme til og snakke om mat og få gode tips. 

 Så det å kommunisere på en ordentlig måte med kunden er nok det viktigste. (Informant 3) 

Dette utsagnet kan illustrere at det er nære koblinger mellom jobbrelaterte holdninger, jamfør 

Lai (2004), som utvikles i tråd med utviklingen av ens kunnskaper om både produkter og salg. 

Informant 3 sitt svar om at «at man faktisk spør den som kan» kan være et eksempel på 

hvordan disse holdningene påvirker hvordan man anvender kompetanse og går frem i en 

kundesituasjon dersom man mangler svar, knyttet til en bestemt oppfattelse av hvordan en 

bestemt oppgave bør utføres. Disse holdningene kan også være et uttrykk for en form for 

kontinuerlig kunnskapsorientering, og at denne orienteringen henger sammen med 

informantenes syn på eller oppfattelse av hva deres arbeid innebærer. Dette kan illustreres 

gjennom informant 4. For informant 4 innebærer det å være ferskvaresjef, for det første, at 

man er pedagog for sine medarbeidere for å skape et team som trekker i samme retning. For 

det andre er det administrative oppgaver som stadig trenger oppfølgning. For det tredje er det 

kundekontakt og utvikling av ens produktkunnskaper og kompetanse. Det er dermed mange 

roller å fylle som ferskvaresjef, både foran og bak disken. Informant 4 uttrykker viktigheten 
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av å være interessert og engasjert i matfaget og fremst av alt: en god kundebehandler, 

gjennom gode kjennskaper til produkter: 

Ja, jeg må jo vite noe om produktet, for jeg er avhengig av at kundene mine synes at jeg gir de 

 korrekte og gode råd. Og at jeg gir den servicen de trenger. Og hvis ikke jeg vet hva jeg 

 snakker om, så har jeg ikke en sjanse. [..] At man kan produktlære da, rett og slett. [..] Jo mer 

 kunnskap om varene, jo høyere kompetanse på det feltet vi trenger i ferskvaren. Altså, vi 

 trenger varekunnskap, og vi trenger kundebehandling. Det er kompetanse. (Informant 4). 

Utsagnet illustrerer at det er nødvendig å være lidenskapelig opptatt av både matfaget og 

ferskvareyrket, og kontinuerlig videreutvikling for å kunne gi god kundeservice og være en 

god ferskvaremedarbeider. «Å stille de rette spørsmålene» fordrer i dette bildet at man har 

flere andre kompetanseformer på plass, som nevnt ovenfor, og ser også ut til å være tilpasset 

ICA Supermarkeds mål, oppgaver og behov, og inneholder samtidig normer for praksis, 

strategier i arbeidet, ved at bestemte holdninger og flere kompetanseformer knyttes inn under 

«én fane». En alternativ forståelse, ut ifra Lai (2004), er at dette kan tolkes som en 

organisasjonsspesifikk kompetanse. Det er på den andre siden vanskelig å vurdere hvorvidt 

det er denne, eller de generelle kompetansene som faktisk utvikles gjennom ferskvareskolen. 

Hvorvidt denne kompetansen videre kan representere en kjernekompetanse, som ifølge Lai 

(2004) er en unik, sjelden kompetanse, som er avgjørende for kundenes oppfattelse av ICA 

Supermarkeds tjenester, er derimot vanskeligere å avgjøre: 

Kompetansen i en ferskvareavdeling skal jo være den samme. [..] Så er det klart at det å jobbe 

 på ICA «Vest» kontra for eksempel ICA «Øst» så trenger man jo ikke den samme kompetansen 

 på hvor matvarene kommer fra.[..] Og da må vi på vestkantbutikkene skaffe oss en egen 

 kompetanse på det. [..]Basiskompetansen må jo være der uansett, men hver butikk eller hvert 

 område får sin egen spisskompetanse. (Informant 4) 

Mens det kanskje ikke er snakk om utvikling av en form for kjernekompetanse, kan det 

imidlertid ut ifra utsagnene se ut til at det utvikles ulike spisskompetanser i ulike 

ferskvareavdelinger. Dette ser også ut til å være knyttet til lokalisering og til det praktiske 

daglige arbeidet i butikk. Det fremgår av dette at ferskvaremedarbeiderne også er kjent med 

hva slags type kompetanser ICA ønsker å utvikle i ferskvareavdelinger, men samtidig gir de 

uttrykk for at man selvstendig må utvikle kompetanser som er unike for den enkelte avdeling, 

avhengig av ens omgivelser. Å være en god ferskvaremedarbeider oppfattes, som vist 

ovenfor, som det at man både har visse generelle basiskompetanser innenfor eksempelvis 

rutiner og prosedyrer, men også oppgave- og funksjonsrelaterte kompetanser slik som evne til 

videreutvikling og kreativitet (personlig kompetanse), evne til å arbeide målrettet og 

tilrettelegge for måloppnåelse (administrativ kompetanse), at man har produktkunnskaper 
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(faglig kompetanse) men også at man klarer å arbeide i team og samarbeid (sosial 

kompetanse). På samme tid inngår det at man reflekterer over at kundene kan oppsøke 

kunnskaper ved bruk av mange andre konkurrerende kunnskapskilder. Lais (2004) 

kompetansebegrep viser seg i den sammenheng som et nyttig verktøy, da 

ferskvaremedarbeidernes kompetanse fremstår som et meningsfullt uttrykk dersom man 

inkluderer holdningene som henger nært sammen med hvordan kompetanseformene kommer 

til uttrykk, anvendes og videreutvikles. På bakgrunn av det foregående kan en tolkning være 

at ICA identifiserer ulike kompetansebehov, i tråd med Lai (2004), og at dette henger sammen 

med de overordnede målene og strategiene i ICA som videre danner utgangspunkt for 

formulering av strategier for kompetansearbeidet, hvilket følger nedenfor. 

5.2.2 Arbeidet med kompetanse – kompetansestrategier 

ICA Supermarkeds overordnede mål er å være «Alltid anbefalt» og skape matglede hos 

kunder. I den sammenheng er ferskvareavdelinger en viktig bidragsyter. ICA Supermarkeds 

formulerte visjon, misjon angir således målet med kompetansearbeidet, mens de strategiske 

pilarene gir retning, og kjerneverdiene til grunn antyder hvordan disse skal etterleves i 

praksis. Kompetansearbeidet styres altså mot noe, jamfør Lai (2004), og baseres på analyser 

som knytter overordnede mål i ICA og kompetansearbeidet sammen. Det fremkom i intervjuet 

med informant 1 at ferskvareskolen bygger på samme mal som et annet vellykket 

opplæringsprogram. Det har imidlertid blitt gjort noen justeringer i ferskvareskolen, i 

forbindelse med etablering av det nye formatet ICA Supermarked 2.0. Endringene gjelder 

mest oppbygning av butikkene, spesielt med hensyn til innføring av backwall. Backwall er en 

hylle med tilbehørsprodukter til de ulike produktene i ferskvareavdelingen. Med åpning av de 

nye butikkformatene har det blitt rettet større oppmerksomhet mot opplæring i merslag og 

hvordan man skal selge fra disse produkthyllene. Dette omhandler hvordan man skal stille de 

rette spørsmålene for å kartlegge kunders behov og kunne gi best mulig tips og råd, som nevnt 

i kapittel 5.2.1, for å oppnå den servicen ICA anser som viktig i konkurransen om kundene. 

På samme tid dreier dette seg om å samarbeide med andre avdelinger i butikken. Eksempelvis 

å skape mersalg gjennom kampanjer som involverer både frukt og grønt-, tørrvare- og 

ferskvareavdeling. Informant 1 fortalte videre at det har blitt satset mer på opplæring fra 

toppledelsen for å trene opp medarbeiderne i det nye formatets standard og rutiner: 

[..] De har funnet ut at skal vi vinne den krigen, så gjøres det gjennom dyktige medarbeidere 

 i butikk. (Informant 1). 
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En tolkning er derfor at ferskvareskolen har vokst frem for å sette opplæring i system og 

fremstår derfor som en konkret tiltaksplan for å oppnå læring. Dette henger sammen med 

bedriftens overordnede mål, som også har ledet til selvstendige målformuleringer gjennom 

ICA Supermarked. En av hensiktene med arbeidet med ferskvareskolen er videre å utdanne 

ferskvarespesialister som kan ta ansvar for opplæring av medarbeidere, slik at kompetansen 

når ut til så mange som mulig. I tillegg henger dette sammen med en av de store utfordringene 

informant 1 skisserte: å engasjere og utdanne deltidsansatte (som ofte er studenter):  

[..] Det å ha dyktige medarbeidere på kveldstid, det er den store utfordringen. Og det 

 gjelder ikke bare oss, men det gjelder hele dagligvarehandelen. [..] Også få dem til å få 

 passion for mat. (Informant 1). 

Å utvikle ferskvarespesialister med ansvar for opplæring, henger derfor sammen med at: 

[..] de skal bli mest mulig selvgående, for vi rekker jo ikke få alle inn på kurs. Og det er det 

 viktig at ferskvaresjefen eller ferskvarespesialisten da er kompetent til å lære opp sine i 

 butikken. (Informant 1). 

Det overnevnte kan derfor tolkes som en bevisst kompetansestrategi, slik Lai (2004) benytter 

termen, for å spre ønsket kompetanse til alle ferskvaremedarbeidere. Datamaterialet tyder 

også på at det er god forankring i både ledelsen og de overordnede målene i bedriften. Dette 

er i tråd med Lai (2004) som fremhever dette som en avgjørende faktor for å kunne bedrive 

strategisk kompetansestyring. Ved siden av dette, fremgår det også at det er god kjennskap til 

ICA Supermarkeds overordnede mål i ferskvareavdelingen jeg undersøkte, selv om ikke alle 

informantene uttrykte de formulerte målene eksplisitt. En kan gå ut ifra at en god forankring 

på alle nivåer utgjør en viktig forskjell for å kunne arbeide målrettet mot satte mål. Både 

informant 2, 3 og 4 fortalte videre at de alltid har egne planer for utvikling. Blant annet planer 

for å få mest mulig ut av hver dag når det gjelder salg, og planer om gjennomføring av de 

ulike kursene i ICA skolen og ferskvareskolen, eksperimentere med smaksprøver og vise 

interesse. I forbindelse med dette fremhevet informant 3 spesielt: 

Det viktigste er kommunikasjonen mellom oss ledere og de ansatte. At vi også passer på – 

 altså det vi gjør til daglig, det vi gir videre til kundene - at vi forteller det til de som ikke er 

 her, for vi har jo folk som bare jobber en dag i uka. [..] Deltidsansatte trenger jo at vi 

 forklarer litt hva som har skjedd i løpet av uka også. At de også kan anbefale litt, selv om de 

 ikke jobber så mye [..] Og spesielt rundt tilbudene vi har hver uke. (Informant 3) 

Kommunikasjonen som her trekkes frem, det vil si å informere og dele kunnskaper med andre 

ansatte, fremstår som en tydelig strategi i ferskvareavdelingens eget arbeid med å utvikle og 
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spre kompetanse. En annen strategi for å sikre utvikling av kompetanse i 

ferskvareavdelingene, slik informant 4 uttrykker det, er og kontinuerlig kurse medarbeidere: 

[..] Spesielt i de periodene hvor vi ikke har det så travelt, så har vi jo alltid prosjekter hvor vi 

 fokuserer på kanskje en type produkt, at alle skal lære seg det og hva slags tilbehør som skal 

 være til det produktet [..] så må vi sende folk på kurs for at de skal få trygghet – altså det 

 handler jo veldig mye om trygghet. (Informant 4) 

I intervjuene snakket vi også litt om ferskvaremedarbeidere vet hvor de kan oppsøke 

kunnskap dersom de mangler svar og kompetanse på feltet. Til dette fortalte informant 4 at 

dersom ikke informanten selv var på jobb, eller andre ledere i ferskvare, da må ekstrahjelpene 

vite at de kan ringe til informant 4, at de kan benytte nettet og andre verktøy: 

«[..] de må ha utveier da, for å hjelpe kunden» (Informant 4). 

Dette viser også at informant 4 går aktivt inn i rollen som lærer for sine medarbeidere, et av 

målene med ferskvareskolen og det å utdanne ferskvarespesialister. Som det fremgår, i denne 

ferskvareavdelingen, arbeider medarbeiderne selv aktivt med kompetanseutvikling, og 

dermed etterlever og arbeider i tråd med de overordnede målene til ICA Supermarked. Videre 

tyder datamaterialet på at det er formulerte strategier for kompetansearbeidet gjennom egne 

målsettinger og formuleringer i ICA Supermarked, henholdsvis deres visjon, misjon, 

strategiske pilarer og kjerneverdier, som skissert i kapittel 2. Disse har således ledet opp til 

utformingen av ferskvareskolen – en systematisering av kompetanseutviklingen. I 

ferskvareskolen angis det både hva som skal gjennomgås, hvem som er deltakere og hvem 

som er ansvarlig for gjennomføringen. Når det gjelder tidsperspektiv for tiltaket er det ikke 

noe bestemt tid, slik jeg leser informantene. Dette kan henge sammen med at ferskvareskolen 

er et kontinuerlig program som flest mulig skal igjennom. Å få tid til å kurse alle 

ferskvaremedarbeidere henger derfor sammen med når ferskvareavdelinger har tid til å sende 

medarbeidere på kurs. Ferskvareskolen kan dermed bedre omtales som en prosess, slik jeg 

tolker dette. Kostnadsplaner i tilknytning til ferskvareskolen har jeg imidlertid ikke 

datagrunnlag til å uttale seg om, selv om kan være naturlig å tro at individuelle budsjetter er 

tillagt arbeidet med ferskvareskolen. Til sist angir også ferskvareskolen hvem som er 

ansvarlig for oppfølgning: ICAs egne ferskvarekonsulenter, distriktssjefer og butikksjefer. 

Hvorvidt ferskvareskolen og dens mål er godt nok formulert for oppfølgning og evaluering, 

gjenstår å se. Nedenfor følger en analyse av ferskvareskolen som systematisk 

kompetanseutviklingstiltak, i tråd med Lais (2004) teoretisering, for å beskrive hvordan 

arbeidet med kompetanse foregår i praksis. 
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5.3 Ferskvareskolen, et kompetanseutviklingstiltak 

Ferskvareskolen kan, som nevnt, anses som et tiltak utformet i tilknytning til den overordnede 

satsningen på de nye ICA 2.0 formatene. Med åpning av de nye formatene har det blitt rettet 

spesielt fokus mot systematisk opplæring innen frukt- og grønt avdelinger samt 

ferskvareavdelinger. Av den grunn har ferskvareskolen kommet til liv som et 

kompetansetiltak for å utvikle best mulig eller rett type kompetanse, i tråd med Lai (2004). 

Ferskvareskolen kan sies å rette seg mot både formell og uformell læring, slik Lai (2004) 

beskriver dette. Dette reflekteres i bruk av læringsmetoder, samt at opplæringen er satt i 

system og dokumenteres via spesialistbrev. Før oppgaven går inn på de ulike 

læringsmetodene kan det først være gunstig med en gjennomgang av hvordan 

ferskvareskolens innhold organiseres og sys sammen, med tanke på kunnskapsområdene ICA 

ønsker å utvikle kompetanser innenfor, og hvem ferskvareskolen samarbeider med. Informant 

1 forklarte i den forbindelse at pensum utarbeides i samarbeid med råvareleverandørene 

innenfor fisk, kjøtt og ost, ved bruk av oppslagsverk, leksikon, og samlesider på internett. De 

ulike kursene arrangeres også i samarbeid med ICAs egne leverandører (kan tolkes som 

eksternt opplæringspersonell) og ledes av ICAs interne ferskvarekonsulenter. Av hensyn til 

utvikling av kritisk organisasjonsspesifikk kunnskap, vist i kapittel 3.1.2, kan bruk av eksterne 

kursholdere være lite gunstig, ifølge Lai (2004). Likevel kan man anta at det kan være gunstig 

å benytte seg av «primærkilder» til kunnskap, slik som leverandørene, av hensyn til å 

kvalitetssikre det som læres bort i ferskvareskolen. Samtidig fremstår dette samarbeidet som 

svært tett, da oppstart av ferskvareskolen var i samarbeid med leverandørene: 

[..] De sitter jo med førstehåndskunnskap. Jeg kan jo ikke så mye om ferskvare, jeg kan frukt 

 og grønt [..] Så har jeg rett og slett brukt leverandørene og deres kunnskap. For de sitter jo 

 med all kunnskap egentlig. (Informant 1) 

På bakgrunn av egen kompetanse og utdanning, har informant 1 videre inkludert kunnskaper 

om salg, økonomi, ledelse og kommunikasjon og sydd sammen et kursopplegg. Informant 1 

oppgir videre at ferskvareskolens direkte kommunikasjon med leverandører sikrer at de har 

kontinuerlig oppdatert kunnskap om de ulike produktene. Av hensyn til å imøtekomme 

kunder kan man anse dette som et viktig moment for å kunne basere sine kompetanser på 

primærkilder til kunnskap, dersom kunder i større enn tidligere stiller spørsmål ved 

ferskvaremedarbeideres kunnskaper, som oppgaven kommer tilbake til i kapittel 6.1.1. 

Informant 1 må på samme tid tilpasse utforming av de ulike kursene i forhold til det behovet 

ledelsen setter for hver enkelt kjede, hvilket viser at det foretas tilpasninger av tiltaket til ICA 
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Supermarkeds mål. Da jeg videre spurte om kunnskapsbasen til ferskvareskolen er unik, i 

motsetning til ferskvareavdelinger i andre bedrifter, og om samarbeidet med leverandørene 

bidro til dette, fikk jeg som svar at: 

[..] Det jeg mener og tror er ved å sette dette i system i ferskvareskolen, så har vi kanskje 

 systematisert en opplæring som kanskje er bedre enn de andre har. Selve kunnskapsbasen, ja - 

 det vet jeg ikke nok om [..] (Informant 1) 

På dette punktet fikk jeg dermed ikke inntrykk av at produktkunnskapene som inngår i 

ferskvareskolen skiller ferskvareskolen noe vesentlig fra andre kjeder, uten at dette kan 

fastslås. Det at opplæringen derimot er satt i system fremstår som et viktig aspekt i 

forbindelse med ferskvareskolen tolket som et konkret kompetanseutviklingstiltak. Blant 

annet med hensyn til egne målformuleringer og strategier med tiltaket for å kunne foreta 

oppfølgning og evaluering av måloppnåelse i ettertid, jamfør Lai (2004). Selv om enkelte av 

ferskvareskolens kurs arrangeres av ICAs leverandører (en type eksterne kursholdere) kan en 

tolkning være at det nære samarbeidet kan bidra til at det likevel utvikles en form for 

organisasjonsspesifikke kompetanser, både ved at det er nært samarbeid i utformingen av 

kunnskapene som inngår, samtidig som disse sys sammen til et opplegg spesielt tilpasset til 

og styrt av ICA Supermarkeds mål. Dette samarbeidet kan representere fordeler med hensyn 

til utvikling av organisasjonsspesifikke kompetanser, gitt at sammenvevingen av kunnskapene 

fra de eksterne kildene tilpasses konkret ICA Supermarkeds formulerte behov, og at kursene i 

regi av leverandørene gjennomføres i tråd med ferskvareskolen mål og behov, slik man kan 

tolke Lai (2004). Nedenfor følger læringsmetodene man benytter i ferskvareskolen, sett i 

sammenheng med kompetansen ICA ønsker å utvikle gjennom ferskvareskolen. 

5.3.1 Læringsmetoder og organisering 

Når det gjelder læringsmetoder i ferskvareskolen, forklarer informant 1 at man har 

obligatoriske e-kurs i forkant av ferskvareskolen. Bruk av e-kurs viser at læringsmetoden IT- 

læring benyttes aktivt (Lai, 2004). IT læring assosieres med blant annet ustrukturert 

demonstrasjons- og instruksjonsprogrammer og nettbasert læring, eksempelvis 

organisasjoners intranett. Denne læringsmetoden egner seg for overføring av faglig kunnskap, 

og utvikling av faglige ferdigheter (Lai, 2004). E-kursene gir ferskvaremedarbeidere en 

innføring i de ulike områdene i ferskvareavdelingen og obligatoriske 

«minimumskompetanser» innenfor butikksikkerhet, behandling av varer, produktlære og 

lignende. Fordelen med en slik metode er at den er fleksibel og kan inkludere alt fra tekst fra 
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lærebøker, bilder, film, diskusjonsgrupper og oppgaver (Lai, 2004). Ulempen ved slike 

metoder er at de er ressurskrevende, og at de i større grad representerer et læringsmedium 

(Lai, 2004). ICA har imidlertid et svært stort utvalg at IT-baserte e-kurs. Dette verktøyet, eller 

de personlige samlesidene (som vist i kapittel 2) hvor man har oversikt over obligatoriske e-

kurs og fysiske kurs man kan gjennomgå, representerer potensielt et viktig verktøy i arbeidet 

med kompetanse i ferskvareavdelingene og systematisk kompetansearbeid. På samme tid kan 

de benyttes som oppslagsverk, og kan derfor representere et nyttig verktøy for de som tar i 

bruk disse interne oppslagsverkene, slik man kan tolke Lai (2004). Valg av e-kurs kan knyttes 

til at ICA ønsker at alle sine medarbeidere i ferskvare og ICA Supermarked skal ha en viss 

obligatorisk kompetanse. I den forbindelse kan man anta at e-kurs er en effektiv måte å spre 

ønsket obligatoriske kompetanser til mange personer samtidig, av hensyn til både finansielle 

og tidsmessige faktorer. Når man så har fullført de obligatoriske e-kursene kan man begynne 

på del 1 i ferskvareskolen. 

På de første kursene i del 1 av ferskvareskolen, forteller informant 1 at det er noen innledende 

kurs med litt teori i om de ulike områdene kjøtt, fisk og ost. Deretter arbeider man praktisk i 

ICAs treningsbutikk, hvor man beveger seg rundt og arbeider med eksempelvis oppbygning 

av disker, lager smaksprøver og rullerer mellom diskene, samt observerer hva andre grupper 

har gjort, i regi av ICAs interne ferskvarekonsulenter. En slik praktisk tilnærming i de 

innledende kursene kan tenkes å være gunstig med tanke på å motivere 

ferskvaremedarbeidere som er vant med en hverdag hvor de ikke sitter i ro, også fremhevet av 

både informant 1 og 4. Rullering mellom disker kan også være et gunstig grep, med tanke på 

at ICA gjerne ønsker at medarbeidere skal etterleve lignende praksis i ferskvareavdelinger. På 

samme tid er det nærliggende å tro at læringsmetoder som legger opp til praktisk trening kan 

være mer engasjerende da man får benytte kunnskapene ervervet gjennom ferskvareskolen i 

en praktisk situasjon, en av informant 1 sine forhåpninger med utforming av kursene. Dette 

kan også gi større overføringsverdi av det lærte til arbeidssituasjonen, ifølge Lai (2004). Det 

er imidlertid ingen av læringsmetodene skissert av Lai (2004) som direkte kan beskrive eller 

passer til det som her fremstår som en praksisbasert læringsmetode. Likevel fremstår 

praksisen som et bevisst valg av en metode for læring. Det kan i tillegg tenkes at denne typen 

praksisbasert læring kan være gunstig med hensyn til utviklingen av uformell kompetanse. En 

slik praktisk arbeidsmåte kan være fordelaktig med tanke på uformell og ubevisst læring 

gjennom dialog og observasjon av mer erfarne andre (Lai, 2004). Å foreta opplæringen i form 
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av interne ressurspersoner fremstår også som et gunstig grep, dersom man ønsker utvikle 

organisasjonsspesifikk kompetanse, slik man kan lese Lai (2004). 

I del 2 av kursene samarbeider man mye med leverandører og kursingen foregår ved hjelp av 

læringsmetodene forelesning, gruppeoppgaver samt praktisk trening. Bruk av læringsmetoden 

forelesninger, ifølge Lai (2004), er fordelaktig der hvor man ønsker å formidle informasjon 

innenfor en gitt definert ramme til fler deltakere på samme tid. Denne læringsmetoden egner 

seg for utvikling av faglige og administrative kunnskaper og holdninger. Metoden er lite 

ressurskrevende, men på den andre siden lite praksisnær, og kan dermed gi liten 

overføringsverdi til praktisk arbeidsutførelse (Lai, 2004). Gruppeoppgavene på den andre 

siden, kan legge opp til både strukturert- og ustrukturert diskusjon, det vil si diskusjoner hvor 

tema er fastlagt og samtalen styres mot et bestemt læringsmål eller diskusjoner hvor fokus 

skifter til læringsprosessen og styres av de lærende selv (Lai, 2004). Ustrukturerte diskusjoner 

åpner spesielt for læring ved at problemløsning knyttes til mer komplekse 

mellommenneskelige, områder og kan være gunstig i utvikling av sosiale kompetanser og 

holdninger, samt prosesskunnskaper og kunnskaper om temaet som diskuteres. På samme tid 

er det større overføringsverdi til arbeidssituasjonen (Lai, 2004). Hvorvidt det legges opp til 

slike diskusjoner har imidlertid jeg ikke holdepunkter i datamaterialet til å uttale meg om, 

annet enn mine egne tolkninger av hva slike gruppeoppgaver kan innebære. Bruk av 

gruppeoppgaver som læringsmetode, gitt at de inkluderer en form for diskusjoner, kan dersom 

man følger Lai (2004), være gunstige i utviklingen av både faglige-, administrative-, 

personlige- og sosiale kunnskaper og holdninger. Videre avrunder man også de ulike kursene 

med biffskoler og kokkekamp i kjøttleverandørens lokaler. Ifølge informanten er dette en av 

de populære aktivitetene i ferskvareskolen som får svært høy skåre på evaluering av kurset. 

Samtidig fremhever informant 1 viktigheten av å ha «passion» for mat: 

[..] Og de synes de når de har kokkekursene, og det å konkurrere litt med det [..] Men sånn 

 som vi gjør det nå, så er det sosialt og hyggelig, men det er jo også en læring. For i disse 

 kursene så har du jo med leverandørene som forteller hvordan du skal tilberede scampi, alt 

 dette her. Så vi får inn kunnskap og matglede samtidig som de har det moro. (Informant 1) 

Det legges altså opp til både en form for uformell læring og samtidig praktisk erfaringslæring, 

hvilket kan tolkes som et bevisst valg av læringsmetode både for å skape engasjement blant 

ferskvareskoledeltakerne, men samtidig veve inn læring gjennom samhandling med andre, 

erfaringsutveksling og direkte trening i ferdigheter. Dette kan tolkes som fordelaktig også for 

utviklingen av både faglige-, personlige- og sosiale kompetanser, ettersom både holdninger 
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kan erverves og overføres i samhandling (Lai, 2004). I tillegg kan det også tolkes som 

fordelaktig for utvikling av ferdigheter og kunnskaper om selve matfaget, og ikke minst 

sosiale kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom samhandling (Lai, 2004). Innenfor del 

2 får man også utlevert 12 hjemmeoppgaver hvor man skal eksperimentere i egen butikk for å 

øke salg og trene på dette. Selv om denne læringsmetoden ikke konkret relaterer seg til de 

metodene Lai (2004) skisserer, kan man anta at denne kan slekte på læringsmetoden 

selvstudium – det vil si planlagt læring som enkeltmedarbeidere selv gjennomgår uten 

læringsgruppe eller lærer, hvor individet egne læringsmål og belønninger (Lai, 2004). Selv 

om gjennomføring av oppgavene er valgfritt, kan imidlertid metoden ikke kvalifiseres 

fullstendig som et selvstudium da individet ikke nødvendigvis gjør dette på eget initiativ. 

Uansett: denne praktiske jobbingen med produkter, eksperimentering og overvåkning av 

salgsøkning, kan representere en svært viktig læringskilde for den enkelte. Man får anledning 

til å se hvordan egen innsats og påvirkning i butikken kan skape økonomisk gevinst ved å 

eksperimentere med smaksprøver, eksponering av produkter og så videre. Dette gir anledning 

til direkte erfaringslæring; hvordan ferskvaremedarbeiderens egen aktivitet kan virke inn på 

salg i avdelingen. Det er imidlertid utfordringer knyttet til gjennomføring av disse oppgavene; 

frafall. Slik jeg tolket informant 1, er dette et problem ettersom en viktig læreprosess ligger i å 

utforske hvordan eksperimentering med smaksprøver og lignende kan gi kunnskap om hva 

som gir best salgsresultater. Informant 1 forklarte videre at frafallet kan skyldes at man 

tidligere måtte utføre fire oppgaver innenfor hvert av områdene kjøtt, fisk og ost, men at det 

ofte er en terskel å gå inn til kolleger i andre disker å utføre oppgaver der. På grunn av dette 

løste ferskvareskolen opp ordningen og gjorde det mulig for deltakerne og fritt velge innenfor 

hvilken disk man utfører de 12 hjemmeoppgavene. Dette kan også tolkes som et forsøk på å 

skape rom for å følge egne interesser. Når oppgavene videre er gjennomført og gjennomgått 

med ferskvareskolens ansvarlige, kan man bevege seg til del 3 av kurset, spesialistkurset. 

I del 3 av kurset benytter man seg også av en blanding av foregående læringsmetoder, 

samtidig som pensum øker i vanskelighetsgrad og kunnskapsområdene blir mer komplekse. 

Disse kursene avsluttes imidlertid med en eksamen og spesialistbrev. Det at det er eksamen 

ved gjennomføring illustrerer at det kan være snakk om utvikling av en form for formell 

kompetanse, jamfør Lai (2004), men det er samtidig holdepunkter for å si at det underveis i 

ferskvareskolen også tilrettelegges for utvikling av uformelle kompetanser ettersom det legges 

opp til praktisk prøving og feiling i enkelte deler av ferskvareskolens kurs, og gjennom 

hjemmeoppgavene. Etter oppnådd spesialisttittel mottar man så en invitasjon til en studietur 
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på 4 dager. Studieturen, eller «gulroten», kan for øvrig representere en type belønning- og 

incentivordning for å få medarbeidere til å arbeide og utvikle seg i tråd med ICAs mål, jamfør 

Lai (2004), som kan være en viktig kilde til motivasjon for å fullføre ferskvareskolen. Det at 

det i del 3 rettes fokus mot å utvikle ferskvarespesialiser med kompetanse til å lære opp 

medarbeidere kan i seg selv tolkes som en «plan» for å legge opp til uformell læring når 

ferskvarespesialistene returnerer til sitt arbeid: det vil si utvikling av medarbeidere som senere 

kan veilede sine medarbeidere. Veiledning innebærer nær kontakt, oppfølgning og 

tilbakemelding underveis (Lai, 2004), og har som fordel at den gjerne foregår direkte i 

arbeidssituasjonen. Denne læringsmetoden kan være gunstig for utviklingen av både faglige-, 

administrative-, sosiale og personlige ferdigheter. Ulempen kan være at man er prisgitt en god 

relasjon mellom den som veileder og den som veiledes (Lai, 2004). Gitt at man gjennom 

ferskvareskolen klarer å utdanne ferskvarespesialister som videre veileder sine medarbeidere, 

kan denne læringsmetoden representere en viktig del av arbeidet med både å utvikle ønskede 

kompetanser, men også for å spre kompetanse til flest mulig ferskvaremedarbeidere. Med 

tanke på at det kan være ressursmessig krevende å få alle ferskvaremedarbeidere gjennom 

hele ferskvareskolen, fremstår dette som gunstig. Foregående skisserte læringsmetoder kan 

altså være gunstige med hensyn til utvikling av oppgave- og funksjonsrelaterte kompetanser, 

men også for utvikling av holdninger, som er en viktig påvirkningsfaktor for hvordan 

kompetanse tilegnes og anvendes ved senere anledning. Bruk av flere ulike læringsmetoder, 

samt kombinasjon av disse er, ifølge Lai (2004), et viktig grep for å oppnå øke sannsynlighet 

for ønsket læring. I forhold til kompetansene ICA ønsker å utvikle, som vist i avsnitt 5.2.1, ser 

det ut til å være samsvar mellom definerte kompetansebehov og valg at metoder, slik jeg 

tolker datamaterialet. Nedenfor følger videre en presentasjon av ferskvaremedarbeidernes 

opplevelse av ferskvareskolen, som kan gi noen antydninger på hvordan ferskvareskolen 

utspiller seg og oppleves i praksis. 

5.3.2 Gjennomføring av ferskvareskolen 

I denne delen av oppgaven flettes inn Kirkpatricks fire effekt- eller målenivåer (Kirkpatrick, 

1987, 1994, i Lai, 2004). Hensikt er ikke å forsøke å foreta en systematisk evaluering i den 

forstand Lai (2004) forstår systematisk evaluering, men å benytte de fire målenivåene som et 

verktøy for å systematisere informantenes opplevelser, refleksjoner og uttrykk i tilknytning til 

deltakelse i ferskvareskolen, og for å se hvordan ferskvareskolens mål kommer til uttrykk i 

praksis. I tillegg trekkes inn hvorvidt det også ser ut til å være en spredningseffekt til andre 
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medarbeidere gjennom å studere nærmere ferskvaresjefs rolle som veileder og lærer for sine 

medarbeidere.  

Deltakernes refleksjoner 

Informant 4 (som er ferdigutdannet ferskvarespesialist) fortalte at enkelte av kursene kunne 

være noe kjedelige med tanke på pensum. Informanten hadde imidlertid en god del 

kunnskaper fra sin bakgrunn som butikkslakter og gjennom praktisering som ferskvaresjef i 

mange år før opplæring ble satt i system i form av ferskvareskolen. Videre uttrykte informant 

4 et ønske om utviklingen av et mer praksisnært pedagogisk opplegg fra begynnelsen av:  

[..] For det som er ekstremt mange av de som jobber i ferskvare, eller i butikk generelt, det er 

 ikke noen akademikere. Det er mennesker som velger å jobbe i butikk på heltid [..]. De er 

 praktikere og de trenger å lære seg på en praktisk måte. Og jeg synes vel kanskje det tok litt 

 for lang tid før vi kom til den praktiske biten. [..] Men det gir deg jo veldig mye når du 

 kommer opp på spesialistkurset. Da får du jo mer «hands on» på alt selv.  (Informant 4) 

Utsagnet ovenfor illustrerer at det kan være svært vanskelig å utforme et opplæringsprogram 

med tanke på å tilpasse dette til de ulike deltakernes nivåer. Spesielt med tanke på at 

ferskvaremedarbeidere allerede kan ha bakgrunn som kokker, butikkslaktere og lignende. På 

samme tid må man ta hensyn til de deltakere med tilnærmet ingen erfaring innenfor ferskvare. 

Ut ifra dette er det ikke dermed sagt at informant 4 er negativ til ferskvareskolen. 

[..] Det høres vel ut som om jeg kanskje er litt negativ til ferskvareskolen. Jeg er ikke det. Jeg 

 synes bare den blir litt overfladisk. I hvert fall i begynnelsen. Men jeg ser jo også det at hvis vi 

 hadde hatt en ferskvareskole som var bygget opp mer praktisk pedagogisk fra begynnelsen av, 

 så hadde interessen økt enda mer, tror jeg. (Informant 4) 

Dette kan tenkes å ha sammenheng med at informanten allerede har bred erfaring innenfor 

matfaget og ferskvare både faglig, men også gjennom daglig praktisering. For de som ikke har 

erfaring innen ferskvare kan man imidlertid anta at innledende teoretiske introduksjonskurs 

kan utgjøre et gunstig grunnlag å arbeide ut ifra idet man beveger seg til praktiske kurs i del 1. 

Videre fremhever informanten: 

[..] Jeg skulle ønske at ICA skolen på en måte promoterte det matfaglige enda sterkere da. At 

 man sa «Dere er klar over at dere kan bli fiskehandlere?», ikke sant? Så strålende ICA er med 

 å hjelpe til å betale lønningene deres når dere går» Det er liksom andre ting som man kan 

 bygge litt mer på da, synes jeg. (Informant 4)  

Når det gjelder informantenes opplevelse av om kursene var enkle å følge, uttrykte både 

informant 2 og 3 at kursene bygger på hverandre på en slik måte at man gradvis beveger seg 
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fra mer grunnleggende til mer avanserte kunnskaper, og kan være et uttrykk for at de er 

tilfredse med hvordan organiseringen av pensum er lagt opp, jamfør Kirkpatricks (1987,1994, 

i Lai, 2004) første målenivå: reaksjoner. Et utsagn som kan illustrere tilfredshet er følgende: 

Det hjalp veldig. Det er ikke det samme å gå på et heldagskurs enn å få opplæring på 

 jobben. På jobben så går det jo veldig raskt, og vi kan ikke stå å få opplæring hele dagen 

 heller, man må jo jobbe også på en måte. Så det hjelper jo veldig at det ikke er noen kunder i 

 nærheten og at alt er rolig når du skal bli lært opp. (Informant 3) 

Samtidig fremhever informant 2 at gjennomføring av ferskvareskolen er en lengre prosess 

som ikke skjer direkte etter man starter i ICA. Videre spurte jeg om man i ferskvareskolen ble 

gitt muligheter for fordypning i de områder man selv interesserer seg mest for: 

Egentlig ikke. Det finnes egentlig ingen som sier at man kun skal ha det i ett område. Man 

 kan alltid ha en interesse, og utvikle seg, men man kan ikke bare bli på et sted. (Informant 2). 

Dette utsagnet kan illustrere et viktig poeng: en holdning om at interesser ikke bør forbli kun 

innenfor et område, da man behøver å videreutvikle sine kompetanser innenfor flere felt. 

Dette kan også tolkes som et eksempel på hvordan bestemte jobbrelaterte og selvrefererende 

holdninger kommer til uttrykk hos informanten, i tråd med Lai (2004). Når jeg derimot spurte 

om de i ferskvareskolen ble presentert for ulike oppslagsverk, områder eller nettverk å ta i 

bruk for videre kunnskapsoppsøking og kompetanseutvikling, svarte informant 2 videre at de 

ikke har mottatt dette skriftlig, men at det alltid er en dialog: 

[..] for det er det litt kursene handler om også, det er jo det å kunne utvikle seg og finne svar. 

 [..] Man må hele tiden utvikles. Ofte så sier man jo at man har opplæring med folk, når de 

 starter i ferskvare, og så skal dem kunne jobbe siden alene etter to, tre dager. Men altså, det 

 er – de kanskje skal steke kylling og kanskje ta oppvask - men det trengs jo mer, og det ser 

 man når man jobber. (Informant 2) 

Dette utsagnet illustrerer at det er en grad av kunnskapsorientering i informantens holdning til 

ferskvareyrket. Dette kan videre være et eksempel på hvordan ferskvareskolen bidrar i 

utviklingen av en viss kunnskapsorientering hos ferskvaremedarbeidere, som kan antas å være 

svært viktig for ferskvaremedarbeideres egen evne og vilje til egenutvikling ved senere 

anledning. Dette reflekterer også utviklingen av visse personlige kompetanser, og det kan 

hende læringsmetodene skissert ovenfor dermed er gunstige i forhold til utviklingen av både 

personlige kompetanser og holdninger som inspirerer til videreutvikling og anvendelser av 

kompetanser. Videre gikk det frem av intervjuene at informantene har direkte kontakt med 

leverandører som de kan oppsøke mer kunnskap i samarbeid med, både i arbeidet og utenom: 
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 Ja, at jeg følte liksom at det ikke bare var butikken, og mer utenfor butikken som man kan, 

 man har støttepersoner og steder man kan søke. (Informant 3). 

Ferskvareskolen bidrar altså med en trygghet for informanten, gjennom et nettverk, slik jeg 

tolker det. Dette støtter opp under det som ser ut til å være en kunnskapsorientering hos 

informantene. På samme tid ser man at opplæringen bidrar til at man får et nytt syn på hva det 

vil si å arbeide i en ferskvareavdeling: 

[..] Ja altså jeg tar det mer seriøst, mye mer seriøst enn det jeg gjorde før. Og nå vil jeg øke 

 salget og vil at alt skal gå opp - jeg har tatt mer ansvar på en måte. Jeg tenkte ikke på det på 

 samme måte før. [..]Nei, jeg vet ikke om det er jeg som har blitt mer voksen eller om, det er en 

 blanding av det og at jeg har fått god opplæring, god støtte, gode støttefolk. [..]  Ja, det er mye 

 å lære. Og det er jo det som motiverer mest, at det alltid er noe å lære. (Informant 3) 

Til tross for noen variasjoner i datamaterialet med hensyn til deltakernes refleksjoner rundt og 

tilfredshet med ferskvareskolen, jamfør Kirkpatrick (1987, 1994, i Lai, 2004), ser det helhetlig 

ut som om ferskvareskolen oppleves som en positiv bidragsyter i utviklingen av 

ferskvaremedarbeiders kompetanse for å imøtekomme kunder. Etterlysning av en mer 

praksisbasert tilnærming kan imidlertid virke naturlig da ferskvareyrket i høy grad er praksis. 

På samme tid fremstår ferskvareskolen, som nevnt, som fordelaktig i utviklingen av bestemte 

jobbrelaterte- og selvrefererende holdninger, sammen med oppgave- og funksjonsbaserte 

kompetanser, og ikke minst: i utviklingen av en kunnskapsorientert tilnærming til både 

matfaget, ferskvareyrket og til møtet med kunden. Dette kan også indikere at det har funnet 

sted en læring – det vil si tilegnelse av kompetanse, jamfør Kirkpatrick (1987, 1994, i Lai, 

2004) andre målenivå: læring, som gjennomgås nærmere nedenfor.  

Deltakernes læringsutbytte og anvendelse 

Når det gjelder informantenes læringsutbytte fra ferskvareskolen, fremhevet informant 3 de 

praktiske kokkekursene som en av de fremste og beste minnene fra ferskvareskolen, både 

fordi dette ga praktisk erfaring og kunnskap, men også fordi det var morsomt på samme tid. 

Informant 4 derimot fremhever erfaringen fra ostekursene: 

[..] Vi gikk jo bananas når vi kom hjem, ikke sant?, og begynte å slenge opp ost med masse 

 nøtter og i det hele tatt. Og det var også en sånn «Aha-opplevelse» fordi når jeg så tallene på 

 det - hva min kunnskap om den osten faktisk betydde rent økonomisk for butikken - det var en 

 stor opplevelse. Og det var jo så gøy! (Informant 4) 

Utsagnet kan tjene som konkret eksempel på hvordan kunnskaper og kompetanser ervervet i 

ferskvareskolens ostekurs ved anvendelse i en praktisk arbeidssituasjon bidro til tilegnelse av 
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kompetanse, eller læring. Ved å se hvordan kunnskaper om og eksperimentering påvirket salg 

av ost, lærte informanten hvilken virkning dette hadde for butikken. Ut ifra dette kan man anta 

at det oppstod en læringseffekt som førte til tilegnelse av blant annet salgskompetanse. 

Samtidig viser det hvordan kompetanse ble anvendt i praksis, Kirkpatricks (1987, 1994, i Lai, 

2004) tredje målenivå: anvendelse. Videre, og kanskje felles for de tre informantene, er at 

opplæringen ser ut til at de føler seg tryggere i møtet med kunden. Informant 4 har, som 

tidligere nevnt, ansvar for å lære opp sine medarbeidere og motivere til videreutvikling. Da 

jeg da spurte om ferskvareskolen har gitt informant 4 den nødvendige kompetansen for å lære 

opp medarbeidere svarte informanten: 

Jeg synes ikke at ferskvareskolen har gitt meg annet enn den faglige kunnskapen jeg 

 trenger – deler av den. Det jeg har hatt stort utbytte av i ICA, – det er vel kanskje det kurset 

 jeg synes har vært aller, aller best – og det er lederskolen.(Informant 4) 

Selv om det ser ut til at informant 4 ikke opplever at denne kompetansen stammer fra 

ferskvareskolen, kan imidlertid en antakelse være at holdningen til det å drive opplæring av 

medarbeidere, og hvorfor dette er nødvendig, likevel stammer fra andre kurs i ICA og ICA 

Supermarkeds overordnede mål. Dette ble blant annet illustrert i et av utsagnene i kapittel 

5.2.1, øverst på side 42. Dette kan og ha sammenheng med informantens utdanningsbakgrunn. 

Et av målene med ferskvareskolen er å gi ferskvarespesialist kompetanse til å lære opp andre, 

og selv om ikke informant 4 knytter sin rolle som lærer til ferskvareskolen, ser det fortsatt ut 

som om ferskvareskolen og ICAs mål oppfylles på dette punktet: 

[..] Men mitt ønskemål er jo at jeg skal kunne ha en person sammen med meg en uke og lære 

 de alt i alle avdelingene, sånn i hvert fall basic før man kan begynne å pense de inn på litt 

 viktigere oppgaver – det skjer aldri [..] Ikke nødvendigvis meg alltid [..] Jeg plasserer dem 

 sammen med dem jeg tror kan gi de det beste utbyttet av opplæringen. Fordi som regel har vi 

 aldri tid nok til en ordentlig god opplæring. (Informant 4) 

Skyggevirksomhet fremheves videre av informant 4, ved siden av personalhåndbøker, 

oppslagsverk og internett, som det beste verktøyet for å utvikle trygge, kompetente 

medarbeidere. Dette gir både mulighet til direkte og kontinuerlige tilbakemeldinger på 

opplæringen, slik jeg forstår informanten. Som nevnt i avsnitt 5.3.1, kan denne formen for 

opplæringsvirksomhet være svært gunstig med tanke på at læringsmetoden skygging (som her 

kan forstås som en form for veiledning), skjer i praktisk arbeidsutførelse. Samtidig viser det 

seg at opplæringen fra ferskvaresjef er en viktig motivasjon for videreutvikling av ens 

kompetanser ved at ferskvaresjef fremstår som en rollemodell: 
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Ferskvaresjefen, for meg, er en person som er mer enn selger enn ekspeditør. Ferskvaresjef 

 er veldig flink til å snakke med kunden og faktisk prøve å selge et produkt. Og det er veldig 

 viktig også for alle de andre at ferskvaresjef prøver å være et forbilde. (Informant 3) 

Dette kan også tolkes som om det er en grad av spredningseffekt, i tråd med Lais (2004) 

teoretisering. Det vil si at ferskvaresjefs kompetanse både som lærer og kompetanser innenfor 

ferskvareyrket ser ut til å ha en viss spredningseffekt også til andre medarbeidere i 

avdelingen. Det ser også ut til at opplæringen både fra ferskvaresjef og gjennom 

ferskvareskolen har positiv innvirkning på informantens engasjement. Blant annet, slik jeg 

tolker det, fordi dette gjør det enklere og mer spennende i møtet med kunden, fordi man selv 

får mer kunnskaper, men også fordi man griper læringsmuligheter i kundesituasjonen på en ny 

måte, som en kilde til videre læring: 

[..] Jo mer kunnskap man har, jo mer trygg blir man med service. Jeg kan jo se  gjennom 

 årene, når man har ansatt deltid, og dem har absolutt ingen kunnskap. Så fort de ser en 

 kunde, så ser man jo redselen. De vil bare gjemme seg, og det ser man. (Informant 2). 

Videre forklarte de tre informantene at det er vanskelig å kunne bli ekspert innen matfaget, 

ettersom det hele tiden skjer noe nytt i matmarkedet: 

[..] Det skjer så mye nytt i matmarkedet absolutt hele tiden, så det å være ekspert på alt 

 innenfor mat det tror jeg ikke er mulig, fordi det er så mye nytt du lærer deg hele tiden. [..]Og 

 det er jo det som gjør at man holder ut de tunge løftene, og holder ut den stressende 

 hverdagen. Fordi det er alltid noe nytt å lære seg. (Informant 4) 

Nei, absolutt ikke. Fordi jeg synes det skjer utrolig mye hele tiden, det er ganske 

 utviklende. Så det er alltid ting jeg ikke kan, og så lenge jeg ikke kan alt, så er jeg jo ikke 

 ekspert. (Informant 2) 

Man må altså holde seg kontinuerlig oppdatert, hvilket gjør det vanskelig å oppnå ekspert 

nivåer. Dette kan tyde på at det er en sterk orientering mot kontinuerlig videreutvikling av ens 

kunnskaper og kompetanser i den aktuelle ferskvareavdelingen, som kan være av stor 

betydning for å kunne imøtekomme kunder som til daglig «eksponeres for nye kunnskaper» 

og nyheter om mat. Samtidig fremstår ferskvareskolen som en positiv opplevelse for 

informantene, og et opplegg de er tilfreds med, selv om det foreligger noe variasjon i 

informantenes svar. Disse variasjonene kan knyttes til at informantene hadde ulike 

utdanningsbakgrunner og ulikt erfaringsgrunnlag. Dersom man er utdannet kokk eller 

butikkslakter kan det være nærliggende å tro at enkelte deler av de grunnleggende 

introduksjonskursene i ferskvareskolen kan bli noe gjentakelse av basiskunnskaper og -

kompetanser man allerede har vært gjennom. På den andre siden fremstår det som nødvendig 
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å tilrettelegge for deltakergrupper som ikke har kunnskaper fra før av, da ferskvareskolen 

ønsker å nå ut til flest mulig ferskvaremedarbeidere. Samlet kan man anta at informantene har 

lært noe gjennom ferskvareskolen, eller tilegnet seg kompetanse. Et viktig ledd i 

kompetanseutviklingen er videre hvordan det tilrettelegges for, eller hvilke grep ICA gjør for 

å mobilisere kompetanse både ervervet gjennom ferskvareskolen og andre relevante kurs i 

ICAs regi, samt gjennom praktisering. Ikke minst kan det være avgjørende hvorvidt det 

tilrettelegges for videreutvikling av kompetanser og oppsøking av kunnskaper, som ut ifra 

utsagnene, fremstår som betydningsfullt for disse medarbeiderne for å kunne imøtekomme 

kunder og oppleve glede og motivasjon i arbeidet. Dette gjennomgås i følgende avsnitt. 

5.3.3 Mobilisering av kompetanse for anvendelse og videreutvikling  

Mobilisering av kompetanse omhandler, som nevnt i kapittel 3.1.2, tiltak for å tilrettelegge 

betingelser på en best mulig måte for at utviklet kompetanse anvendes og kommer til nytte i 

arbeidet (Lai, 2004). I den forbindelse ble organisatoriske- og individuelle 

realiseringsbetingelser fremhevet. Disse må balanseres, og dersom de balanseres kan de ha 

gunstige effekter med hensyn til forsterkning av blant annet uformell læring på 

arbeidsplassen, ifølge Lai (2004). Da jeg spurte hvilke verktøy ferskvareavdelinger har 

tilgjengelig for oppsøking av mer kunnskap i hverdagen svarte informant 1 at de både har 

intranett med oversikter og mye kunnskap, kursmateriell og kurshefter, oppslagsverk og 

produktleksikon og leverandørene som de kan henvende seg til i det daglige.  

[..] Også sånn som fiskeleverandøren, for eksempel, vil jo da hele tiden komme med nyheter 

 og sesonger. Og hva kommer nå i sesongen, ikke sant? Ja, nå er skreisesongen startet og, da 

 må du passe på sånn og sånn [..] (Informant 1). 

Ut ifra dette ser ut til at det tilrettelegges for å skape et større nettverk ferskvareavdelinger kan 

dra nytte av i sitt daglige arbeid. Det ser med andre ord ut at man forsøker å legge til rette for 

organisatoriske- og individuelle realiseringsbetingelser som støtter opp under 

ferskvaremedarbeideres videreutvikling. Det tyder også på at disse nettverkene tas i bruk: 

Ja, nå har vi jo egen pc i ferskvareavdelingen. [..] vi har jo et lite kontor, bakerst i 

 avdelingen. [..] Der har vi jo papirer og alt sånt. [..] Også har vi også forskjellige, ja, 

 leksikon. Spesielt ost, har vi jo en stor perm. [..] Ja, så har vi informasjon fra leverandøren 

 om alle ostene, hvor de er fra, hva de kan brukes til og sånt. (Informant 3) 

For at ferskvaremedarbeidere skal kunne utnytte disse verktøyene er det av betydning at de er 

tilgjengelige, og som utsagnet illustrerer er det her tilrettelagt for bruk av blant annet pc som 
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kunnskapskilde i ferskvareavdelingen. Når det gjelder tilrettelegging for samarbeid mellom 

medarbeidere i arbeidssituasjonen for utveksling og videreutvikling av kunnskaper, tyder 

intervjuene på at samarbeid er en naturlig og nesten automatisk del av det å arbeide i 

ferskvare og i butikk. Det er nærmest en rutine. Spesielt i forbindelse med sesonger er det 

vanlig at de ulike avdelingene samarbeider med kampanjer, hvilket det også oppfordres til 

gjennom ferskvareskolen. Samtidig bidrar sosiale treff til å skape en form for sosialt felleskap, 

som kan være nyttig i en arbeidshverdag hvor det ikke alltid blir tid til prat og utveksling av 

kunnskaper. Når det gjelder muligheter for rullering mellom ferskvaredisker, som nevnt i 

kapittel 5.3.1, for å anvende og utvikle kunnskaper innenfor ulike deler av ferskvareyrket, 

fremgår det at mulighetene for rotering mellom disker er der, men at dette må planlegges. Et 

av fokusene i ICA 2.0, forteller informant 3, er at alle skal ha kunnskaper innenfor og kunne 

arbeide innenfor alle disker i avdelingen, slik at dersom en medarbeider er syk kan en annen 

stå i den aktuelle disken den dagen. Dette kan tolkes som en form for jobbrotasjon, det vil si 

en organiseringsmåte hvor man roterer mellom ulike oppgaver på ulike nivåer eller funksjoner 

i en avdeling, og kan være fordelaktig for utvikling av både faglige-, og sosiale 

kompetanseformer (Lai, 2004). I forhold til vaktlister må imidlertid dette planlegges, slik at 

ikke plutselig to medarbeidere står i osteavdeling og ingen i kjøttavdelingen. Informant 4 

uttrykker i denne forbindelse en bekymring over personalbegrensninger og personaltimer: 

Det er en hindring, det er ikke bare det at det kan, det er en hindring. Hvis jeg hadde hatt 

 tid, så hadde vi kunnet utviklet ferskvaren til nesten hva som helst (Informant 4). 

I tråd med Lai (2004), kan dette tyde på at enkelte organisatoriske strukturer (organisatorisk 

realiseringsbetingelse) ikke er fullstendig optimale i ferskvareavdelingen, herunder: 

arbeidsdeling og personalbegrensninger. Ønsket er imidlertid der, hvilket på den andre siden 

viser til at det kan eksistere en gunstig organisasjonskultur: 

[..] hvis det er lenge siden jeg har skjært ost, så skjærer jeg ost en dag. Og det går jo mest på 

 personlig innstilling. Altså hvis det er noe du blir litt rusten på, at du gjør det selv. Fordi man 

 kan ikke passe på alle på en måte – du må passe på deg selv, eller si ifra om det. (Informant 3) 

Kunnskapsorienteringen, forstått som en holdning til ferskvareyrket, kan her tolkes som en 

betingelse for anvendelse av kompetanse og hvordan den anvendes. Dette kan leses av 

svarene som ble avgitt da jeg spurte om informantene arbeidet annerledes etter opplæring:  

Ja, det gjør det jo, for så fort du har lært deg noe så fins det jo der. Så i stedet for å 

 kanskje gå inn gamle rutiner som fins i bakhodet så er det alltid noe som du gjør annerledes. 

 Det er kanskje ingen store ting, men det er jo noe som endres. (Informant 2) 
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Ja, jeg merka det veldig når det gjelder smaksprøver og hvordan folk håndterer kundene, og 

 mersalg. [..]Hadde vi satt ut smaksprøver – la oss si en gele og pate og noe kjeks – det er jo 

 veldig enkelt og vanlig sånn vi holder på med. Da er det jo tre forskjellige produkter som 

 selger. Det det gjorde vi kanskje ikke i så stor grad før kursene.  (Informant 3) 

Disse utsagnene kan forstås som eksempler på hvordan kompetanse anvendes og kommer til 

uttrykk i ferskvareavdelinger etter opplæringen, jamfør Kirkpatricks (1987, 1994, i Lai, 2004) 

tredje målenivå. Samarbeidet som også ser ut til å være mellom de ulike avdelingene i 

butikken, tyder også på at det likevel kan være en hensiktsmessig struktur (organisatorisk 

realiseringsbetingelse) med hensyn til tilrettelegging for samarbeid: 

[..] Med eksponering og sånn, ja. [..] Det er for at det skal kunne bli mer mersalg og lett for 

 kundene og så ser det ser jo veldig pent ut. (Informant 2). 

Et av ønskene med ferskvareskolen er at man skal arbeide i team slik som dette. På samme tid 

kan dette være et uttrykk for at kompetanse ervervet gjennom ferskvareskolen (kompetanse i 

salg og samarbeid) anvendes, jamfør det tredje målenivået (Kirkpatrick 1987, 1994, i Lai, 

2004). Datamaterialet tyder altså på at det er visse organisatoriske realiseringsbetingelser på 

plass for mobilisering av kompetanse. Blant annet kommer dette til uttrykk gjennom en 

hensiktsmessig organisasjonskultur, med hensyn kunnskapsorienteringen blant 

ferskvaremedarbeiderne, og gjennom enkelte deler av organisasjonsstrukturen. 

Kunnskapsorienteringen støttes også opp fra ICA ved blant annet å tilrettelegge for bruk av pc 

og andre oppslagsverk i hverdagen. På samme tid kan man se antydninger til at de ulike 

informantenes individuelle realiseringsbetingelser kan være på plass ved at de uttrykker 

positive holdninger til, og uttrykk for tro på egenutvikling og mestring i arbeidet. 

Kundesituasjoner ser også ut til å være utgangspunkt for ubevisst og uformell læring, ved at 

nye spørsmål fra kunder gjør at informantene stadig må oppsøke nye kunnskaper. Med enkel 

tilgang til leverandører, mer erfarne ferskvaremedarbeidere, oppslagsverk og internett, kan 

man anta at dette forsterker den uformelle læringen. Tilegnelse av det man også her kan 

betegne som uformelle og yrkesrettede kompetanser spiller også en essensiell rolle i stadig 

endrende omgivelser som påvirker kompetansekrav (Gruber, et.al, 2009). Oppsummert, ut ifra 

mine tolkninger av datamaterialet, kan man si at det enkelte individuelle og organisatoriske 

realiseringsbetingelser er på plass, og at disse skaper rom for uformell læring, men at det er 

rom for desto mer tilpasning av disse. 
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5.4 Oppfølgning og evaluering 

Det kan nevnes at oppfølgning og evaluering ikke nødvendigvis innebærer det samme. Slik 

man kan lese Lai (2004), innebærer oppfølgning hvorvidt man – som ordet antyder – følger 

opp formulerte mål, mens evaluering innebærer hvordan man faktisk måler og evaluerer 

hvorvidt disse målene er nådd, og om man kan vise til effekter av tiltak. Oppgavens hensikt er 

her å beskrive hvordan man underveis og etter ferskvareskolen bedriver slik virksomhet. Da 

jeg spurte om oppfølgning av deltakere underveis og etter ferskvareskolen, uttrykte informant 

1 et ønske om at det gjerne skulle vært mer oppfølgning, og at det per dags dato ikke var noen 

systematisert oppfølgning. Informant 4 uttrykte også et ønske om mer oppfølgning. Likevel 

tyder datamaterialet på at det er en form for jevnlig kommunikasjon med ferskvareavdeling og 

ferskvareskolen etter opplæring, slik jeg leser informant 1. Spesielt i tilknytning til de 12 

hjemmeoppgavene man skal gjennomføre i del 2. Her utveksler man erfaringer og går 

gjennom hva deltakerne har lært siden sist, hva man kan dele av erfaringer med andre samt 

hvordan det gikk med hjemmeoppgavene. Samtidig sender ferskvareskolen hver måned ut 

oversikter til distriktssjefer og ferskvarekonsulenter over hvem som har fått utdelt de 12 

hjemmeoppgavene og ber distriktssjef og ferskvarekonsulent om å motivere og veilede 

ferskvaremedarbeiderne videre. Samtidig, som illustrert i kapittel 5.3.1, viser det seg at det er 

en form for evaluering av kurs fra medarbeiderne, i alle fall i forhold til kokkekursene som 

arrangeres. Selv om dette ser ut til å omhandle hvorvidt deltakerne er tilfredse med kurset, kan 

dette antas å være en viktig informasjonskilde til å foreta fremtidige justeringer ut ifra. Etter 

del 3 har imidlertid ikke ferskvareskolen en systematisert oppfølgningen, hvilket informant 1 

gjerne ønsker de hadde. Av den grunn kan det være vanskelig å si hvorvidt tilegnede 

kompetanser og atferdsendringer vedvarer ut ifra en tidshorisont, jamfør Lai (2004). Ut ifra 

det Lai (2004) skriver om å drive strategisk kompetansestyring, er en viktig del av arbeidet å 

foreta systematisk evaluering og oppfølgning av kompetansetiltak for å kunne lære av 

resultatene og se om man oppnår sine mål. I tillegg kan man hente verdifull informasjon for 

videre utvikling fra disse oppfølgningene. I ICA ser det per dags dato ikke ut til at det er 

systematisk oppfølgning når det gjelder om ferskvareskolen når sine mål. Informant 2, 3 og 4 

utrykker også et ønske om større anledning for tilbakemelding, oppfølgning og 

kommunikasjon. De fremhevet imidlertid medarbeidersamtaler med butikksjef og 

ferskvarekonsulentene som nyttige. Dersom man følger Lai (2004) kan man gå glipp av viktig 

informasjon for fremtidig justering dersom man ikke har en systematisert oppfølgning og 

evaluering. Ferskvarekonsulentens oppfølgning kan imidlertid representere en viktig ressurs 
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til fremtidig systematisering av oppfølgning og evalueringer, sammen med butikksjefer og 

ferskvaresjefer. Her kan man hente nyttig tilbakemeldinger om effekter av ferskvareskolen.  

5.5 Oppsummering 

I det foregående har jeg gitt en presentasjon og analysert hvordan ICA arbeider med 

kompetanseutvikling i ferskvareavdelinger gjennom ferskvareskolen. På bakgrunn av funn i 

datamaterialet kan det være mulig å tro at de to første fasene i Lais (2004) strategiske 

kompetansestyringsmodell oppfylles; det vil si kompetanseplanleggingen (analyse og 

strategier) og implementering av et systematisk kompetanseutviklingstiltak (ferskvareskolen). 

Videre ser det ut som om ferskvareskolen har god forankring i ledelsen, bedriftens 

overordnede mål og strategier, som også uttrykkes gjennom egne formulerte målsettinger i 

ICA Supermarked. Ferskvareskolen har imidlertid ingen systematisk oppfølgning og 

evaluering, siste fase i Lais (2004) teori, som fremheves som svært viktig for å unngå tilfeldig 

kompetansesatsing. Hvorvidt dette betyr at arbeidet i de to foregående fasene er for utydelig 

for å foreta oppfølgning og evaluering på er imidlertid vanskelig å avgjøre, da disse fasene 

fremstår som både grundige og systematiske. Kompetansesatsingen ser ikke dermed ut til å 

være tilfeldig, tvert imot. Det kan tyde på at ferskvareskolen har en sentral rolle i utviklingen 

av viktige holdninger som påvirker både anvendelse av kompetanser og hvordan kompetanser 

anvendes. Her fremstår også en kunnskapsorientering blant ferskvaremedarbeiderne, som ser 

ut til å være sammenvevet med flere kompetanseformer og nært knyttet til holdninger til 

ferskvareyrket. Til tross for noe variasjoner i datamaterialet, ser også ferskaremedarbeiderne 

ut til å være positivt innstilt ovenfor både ferskvareskolen, ferskvareyrket og at kunder i dag 

fremstår som kunnskapsrike og kritiske. Ferskvareskolen ser i tillegg ut til å bidra til en 

endring i hvordan man opplever ferskvareyrket. I kapittel 7 vil jeg utdype nærmere hvorvidt 

ferskvareskolen kan anses som en del av en større strategisk kompetansestyringsprosess. 

Dette kombineres med en diskusjon av hvorvidt ferskvareskolen som kompetansetiltak er 

sensitivt ovenfor en epistemifisering som kan være pågående i både ferskvareavdelinger og i 

samfunnet som helhet. Det vil si utbredelsen av epistemiske settinger og epistemiske kulturer 

i samfunnet som endrer både sosiale relasjoner, menneskers relasjon til kunnskapen i seg selv, 

og hvordan kunnskap beveger seg mellom settinger. Før oppgaven går nærmere inn på dette 

kan det være fruktbart med en presentasjon og analyse av datamaterialet (og 

kompetanseutvikling gjennom ferskvareskolen), sett gjennom Knorr Cetinas (2007) teori.  
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6 Ferskvaremedarbeidere i 

kunnskapssamfunnet 

Jeg har nå gjennomgått hvordan ICA arbeider med kompetanse i ferskvareavdelinger, samt 

hvordan ferskvareskolen som kompetansetiltak kan relatere seg til en overordnet strategisk 

kompetansestyring i ICA. Det at kompetansearbeidet mangler en systematisert oppfølgning og 

evaluering betyr ikke at den er uten hensikt og tilfeldig. Tvert imot fremstår ferskvareskolen 

som betydningsfull i utviklingen av bestemte holdninger som kan være kritisk for ICA, både 

med hensyn til anvendelse og videreutvikling av kompetanser, og for å oppnå nivået av 

service de ønsker i sine ferskvareavdelinger for å møte kunder i stadig skiftende omgivelser. I 

dette kapittelet vil oppgaven med utgangspunkt i Knorr Cetina (2007) forsøke å kaste lys over 

1) sentrale kunnskapsprosesser i samfunnet som kan virke inn på kompetansekrav som vokser 

frem i ferskvareavdelinger. Herunder: hvordan kunnskapsaktivitet i ulike epistemiske 

settinger (tannhjul) i en epistemisk kultur (kunnskapsmaskineri) kan ha betydning for hva som 

skjer i ferskvareyrket forstått som en epistemisk setting (et tannhjul i et større 

kunnskapsmaskineri). Og hvordan endringer i én epistemisk setting kan være av betydning for 

kompetansekravene som vokser frem i ferskvareavdelinger. Og 2) om ferskvareskolen utgjør 

et «tannhjul» i et større kunnskapsmaskineri, og 3) om ferskvareskolen får en ny rolle ved å 

innrullere ferskvaremedarbeidere i en epistemisk kultur (kunnskapsmaskineriet). 

6.1.1 Kundekontakt i kunnskapssamfunnet: en spill-over 

[..] Før så var det jo lettere fordi nesten alle spiste det samme. [..] Man tenkte jo ikke så 

 mye på det med helse og ulike lavkarbo. Man må være veldig oppdatert og det utvikler seg 

 hele tiden [..] (Informant 2) 

Som vist i kapittel 5.1, og illustrert ovenfor, møter ferskvaremedarbeidere i dag kunnskapsrike 

kunder, som kan være utfordrende å møte med hensyn til å parere kunnskapen de bringer med 

til ferskvaredisken. Informantene forholder seg imidlertid til denne utfordringen på en positiv 

måte, slik jeg tolker det. Det kan se ut til å være snakk om å møte kunder i et 

kunnskapssamfunn, hvor utbredelsen av epistemiske kulturer fører til at kunnskap er lettere 

tilgjengelig og dermed kanskje lettere etterprøvbar, og kan dermed være av betydning for 

kompetansekrav i ferskvareavdelinger. Denne tendensen kan dermed tolkes som en spill-over 

(Knorr Cetina, 2007) av ekspertkulturer inn i samfunnet, eller en epistemifisering av 

samfunnet, hvor ferskvareavdelingen og kundene kan være en del av en større epistemisk 
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kultur. Derfor er det ikke urimelig å tenke seg at det omgivende samfunnet 

ferskvareavdelingen retter seg mot kan være et kunnskapssamfunn (Knorr Cetina, 2007), hvor 

kunnskap beveger seg mellom ulike epistemiske settinger (Jensen og Lahn, 2005). Følgende 

utsagn kan eksemplifisere hvordan dette kommer til uttrykk: 

[..]Det er viktig å være oppdatert innen sushi. Det blir bare større og større og det 

 kommer nye ting hele tiden. Her om dagen fikk jeg spørsmål om en ny saus folk har begynt å 

 lage, fra Asia, som jeg ikke visste noe om. Og den leste jeg litt om nylig, jeg husker ikke så 

 mye om den, men eksempelet er jo det. (Informant 3) 

Dette kan antas å påvirke både hva som blir nødvendig å vite noe om, og ikke minst hvor mye 

og inngående. Med andre ord: kompetansekrav kan tenkes å vokse frem på bakgrunn av 

trender og utviklinger i samfunnet, både globalt og lokalt. I den forbindelse kan det være 

interessant hvordan informantene går frem i kartleggingen av kunden, spesielt med tanke på 

ferskvareskolens mål om å utvikle selgeren som kan avdekke med åpne spørsmål (mersalg). 

En tanke er om det å stille slike spørsmål fordrer at man er innrullert i den epistemiske 

settingen (tannhjulet i kunnskapsproduksjonen) man arbeider i, slik at man kan manøvrere i 

en større epistemisk kultur (kunnskapsmaskineriet), vite hva som blir relevant å spørre om, og 

hvor man kan oppsøke mer kunnskap. Et eksempel på dette, kan være informant 3 som 

forteller at det er viktig å prate mye med kundene: 

[..] Ja, altså det første er jo å spørre hvor mange de er. [..] Og ut ifra behovet deres, hvor 

 mange de er, og om det er til hoved, og hvor mye de skal ha. Og ut ifra det finne ut av det de 

 vil, eller tilby noe. (Informant 3) 

Dette utsagnet kan vise at informanten er innrullert i en epistemisk kultur ved at informanten 

vet hvordan man skal gå frem. Av hensyn til å få tilgang på utviklinger og trender fjernt i rom, 

kan internett her også representere et viktig verktøy, som informant 3 også oppgir at ofte blir 

brukt i kunnskapssøk. For eksempel for å undersøke den nye sushi sausen, som vist ovenfor. 

Som nevnt i kapittel 5.1 tyder det på at kundene i dag er kunnskapsrike og ikke minst: 

De er veldig kritiske. Kritiske med priser og kvalitet. Kritiske mot det meste (Informant 2) 

Dette kan tyde på at kunder kanskje oppsøker flere kilder for å finne frem til «korrekte» svar, 

kanskje som en følge av spill-over av ekspertkulturer i, eller epistemifisering av, samfunnet, 

jamfør Knorr Cetina (2007). Av den grunn kan man anta at kundene også er kritiske til hvor 

kunnskapen kommer fra, eller på hvilket grunnlag ferskvaremedarbeidere baserer sine svar. 

Samarbeidet med råvareleverandørene kan her være gunstig med tanke på at 

ferskvaremedarbeidere har kontinuerlig tilgang på «primærkilder» til kunnskap. 
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Kunnskapsorienteringen til ferskvareyrket som ser ut til å være utviklet i avdelingen 

undersøkt i denne studien kan også være viktig. Et illustrerende eksempel, er hvordan en 

forespørsel fra en kunde skapte behov for å trekke veksler på flere kunnskapskilder, hvor man 

kan anta at kunnskapsorienteringen var av betydning for hvordan situasjonen ble håndtert: 

Vi har en sak nå, hvor jeg har vært nødt til å ringe begge ferskvarekonsulentene og masse 

 forskjellige mennesker og dansker. For det var en dame som kom hit og bestilte  åtte stykk 

 lammekullotte. [..]Og den stykkes ikke i Norge, men du kan få det bestilt for det er en dansk 

 måte å gjøre det på. Så vi har jo måtte gjøre ekstensive research for å finne ut at det var bare 

 tull. Det var jo flatbiff hun skulle ha! (Informant 4) 

Dette utsagnet kan også være et eksempel på at informant 4 kan være innrullert og er en aktiv 

aktør innenfor en epistemisk setting som er vevet sammen med andre epistemiske settinger, i 

en større epistemisk kultur. I tilknytning til dette er også spørsmålet om ferskvareavdelingen 

undersøkt sentrerer seg rundt epistemiske objekter. Følgende utsagn kan belyse foregående: 

[..] Det er min oppgave å holde meg oppdatert på alt som er av avokadotrender og det som er.  

 [..] Jeg føler det er nødvendig her. For her er folk flinke til å lage mat. [..] For de lager 

 ordentlig god gammeldags mat, men samtidig lager de ny og trendy mat. (Informant 4) 

6.1.2 Involvering med epistemiske objekter 

Epistemiske objekter kjennetegnes ved at de stadig skaper behov hos mennesket i relasjon til 

objektet til å oppsøke mer kunnskap, ifølge Knorr Cetina (2007). Dette henger sammen med 

det epistemiske objektets mangelfulle karakteristika og evne til å åpne og lukke seg selv, og 

avgrense epistemiske praksiser (Knorr Cetina, 2007). Selv om det her kan være vanskelig å 

peke ut konkrete epistemiske objekter, fremgår det av datamaterialet at det kan eksistere 

epistemiske objekter som informantene involverer seg med. At informant 4 eksempelvis tar 

med seg ukjente produkter hjem for å kunne tilberede disse på ulike måter for å kunne gi tips 

til kunder, kan være et slikt eksempel. Informant 4 retter seg mot kunder som kan 

«etterprøve» kunnskapen informanten formidler, blant annet ved hjelp av noe så enkelt som 

mobil applikasjoner, men også grunnet større orientering i matfaget på grunn av 

helseaspekter, dietter og så videre. Dette fremstår imidlertid som et gledelig aspekt ved 

ferskvareyrket da dette fordrer videreutvikling av ens kunnskaper og dypdykk ned i det 

bestemte området eller produktet informanten må vite mer om, som vist i kapittel 5.1. Dette 

kan tolkes som et eksempel på det Knorr Cetina (2007) beskriver som relasjonen til et 

epistemisk objekt, som en kilde til selvet og som bidrar til å definere mennesket den er i 

relasjon med. Ved manglende svar i en kundesituasjon fortalte informant 4 at informanten 
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umiddelbart ville kontaktet sine kontaktpersoner i ulike kjøtt- og fiskehandler, leverandører 

(andre epistemiske settinger, tannhjul), eller oppsøkt kunnskap på nett. Holdningen informant 

4 har til ferskvareyrket, og dersom det blir stilt nye spørsmål, kan se ut til å være et eksempel 

på informantens relasjon til et epistemisk objekt: informanten oppsøker straks alle mulige 

kilder for å finne svar. Ikke bare for kunden sin del, men også av egen interesse.  

[..] Men som sagt, det er ingen som blir ferdig utlært i den bransjen her. Det er kontinuerlig 

 hele tiden. Det kommer, det dukker opp nye ting hver dag. (Informant 3) 

Overnevnte utsagn, samt informantenes svar om at det er umulig å bli eksperter innen sitt felt, 

viser også at de kanskje er i relasjon til epistemiske objekter som alltid åpner for nye 

spørsmål, og som stadig styrer mot kontinuerlig kunnskapssøking. Kunnskapsorienteringen, 

vist i kapittel 5, kan også indikere at det eksisterer epistemiske objekter som driver 

kunnskapsaktiviteten fremover. Sushi eksempelet kan igjen fungere som et eksempel. Ifølge 

både informant 1 og 2 er sushi typiske produkter hvor man stadig må oppdatere sine 

kunnskaper. I tilfellet med sushi vil det, slik informant 2 uttrykker det, være naturlig å 

oppsøke og stadig kontrollere at man har «korrekt kunnskap» om de ulike produktene, spesielt 

med tanke på bakterier for at det skal være trygt å spise. Det ser altså ut til å være grunnlag for 

å tolke det foregående som eksempler på at det eksisterer både epistemiske objekter, og 

bestemte epistemiske settinger som utgjør et tannhjul i en større epistemisk kultur. 

6.1.3 Deltakelse i epistemiske kulturer  

Epistemiske kulturer, slik jeg tolker Knorr Cetina (2007), utgjør hva vi «vet at vi vet», og kan 

være både globale og lokale, med tilknyttede subkulturer og epistemiske settinger. Den større 

epistemiske kulturen man så er en del, av kan forme persepsjon og fokus, og styres stadig mot 

fremtiden, blant annet som følge av epistemiske objekter som driver kunnskapsaktivitet 

fremover, jamfør Knorr Cetina (2007). Som det fremgikk ovenfor kan det være holdepunkter 

for å tenke at ferskvareyrket utgjør en epistemisk setting innenfor en større epistemisk kultur, 

hvor (kunnskaps)aktivitet i andre deler av den epistemiske kulturen kan påvirke hva som skjer 

i den epistemiske settingen man selv praktiserer innenfor. Den nye sushi sausen fra Asia kan 

igjen tjene som eksempel: på bakgrunn av utvikling i epistemiske settinger i Asia, som 

kunden hadde fått innsikt i, ble det nå etterspurt kunnskaper om denne aktuelle sausen i 

ferskvareavdelingen. Det kan også være nærliggende å tro at medier kan bidra i å øke tilgang 

til kunnskap om hva som skjer i ulike epistemiske settinger fjernt fra hverandre. For å 

eksemplifisere: kunnskapsaktivitet innenfor forskningsinstitusjoner og ny kunnskap om at 
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bestemte typer fett kan bidra til økt risiko for sykdommer vil kunne påvirke menneskers 

handlevaner i andre deler av verden. Når menneskene da kommer til ferskvareavdelinger, kan 

det tenkes at kunders forventninger til ferskvaremedarbeidere har endret seg. Eksempelvis: 

[..]Nå er det jo en ny trend på markedet som heter Raw food. Og den ene etter den andre spør: 

 «Hva gjør jeg nå, jeg skal bare spise Raw food i en uke?» Da kan ikke jeg si «Gå å kjøp deg 

 litt grønsaker», da må jo jeg vite hva Raw food er, og det er en utfordring. (Informant 4) 

Med dette kan man anta at kunnskapssamfunnet påvirker kompetansekrav, ved at 

kunnskapsaktivitet i de epistemiske settingene omkring i den epistemiske kulturen påvirker 

hva det blir nødvendig å vite noe om. I tråd med oppgavens fokus kan man på bakgrunn av 

dette gå ut ifra kunnskapssamfunnet kan påvirke kompetansekrav i ferskvareavdelinger 

gjennom kundenes enkle tilgang til kunnskap andre steder i samfunnet, og ikke minst 

tendensen til å «etterprøve kunnskap» og sammenvevinger mellom epistemiske settinger som 

gir ringvirkninger ved utviklinger innenfor en setting, jamfør Knorr Cetina (2007). I den 

forbindelse kan det være interessant å se nærmere på ferskvareskolens rolle (som et av flere 

tannhjul i en epistemisk kultur – kunnskapsmaskineriet) i innrullering av 

ferskvaremedarbeidere i ferskvareyrkets praksis, en epistemisk setting. Å se sin rolle i et 

større kunnskapsmaskineri og hvordan ens arbeid relaterer seg til utvidete kontekster for 

kunnskapsutvikling og bruk, kan her være viktig (Jensen et.al, 2012). 

6.2 Ny roller for ferskvareskolen 

Jeg innleder her med to spørsmål: 1) Kan utdanning gjennom ferskvareskolen innrullere 

ferskvaremedarbeidere i en epistemisk kultur, hvor ferskvareavdelinger utgjør en epistemisk 

setting ?, og: 2) Kan ferskvareskolen slik sett også bidra med å sette ferskvaremedarbeidere i 

kontakt med andre epistemiske settinger (andre tannhjul i kunnskapsproduksjonen) innenfor 

den epistemiske kulturen (kunnskapsmaskineriet)? Eksempelvis hvordan en 

ferskvaremedarbeider får tilgang til kunnskaper om sushi-sauser utviklet i helt andre settinger 

og tider enn individet selv befinner seg i, gjennom internett. For å vise hvordan 

ferskvareskolen kan være med på å innrullere ferskvaremedarbeidere i ferskvareyrket, og sette 

ferskvaremedarbeidere i kontakt med større nettverk, tar jeg utgangspunkt i fire momenter 

som fremgikk i kapittel 5.3.2. Disse kan illustrere at informantene intervjuet kan være 

innrullert i en større epistemisk kultur: 1) «Åpenbaringer», 2) Økt glede og engasjement 3) En 

kunnskapsorientering: «man blir aldri utlært». 
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1) «Åpenbaringer» 

Innrullering og innvielse i en epistemisk kultur dreier seg ikke bare om å bli innrullert i 

fagkunnskap, men også i fagfeltets arbeidsmåter. Innrullering forstås som tilgang til praksiser 

og kollektive forestillinger om hvordan kunnskap produseres, akkumuleres, distribueres og 

anvendes (Jensen et.al, 2012). Utsagnet på side 55 i kapittel 5.3.2 viser hvordan informant 4 

etter ferskvareskolen nærmest opplevde en «åpenbaring» rundt hvor mye kunnskaper om ost 

hadde å si for salgsresultater, eller dersom man følger Knorr Cetina (2007): innsikt i 

kunnskapen selv og innrullering i en epistemisk praksis førte til at verden «åpnet seg» for 

informanten. Det at informant 3 også oppgav at informanten «tar ting mer seriøst» etter 

ferskvareskolen, kan tolkes i samme retning, ved at innsikt i mersalg gjorde det tydeligere 

hvilken effekt kunnskapen hadde for salgsresultater. I tillegg ser det ut at denne innsikten 

bærer med seg engasjement og motivasjon for videreutvikling, hvilket er karakteristisk for 

kunnskapens bindende egenskaper, jamfør Knorr Cetina (2007). Kunnskapsorienteringen som 

også ser ut til å prege informantene kan også være et uttrykk for hvordan kunnskapen stadig 

styrer dem mot fremtiden, i tråd med Knorr Cetinas (2007) forklaring av epistemiske objekter 

og epistemiske kulturers karakteristika. Dette gjenspeiler seg i hvordan informantene 

håndterer situasjoner hvor de mangler svar: oppsøker alle kilder tilgjengelige for å finne svar. 

2) Glede og engasjement: 

Kunnskap motiverer også til engasjement: mennesker «ser mer» når det påpekes, det blir et 

emosjonelt hjem, slik jeg tolker Knorr Cetina (2007). Som vist i kapittel 5.2.3, så 

informantene ut til å uttrykke et større engasjement rundt ferskvareyrket ved opplæring og 

innsikt i ferskvareyrkets praksis: hvordan ting gjøres og hvilken betydning eksempelvis 

informantenes kunnskaper om ost og mersalg har for butikken i sin helhet. Det ser med andre 

ord ut til at kunnskaper selv er en inspirasjon og kilde til videreutvikling. 

Så fort folk får mer kunnskap så blir de mer interesserte i hva de driver med, og det ser man 

 på dem. Så fort man slutter å gjøre saker av rutine og man faktisk begynner å tenke, og man 

 begynner å utvikle seg så blir det jo mer morsomt. Og er mer givende. (Informant 2) 

Dette utsagnet kan være en illustrasjon på hvordan innsikt i fagkunnskapen selv bidrar til at 

ferskvaremedarbeidere «knytter» seg til kunnskapen, og muligens derfor innrulleres inn i 

epistemiske kulturer. Kunnskapen kan altså se ut til å ha en bindende effekt, som både kan 

henge sammen med involvering med epistemiske objekter – at det oppstår en relasjon mellom 

informantene og ulike deler av kunnskapene i deres yrke, slik man kan tolke Knorr Cetina 
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(2007). I den forbindelse kan en annen tolkning være at gradvis oppbygning i pensumet og 

kunnskapene fra del 1 til del 3 i ferskvareskolen kan være gunstig for å «åpne» feltet for 

ferskvaremedarbeidere. En slik oppbygning kan man anta at er fordelaktig for å gi 

ferskvaremedarbeidere et bilde av hvordan ferskvareyrket og matfaget ser ut og opererer, og 

de mange kunnskapene som inngår. De praktiske delene av ferskvareskolens kurs kan også 

være gunstig dersom de gir tilgang til ferskvareyrkets praksis (forestillinger om hvordan 

kunnskaper produseres, akkumuleres og distribueres). De får en «smakebit» av hva 

ferskvareyrket innebærer, og kan se at det ligger mer kunnskaper bak det å være en 

ferskvaremedarbeider enn bare å ekspedere. Dette kan bidra til utvikling av bestemte 

holdninger til ferskvareyrket (at man aldri blir utlært) og en høy grad av kunnskapsorientering 

ved at man ser at kunnskapen stadig ekspanderer, jamfør Knorr Cetina (2007). 

3) Kunnskapsorientering: man blir aldri utlært 

At informantene fremhever at man «aldri kan bli utlært» i deres bransje kan vise at de omgir 

seg med epistemiske objekter, som nevnt kapittel 6.1.2. Denne kunnskapsorienteringen kan, 

dersom man benytter Knorr Cetina (2007) være et resultat av at «kunnskap er praksis». Det 

vil si: å være en ferskvaremedarbeider innebærer at man stadig videreutvikler sine kunnskaper 

som følge av at det alltid utvikler seg i faget (den epistemiske settingen). For å imøtekomme 

kunder, som nevnt både i kapittel 5 og i kapittel 6.1.1, ser det videre ut til at kontinuerlig 

oppdatering av ens kunnskaper og kompetanser oppfattes som en naturlig del av det å være en 

ferskvaremedarbeider. Dette kan være et eksempel på hvordan informantene kan ha blitt 

innrullert i ferskvareyrkets praksis (ferskvareyrkets kunnskapsmaskineri). Hvordan «å stille 

de rette spørsmålene» kan tolkes som at man får innsikt i praksisens arbeidsmåter og 

virkemåter, hvilket er en viktig del av å innvies i en større epistemisk kultur. En videre 

tolkning kan dermed være at man innvier ferskvaremedarbeidere i en epistemisk kultur, 

nærmere bestemt i praksisene «salg» og «spørsmålsteknikk» innenfor den epistemiske 

settingen ferskvareyrket, som gjør at man vet hvilke spørsmål som er relevante, hvor man 

oppsøker kunnskap og hva som er nødvendig å ha oversikt over i en slik situasjon. Av den 

grunn kan man anta at det blir viktig at ferskvaremedarbeidere er innrullert i den epistemiske 

settingen ferskvareyrket, slik at man kan følge utviklinger og forstå kunnskapen man arbeider 

med. I den forbindelse kan man anta at læringsmetoder som tar sikte på å skape overføring fra 

læringssituasjon til praktisk situasjon kan være til spesiell nytte, da disse kan vise til 

praksisens faktiske arbeidsmåter. Andre mekanismer som kan være viktig i forbindelse med 
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innrullering i den epistemiske kulturen kan være de nevnte kokkekursene i samarbeid med 

leverandører, ettersom responsen på disse kokkekursene får høy skåre ved evaluering. 

Uformell læring i en slik forbindelse, etter mer grunnleggende introduksjonskurs, kan antas å 

være en viktig mekanisme i forbindelse med å innrullere deltakerne i større epistemiske 

kulturer og inspirere til videre deltakelse.  

En annen forhåpning med ferskvareskolen, slik jeg tolker det, er at ferskvaremedarbeidere 

skal få innsikt i hvilke nettverk som er tilgjengelige rundt dem for oppsøking av mer 

kunnskap, som vist i kapittel 5.3.3. Dette omhandler både viten om hvilke medarbeidere man 

kan rette seg til dersom det er noe man ikke kan svaret på, oppsøke kunnskap på ulike 

nettsider og samarbeid med leverandører og medarbeidere i andre avdelinger i butikken. Med 

andre ord: å sette ferskvaremedarbeiderne i kontakt med og gjøre de kjent med relevante 

samarbeidspartnerne i sitt daglige arbeid, for å oppsøke, utvikle og tilegne kompetanser. Det 

viser seg også at leverandører fremstår som naturlige samarbeidsaktører for informantene, 

både i videreutvikling av kompetanser og med hensyn til nettverk man kan benytte seg av for 

å finne svar og gi kunder servicen de behøver. Dette kan forstås som en koordinering av, og 

mellom, ulike tannhjul i et større kunnskapsmaskineri, hvor ferskvareavdelingen utgjør et 

tannhjul, og leverandører kan utgjøre et annet tannhjul i en kunnskapsproduksjon. At 

informantene retter seg til nærliggende epistemiske settinger eller praksiser, slik som 

leverandører, kan være et eksempel på at informantene faktisk er innrullert i en epistemisk 

kultur. Videre tyder datamaterialet på at det skjer en endring etter ferskvareskolen og når man 

mottar opplæring: informantene peker på at økte kunnskaper og kompetanser bidrar til at 

arbeidet blir mer spennende og engasjerende. Dette ser videre ut til å henge sammen med og 

forsterke kunnskapsorienteringen som gjør at ferskvaremedarbeiderne kontinuerlig forsøker å 

videreutvikle sine kompetanser. Det er imidlertid vanskelig å sette «fingeren på» hvor dette 

engasjementet konkret vokser frem fra. Sannsynligvis kan dette være et resultat av flere 

momenter: både informantenes orientering mot ferskvareyrket i utgangspunktet men også 

prosesser i ferskvareskolen, og i ferskvareavdelingen gjennom samhandling med andre. I 

tillegg ser det ut til at innrullering i ferskvareyrkets kollektive forestillinger og praksis er et 

viktig moment i kunnskapsorienteringen og involveringen i ferskvareyrket. Sosiale samlinger 

i medarbeidernes fritid kan også være et eksempel på at innrullering gjennom ferskvareskolen 

kan endre hvordan man forholder seg til ferskvareyrket: 

[..] Jeg har alltid fire ganger i året fest hjemme hos meg med alle mine  ansatte. Og da deler 

 jeg ut oppskrifter som jeg har laget på forhånd og så må de lære seg noe de aldri har laget 
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 før. [..]Og så har vi grillfester hvor vi lager alt fra frukt og grønt til fisk og kjøtt og skalldyr 

 på grillen, og så koser vi oss og har det hyggelig sammen. (Informant 4) 

Eksperimenteringen og søken etter nye kunnskaper som dette utsagnet illustrerer 

eksemplifiserer hvordan kunnskaper i ferskvareyrket og matfaget selv har blitt en kilde til 

selvet, jamfør Knorr Cetina (2007). Den epistemiske kulturen eller settingen «brer» seg inn i 

fritiden, som følge av ferskvaremedarbeideres relasjon til epistemiske objekter og 

kunnskapens evne til å opptre som et emosjonelt hjem for de som involverer seg med den. 

Dette kan imidlertid også ha sammenheng med andre faktorer, som nevnt ovenfor. Dette kan 

videre antas å ha betydning for om rollen som ferskvaremedarbeider endrer seg. Det som 

muligens kan anses som det Barley og Kunda (2001) kaller typisk blue-collar arbeid kan se ut 

til å være i bevegelsen fra, og i transformasjon mer i retning av en type kunnskapsarbeid 

(Newel m.fl, 2009). Ferskvaremedarbeidere omsetter, ut ifra det som fremgikk i kapittel 5 og 

her, i høy grad med kunnskap for å møte kunder, og man kan dermed lure på om yrkesrollen 

som kanskje generelt oppfattes som et typisk blue-collar arbeid nå beveger seg i retning av en 

type kunnskapsarbeid, eller i det minste en «mellomtype». 

6.3 Oppsummering 

Det fremgår i dette kapittelet at det kan ha skjedd en epistemifisering av 

ferskvaremedarbeidernes arbeidsmiljø. Det tyder på at kundene man retter seg mot ser ut til å 

være en del av en større epistemisk «matkultur» i samfunnet. De ser videre ut til å ha enklere 

tilgang til kunnskaper som ser ut til å forsterkes av at medier kan sette individer i kontakt med 

endringer i epistemiske settinger i andre deler av verden innenfor en større epistemisk kultur. 

Hva ferskvaremedarbeidere må vite i dag, og hva som forventes av dem, kan man anta endrer 

rollen som ferskvaremedarbeider. Informantenes eget arbeid med kompetanse og deres 

kunnskapsorientering fremstår som et viktig, om ikke avgjørende moment, for å møte 

endringer i samfunnet og kunder. På dette punktet kan det tyde på at ferskvareskolen bidrar til 

å utvikle holdninger, kompetanser og en kunnskapsorientering som gjør at informantene 

forholder seg på en ny måte til sitt yrke, og i møtet med kunden, som kan være av betydning 

for overordnet måloppnåelse. Ikke minst ser det ut til at informantene har et svært positivt syn 

på hva det vil si å være en ferskvaremedarbeider, og det fremgår at å være en 

ferskvaremedarbeider krever at man har mye kunnskaper, og at man selvstendig følger med 

på utviklinger innenfor ulike epistemiske settinger i nær tilknytning til ferskvareyrket.  
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7 Kompetanseutvikling i et 

epistemifisert arbeidsmiljø 

7.1 Nye perspektiver på kompetansestyring 

Ved bruk av Lais (2004) teori om strategisk kompetansestyring som prosess har oppgaven 

beskrevet ferskvareskolen som et konkret kompetanseutviklingstiltak rettet mot å oppnå 

læring. Datamaterialet tyder her på at ICA analyserer sine kompetansebehov ut ifra 

utviklinger i samfunnet med hensyn til økt tilgang til kunnskap for kunder, men også med 

hensyn til utviklinger i ulike deler av mat-verdenen som øker kravene til hva man må vite noe 

om. Utviklinger i samfunnet endrer ikke bare kompetansekrav i ferskvareavdelinger, men 

skaper også nye krav. Eksempelvis kjennskap til dietter, mattrender og så videre. I den 

sammenheng kan man stille seg spørrende til om en av de viktigste kompetansene blir evnen 

til å arbeide i kontinuerlig endrende omgivelser, og ikke minst evnen til å være kontinuerlig 

på jakt etter mer svar for å fronte disse kundene. En annen tolkning er også at det kan være 

vesentlig å ha en holdning til både ferskvareyrket og matfaget med bakgrunn i en interesse, 

eller driv for kunnskapen selv. På dette punktet ser man at det er en kunnskapsorienteringen 

blant ferskvaremedarbeiderne som kan stamme fra en form for lidenskap – eller tilknytning til 

et epistemisk objekt. Det kan også være holdepunkter for å si at kompetansekrav til 

ferskvaremedarbeidere er i kontinuerlig endring, men eksakt hvilke kompetansekrav som 

vokser frem (annet enn et behov for kunnskapsorientering som både kilde til selvet og god 

jobbutførelse), er vanskelig å påpeke. Ved hjelp av Knorr Cetinas (2007) teori, viser det seg at 

dette kan ses i sammenheng med hvordan ulike epistemiske settinger påvirker 

kunnskapsaktivitet i en epistemisk kultur som kundene selv kan delta i. 

Kompetanseplanlegging og ferskvareskolen som kompetanseutviklingstiltak 

Kompetanseanalysen ICA foretar ser ut til å ha sammenheng med hvordan de best kan oppnå 

ICA Supermarkeds visjon om å være «Alltid anbefalt», samt deres misjon, strategiske pilarer 

og kjerneverdier. I den sammenheng fremstår gode produktkunnskaper, sammenkoblet med 

salgskunnskaper og bestemte holdninger til ferskvaremedarbeideryrket, som viktig. Videre 

tyder det på at ICA sikter på utvikling av både generelle kompetanser, slik som 

basiskompetanser innenfor butikkdrift, men også oppgave -og funksjonsrelaterte 
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kompetanser, slik som faglige, administrative, sosiale og personlige egenskaper. Ved siden av 

dette kan utviklingen av den gode selgeren representere en type organisasjonsspesifikk 

kompetanse ved at bestemte jobbrelaterte- og selvrefererende holdninger ser ut til å henge 

sammen med utviklingen av den gode selgeren, og føre til en form for kunnskapsorientering 

hos ferskvaremedarbeidere. Dette ser videre ut til å være av betydning for om og hvordan 

kompetanse anvendes. For avdelingen jeg undersøkte kan det imidlertid tenkes at det kan 

vokse frem en type organisasjonsspesifikk kompetanse ved at kunnskapsorienteringen og -

aktiviteten, samt lidenskapen til ferskvareyrket og matfaget fremstår som en kilde til selvet, 

noe ferskvaremedarbeiderne identifiserer seg med, og som hjelper dem med å yte god service. 

Når det gjelder strategier for kompetansearbeidet kan det imidlertid være vanskelig å peke på 

fullstendig formulerte strategier. Likevel kan man peke på at det økt fokus på opplæring av 

ferskvaremedarbeidere som en strategi for å oppnå ICAs overordnede mål med konvertering 

av de nye ICA Supermarkedene. Slik sett kan ferskvareskolen forstås som en strategi for å 

oppnå bedriftens overordnede mål og som et konkret tiltak for å utvikle kompetansen ICA 

anser nødvendig for å nå sine mål. Likevel savner jeg muligens eksplisitt formulerte strategi 

for selve ferskvareskolen i datamaterialet, ut over det som formuleres gjennom ICA 

Supermarkeds visjoner, misjoner, strategiske pilarer og kjerneverdier. Til tross for at jeg 

savner tydelige strategiformuleringer i datamaterialet er det ting som tyder på at 

ferskvareskolen har virkninger. Det ferskvareskolen ser ut til å lykkes med er blant annet 

videreformidling av bestemte holdninger til hva det vil si å være en kompetent 

ferskvaremedarbeider, som er vesentlig for anvendelse av kompetanser. Datamaterialet tyder 

også på at informantene, arbeider ut ifra forutsetningen om at man aldri kan bli ferdig utlært, 

at man alltid må oppsøke mer kunnskap, og følge med på trender og utviklinger i samfunnet 

dersom man skal kunne møte kunden på en god måte. I den forbindelse viser det seg også at 

Lais (2004) kompetansebegrep er et nyttig utgangspunkt, for å få øye på at utvikling av visse 

kompetanser ser ut til å medføre utvikling av bestemte holdninger, som både påvirker 

tilegnelse av kompetanse og anvendelse. Ferskvaremedarbeiderne ser også ut til å være 

tilfredse med ferskvareskolen, og at det faktisk er snakk om et læringsutbytte som fører til 

anvendelse av ervervede kompetanser samt spredning til andre medarbeidere. Det fremgår 

imidlertid etterspørsel etter et mer praksisbasert opplegg. At utvikling av visse kompetanser er 

satt i system gjennom ferskvareskolen fremstår imidlertid som en stor fordel. En mulig 

ulempe kan være at ferskvareskolen ikke er obligatorisk på de senere kursene i del 2 og 3, 

hvor andre viktige kompetanser og kunnskaper søkes utviklet. På samme tid kan man anta at 
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systematisk utdanning av alle medarbeidere i ferskvareavdelinger er ressursmessig umulig. 

Med tanke på å optimalisere tilrettelegging for kunnskapsorienteringen, for anvendelse og 

videreutvikling av kompetanser i den undersøkte ferskvareavdelingen, kan det også tenkes at 

kompetanseverktøy som eksempelvis forstår hvordan relasjoner til epistemiske objekter kan 

skape driv i kunnskapsaktivitet, kunne skapt større sammenheng i tilretteleggingen for 

medarbeidernes kunnskapsorientering. Oppsummert ser ferskvareskolen ut som et positivt 

bidrag for både videreformidling av ICA Supermarkeds visjon, misjon, strategiske pilarer og 

kjerneverdier, samt en kunnskapsorientering blant medarbeidere. At medarbeiderne i tillegg 

ser ut til å arbeide annerledes etter opplæring kan kanskje knyttes til at de får innsikt i et større 

kunnskapsfelt, blir innrullert i en større epistemisk kultur og ferskvareyrkets praksis og 

arbeidsmåter, som bidrar med et godt grunnlag å bygge kompetanser videre på. Men er 

ferskvareskolen en del av en større strategisk kompetansestyringsprosess i ICA? 

Oppfølgning og evaluering 

Ferskvareskolen mangler en systematisert oppfølgning av tiltaket, hvilket kan henge sammen 

med at de formulerte målene for ICA Supermarked kanskje ikke er tydelige nok til å foreta 

konkret systematisk oppfølgning og evaluering. Her foreligger det imidlertid ikke godt nok 

datagrunnlag for å konstatere dette. Man finner imidlertid oppfølgning og tilbakemeldinger 

underveis i opplæringen, gjennom tilbakemelding på de praktiske hjemmeoppgavene, samt 

oppfølgning gjennom distriktssjefer og ferskvarekonsulenter. Oppfølgningen forblir muligens 

på et noe overordnet nivå, og man får ikke i praksis vurdert konkrete effekter av tiltaket. 

Dersom man følger Lai (2004), er det ikke grunnlag for å omtale kompetansearbeidet i 

ferskvareavdelinger som en del av en overordnet strategisk kompetansestyringsprosess i ICA. 

Det ser likevel ikke ut til at det er snakk om en tilfeldig kompetansesatsing, da det 

kontinuerlig styres mot definerte mål, selv om disse kan være for overordnet til å gjennomføre 

systematisk oppfølgning og evaluering på, hvilket er avgjørende for å kunne omtale arbeidet 

som strategisk kompetansestyring. Hvorvidt dette arbeidet i realiteten er strategisk er 

vanskelig å si ettersom ferskvareskolen, fra et tidsperspektiv, muligens ikke kan følges opp i 

den forstand Lai (2004) benytter begrepet. Dessuten er ferskvareskolen et kontinuerlig 

opplæringsprogram som egentlig ikke avsluttes. Det er også vanskelig å si om det er 

organisatoriske effekter i form av oppnåelse av bedriftens overordnede mål med bakgrunn i 

mitt datamateriale, da oppgaven ikke hadde som hensikt å foreta en evaluering av 

ferskvareskolen, men å beskrive av hvordan ICA selv bedriver slik virksomhet. Ettersom 
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ICAs arbeid både med kompetanseanalyse og -strategier her fremstår som grundig 

gjennomført, leder dette til tanken om at kanskje Lais (2004) strategiske kompetansestyring 

kan være vanskelig å oppnå fullstendig i virkeligheten. Selv om ikke ferskvareskolen som 

kompetansetiltak kan klassifiseres som en del av en større strategisk 

kompetansestyringsprosess, i den forstand Lai (2004) benytter termen, fremstår likevel 

ferskvareskolen som fundert i grundig kompetanseplanlegging, og kompetansearbeidet som 

en del av et større kompetansearbeid i ICA for å nå overordnede mål.  

7.2 Behov for nye kompetanseverktøy 

En spill-over som endrer kompetansekrav: 

Økt kunnskap som følge av sammenveving av epistemiske settinger i epistemiske kulturer kan 

tenkes å bidra til at kunder får enklere tilgang til kunnskaper fra andre kilder enn 

ferskvareavdelingen selv. Endringer og utviklinger i en epistemisk setting, slik som 

nyvinninger innen forskning, vil kunne påvirke andre epistemiske settinger innenfor den 

aktuelle kulturen ved at kunder nå vil være opptatt av det nye, hvilket fordrer at 

ferskvaremedarbeidere må vite noe om dette «nye». I den forbindelse må de oppsøke ulike 

kunnskapskilder for å gi gode svar til de kunnskapsrike kundene som også kan etterprøve svar 

og råd som gis. For informantene intervjuet her, fremstår dette som en glede og spenning ved 

å være ferskvaremedarbeider. Dette kan implisere at de er i relasjoner til epistemiske objekter 

hvor kunnskapsaktivitet drives frem av interesse og kunnskapen selv. Å ha et analyseverktøy 

ved arbeid med kompetanse som tar høyde for epistemifisering av både samfunn og 

ferskvareavdelinger, som forstår hvordan ulike tannhjul i et større kunnskapsmaskineri 

fungerer sammen og påvirker hverandre, kan være gunstig ved utvikling av kompetanser som 

stadig ser ut til å endres som følge av endringer i ett av tannhjulene.  

Innrullering gjennom ferskvareskolen 

Ferskvareskolen ser også ut til å spille en viktig rolle for å innrullere ferskvaremedarbeidere 

inn i en epistemisk setting («tilhørende» en større epistemisk kultur) ved at de får innsikt i 

ferskvareyrkets praksis og tilhørende kollektive forestillinger. Ferskvareskolen kan se ut til å 

bidra med inspirasjon ved å vise feltets bredde, og at det å være en ferskvaremedarbeider 

innebærer mer enn og bare «levere kroppene sine» og ekspedere kunder. Tvert imot fordrer 

ferskvareyrket utviklingen av sammensatte kompetanser og evnen til å tåle en hektisk hverdag 
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hvor kunnskap og kompetanse stadig er i endring. På samme tid kan man anta at 

ferskvaremedarbeideres egen orientering mot ferskvareyrket, sammen med egen bakgrunn 

innenfor kokkefag og butikkslakter også er en viktig påvirkningsfaktor for hvorvidt 

ferskvaremedarbeidere innrulleres i en ferskvareyrkets epistemiske praksis og en større 

epistemisk kultur. I den forbindelse kan man også stille spørsmål om innrulleringen gjennom 

ferskvareskolen, samt senere tilrettelegging for å optimalisere kompetanseanvendelse og 

videreutvikling, kunne blitt lettere dersom man hadde hatt kompetanseverktøy som forstår og 

tar høyde for epistemifisering. Eksempelvis om man hadde hatt kompetanseverktøy med 

forståelse for hvordan mennesker kan inngå i relasjon til kunnskapen i seg selv, kunne det 

tenkes at de 12 hjemmeoppgavene hadde vært valgfrie fra starten av, og at det hadde blitt lagt 

mer vekt på praksisbasert opplæring fra starten. Dette leder meg til følgende spørsmål: Kan 

det å se ferskvareskolens rolle som et av tannhjulene i den epistemiske kulturen 

(kunnskapsmaskineriet) gi bedre samspill i den overordnede strategiske kompetansestyringen 

eller kompetansearbeidet ved at det blir bedre koordinering i et større maskineri, og bedre 

kommunikasjon mellom epistemiske settinger?  Kan man gjennom dette også oppnå bedre 

feedback i systemet som gjør det enklere å holde oversikt over kontinuerlige endringer, som 

kan gi pekepinn på hva det blir viktig å vite noe om for å møte kunder? Og kanskje viktigst: 

kan det å utvikle verktøy, og legge til epistemifisering som en ekstra dimensjon ved 

kompetansearbeid, utvide perspektivet på kompetansearbeidet? Dersom følgende spørsmål 

kan besvares med et ja, kan det være nærliggende å tro at det kan bli viktig å utvikle 

kompetanseverktøy som tar høyde for epistemifisering. Det kan være av betydning for 

hvorvidt man ser sin rolle i kunnskapsproduksjon og i den epistemiske kulturen, og hvordan 

kunnskapsaktiviteter og prosesser som foregår innen ens egen praksis kan bidra i et større 

kunnskapsmaskineri. Dersom foregående resonnering har holdepunkter blir ferskvareskolens 

utfordring å skape et opplegg som klarer å innrullere og engasjere ferskvaremedarbeidere til å 

ta del i den epistemiske kulturen, samt inngå i relasjon til de epistemiske objektene som 

skaper driv i kunnskapsaktivitet og -produksjon. Ikke minst kan det bli viktig å ta dette i 

betraktning for å støtte opp under ferskvaremedarbeideres kunnskapsorientering i det daglige 

arbeidet. På dette punktet fremstår det muligens behov for et kompetanseverktøy som er 

sensitiv ovenfor epistemifisering. 
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8 Konklusjoner 

I denne oppgaven har jeg ved å studere caset ferskvareskolen forsøkt å svare på hva det 

innebærer å bedrive systematisk kompetanseutvikling i ferskvareavdelinger i en tid i endring 

hvor epistemifisering av både samfunn og ferskvareavdelinger skjer. Fokuset for dette har 

vært:  

Kompetanseutvikling i ICAs ferskvareavdelinger i en tid i endring – en epistemifisering av 

ferskvareavdelinger. 

8.1 Oppgavens hovedfunn 

For å belyse oppgavens fokus støttet jeg meg først til Linda Lais (2004) teori for å beskrive og 

analysere 1) hvordan ferskvareskolen planlegges og gjennomføres med sikte på å forberede 

ferskvaremedarbeidere med den kunnskapsrike kunden. På dette punktet viser analysen i 

kapittel 5 at ICA opplever at økte kunnskaper hos kunder fører til høyere forventninger til 

kompetanse bak ferskvaredisken, og som en følge av utviklinger og trender i samfunnet. Disse 

utviklingene, sammen med overordnede mål i bedriften trekkes inn i ICAs identifisering av 

kompetansebehov, som videre søkes utviklet gjennom ferskvareskolen. Ferskvareskolen tar 

sikte på utviklingen av både generelle kompetanser, men også oppgave- og funksjonsrelaterte 

kompetanser innenfor både produktlære, butikkdrift, ledelse, økonomi, salg og 

kommunikasjon. For å utvikle disse kompetanseformene benytter man seg av flere typer 

læringsmetoder, hvilket er et viktig moment for å øke sannsynligheten for ønsket læring. ICAs 

kompetansestrategier kommer også til uttrykk. Blant annet gjennom utvikling av 

ferskvarespesialister for å spre kompetanse både til heltids- og deltidsansatte, mer vekt på 

trening i mersalg, samt større satsning på opplæring av ferskvaremedarbeidere for å oppnå 

servicen ICA ønsker å tilby i sine ferskvareavdelinger. Det fremgår at ICA har en tydelig 

retning for sitt kompetansearbeid, relatert til ICAs overordnede satsning på de nye ICA 2.0 

formatene. Fersksvareskolen ser også ut til å spille en rolle i utviklingen av holdninger som 

påvirker hvordan, og om kompetanse anvendes og videreutvikles. Disse ser ut til, på bakgrunn 

av analysen, å lede frem til utviklingen av en kunnskapsorientering, som gir informantene et 

nytt syn på hva ferskvareyrket innebærer. Denne kunnskapsorienteringen kan også ha 

bakgrunn i andre faktorer, ved siden av ferskvareskolen. Slik som ferskvaremedarbeideres 

orientering mot ferskvareyrket og interessen for mat i utgangspunktet. I forbindelse med 
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mobilisering av kompetanse for anvendelse og videreutvikling fremgår det at enkelte 

organisatoriske og individuelle realiseringsbetingelser foreligger. Dette gjenspeiler seg i 

tilrettelegging for samarbeid, samt bruk av større nettverk slik som leverandører, og viktige 

verktøy slik som internett. Videre har det i kapittel 5 blitt kastet lyst over 2) hvorvidt 

ferskvareskolen utgjør en del av en større strategisk kompetansestyringsprosess i ICA. Det 

viser seg at ferskvareskolen som kompetansetiltak har vokst frem for å sette opplæringen i 

system og kan relateres til konvertering av de ICA 2.0, og til de overordnede målene i ICA. 

Ferskvareskolen kan derfor forstås som et målrettet kompetanseutviklingstiltak for dekke 

identifiserte kompetansebehov. Oppfølgning og evaluering av ferskvareskolen er imidlertid 

ikke systematisert. Likevel er det noe oppfølgning og kommunikasjon underveis. Følger man 

Lais (2004) teori innebærer dette at ferskvareskolen ikke kan betegnes som en del av en større 

strategisk kompetansestyringsprosess i ICA. Kompetanseplanleggingen og -tiltaket ser 

imidlertid ikke ut til å være tilfeldig. For å gripe rollen ferskvareskolen spiller viser analysen i 

kapittel 6, ved hjelp av Knorr Cetinas (2007) teori, at ferskvareskolen kan ha fått en ny rolle 

som et tannhjul i et større kunnskapsmaskineri, og i innrullering av ferskvaremedarbeidere. 

I kapittel 6 beskrives videre hvordan 1) sentrale kunnskapsprosesser i samfunnet kan være av 

betydning for hva slags kompetansekrav som vokser frem i ferskvareavdelinger. Analysen 

viser at det kan ha skjedd en spill-over av ekspertkulturer i samfunnet, eller en 

epistemifisering av samfunnet, som fører til endringer i hvordan kundene forholder seg til 

både kunnskapene og kompetansen ferskvaremedarbeidere tilbyr. Her viser analysen også 2) 

hvordan ferskvareavdelinger selv utgjør et tannhjul i et større kunnskapsmaskineri. 

Ferskvareavdelingen ser ut til å utgjøre en epistemisk setting i en større epistemisk kultur, 

hvor nyvinninger og utviklinger i andre epistemiske settinger påvirker kompetansen som blir 

nødvendig i ferskvareavdelingen. Dette kommer til uttrykk gjennom informantene som viser 

til at man aldri blir utlært i varehandelsbransjen og at man kontinuerlig må oppdatere seg, som 

videre ser ut til å oppleves som stimulerende. Kunnskapsorienteringen blant informantene 

fremstår som fordelaktig for å kunne følge med på trender og utviklinger, og dermed 

imøtekomme kunders forventninger. Denne orienteringen ses i sammenheng med at 

informantene ser ut til å involvere seg med epistemiske objekter, hvilket ser ut til å være en 

glede og motivasjon i arbeidet. Analysen viser videre 3) at ferskvareskolen spiller en rolle i 

innrulleringen av ferskvaremedarbeidere i en større epistemisk kultur, men også den 

epistemiske settingen ferskvareyrket. Dette ble illustrert gjennom de tre momentene: 

«åpenbaringer», «glede og engasjement», og utviklingen av en «kunnskapsorientering». Det 
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kan også være andre faktorer som bidrar til innrullering, slik som orienteringen mot 

ferskvareyrket i utgangspunktet. Ferskvareskolen ser videre ut til å bidra med nettverk som 

setter ferskvaremedarbeidere i kontakt med andre settinger, det vil si i kontakt med andre 

relevante tannhjul i kunnskapsproduksjonen i et større kunnskapsmaskineri (en større 

epistemisk kultur). Sist kan det også tyde på at det skjer en bevegelse i ferskvareyrket fra å 

være et tradisjonelt blue-collar yrke, til å nærme seg en type kunnskapsarbeid ved at 

kunnskapsarbeidet og -orienteringen i ferskvareavdelingen og blant informantene fremstår 

som svært viktig i møtet kunden. 

Analysen i kapittel 5 og 6, samt diskusjonen i kapittel 7, leder frem til spørsmålet om det kan 

være et behov for utviklingen av kompetanseverktøy som tar høyde for epistemifisering; 

hvordan kunnskap beveger seg, og hvordan kunnskapen selv kan ha en bindende effekt og 

være en kilde til selvet. Utviklingen av kompetanseverktøy som tar høyde for, og forstår 

epistemifisering, kan bidra til en bedre koordinering i et større maskineri, ved at ens egen rolle 

som et av tannhjulene i et større kunnskapsmaskineri blir tydelig. I bedrifters tilrettelegging 

for både utvikling og anvendelse av kompetanse, kan slike verktøy tenkes å skape mer 

feedback i et system, som kan gjøre det enklere å holde oversikt over utviklinger i andre 

epistemiske settinger. Av den grunn kan det å legge til epistemifisering som en ekstra 

dimensjon i kompetansearbeid gi et fruktbart og større bilde av utfordringer og aspekter man 

kan stå ovenfor i et kompetansearbeid. Jeg synes kombinasjonen av Lais (2004) og Knorr 

Cetinas (2007) teorier har gitt spennende svar på både hvordan kompetansearbeid kan foregå, 

hvilke momenter det blir viktig å ta i betraktning og hvordan det utvikles nye forventninger til 

ferskvareskolens rolle. Og at epistemifisering av samfunnet kan påvirke hvordan mennesker 

forholder seg til kunnskap, hvordan kunnskap beveger seg mellom settinger, og dynamikker i 

kunnskapsaktivitet som skaper ringvirkninger på ulike nivåer i et større kunnskapsmaskineri. 

8.2 Begrensninger ved oppgaven 

Med tanke på utfordringen med å spre kompetanse til deltidsansatte kunne det vært 

fordelaktig for denne oppgaven med et intervju med en deltidsansatt. Flere intervjuer kunne 

gitt en dypere forståelse for caset studert, og hvilke mekanismer i ferskvareskolen som kan 

bidra til innrullering av medarbeidere i en større epistemisk kultur og ferskvareyrket som en 

epistemisk setting. En annen svakhet ved denne oppgaven kan være manglende datagrunnlag 

for å uttale meg om hvilke konkrete momenter som fører til at ferskvaremedarbeidere 
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engasjerer seg i ferskvareyrket. Mer vekt skulle blitt tillagt for å få øye på fellestrekk i 

ferskvaremedarbeidernes svar som har ledet til forholdet de har til ferskvareyrket, og hvilke 

andre momenter som kan være relevante i utviklingen av en kunnskapsorientering. Det kan 

være noe vanskelig å si konkret om dette kommer fra ferskvareskolen alene, andre kurs i ICA, 

som følge av informantenes bakgrunner og personlige forutsetninger, eller en kombinasjon. 

8.3 Områder for videre forskning 

Lais teori (2004) i denne oppgaven bidrar med et verktøy for å analysere kompetansearbeidet 

i ICA i praksis, og viser at dette arbeidet er avhengig av grundig og systematisk planlegging 

for å skape retning, og mål å styre arbeidet mot. Ved å benytte Knorr Cetinas (2007) teori 

føyes en ekstra dimensjon til hva det vil si å arbeide med kompetanseutvikling i en tid i 

endring. Analysen av datamaterialet foreslår at man kan oppnå en bedre koordinering og 

feedback i et større dynamisk kunnskapsmaskineri ved å ta høyde for en epistemifisering av 

samfunnet som endrer hvordan kunnskap beveger seg, men også hvordan mennesker 

forholder seg til kunnskap. Jeg har argumentert for at ferskvareskolen ser ut til å spille en ny 

rolle i innrulleringen av ferskvaremedarbeidere i en epistemisk kultur. Jeg har imidlertid ikke 

holdepunkter i datamaterialet for å peke ut hvilke konkrete verktøy eller momenter som bidrar 

til innrullering. Det oppgaven ikke kan svare på er derfor: hvilke verktøy som kan være 

effektive i innrulleringen av ferskvaremedarbeidere i epistemiske kulturer, og på hvilken måte 

disse verktøyene kan bidra til større koordinering i et overordnet kompetansearbeid i 

bedriften. Dette kan være interessante momenter å undersøke nærmere.  

8.4 Avsluttende refleksjoner 

Det kan se ut til at det kan være av betydning å utvikle kompetanseverktøy som tar høyde for 

epistemifisering av både samfunnet og ferskvareavdelinger. Konkrete verktøy i 

kompetansearbeidet i ferskvareskolen som i større grad tar høyde for de ulike tannhjulene i 

den epistemiske kulturen, og som synliggjør disse, kan gjøre det enklere å følge med på og 

imøtekomme utviklinger og trender i samfunnet. For ICA og bedrifter med lignende 

utfordringer, kan mulighetene som ligger i å investere ekstra oppmerksomhet i utarbeidelsen 

kompetanseverktøy som forstår epistemifisering for å kunne følge med på hurtige endringer i 

samfunnet, være viktig for å møte fremvoksende kompetansekrav som stadig endres.  
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Forespørsel om å delta i masterprosjektet ”Kompetanseutvikling i 

kunnskapssamfunnet” 

 

Jeg er masterstudent i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og holder nå på med den 

avsluttende masteroppgaven. Temaet for oppgaven er kompetanseutvikling i 

kunnskapssamfunnet, og jeg skal undersøke hvordan økt kunnskap i samfunnet påvirker hva 

slags kompetanse som blir nødvendig i ICAs ferskvareavdelinger for å imøtekomme kunders 

behov og forventninger, og hvordan ICA arbeider med dette. Jeg er interessert i å finne ut mer 

om ferskvareskolen, ferskvaremedarbeidernes opplevelse av opplæringen, samt bedriftens 

perspektiv på hvordan å bedrive kompetanseutvikling. Prosjektet vil bli utført av 

undertegnede og professor Karen Jensen ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i 

Oslo. 

Sammen med noen nøkkelgrupper i ICA får du denne forespørselen om deltagelse i 

forskningsprosjektet. Din identitet er ukjent for meg helt til du eventuelt samtykker i å delta i 

denne studien ved å returnere samtykkeerklæringen. Spørsmålene vil dreie seg om hvordan du 

opplever opplæringsprogrammet for ferskvareavdelinger og møtet med kunder i det daglige. 

Deltagelse i prosjektet innebærer at jeg ber deg delta i et intervju. Jeg vil bruke båndopptaker 

og ta noen notater mens vi snakker sammen. Intervjuet vil ta mellom 30 – 60 minutter, og vi 

blir sammen enige om tid og sted.  

 

Det er helt frivillig å delta i prosjektet og du kan på hvilket som helst tidspunkt trekke deg og 

kreve personopplysningene som er gitt anonymisert, uten å måtte begrunne dette nærmere. 

Det er ingen andre enn meg og min veileder som vil få tilgang til personidentifiserbare 

opplysninger. Opplysningene vil bli behandlet strengt konfidensielt, uten at enkeltpersoner 

kan gjenkjennes. Mastergradsprosjektet kan forventes å være avsluttet sent våren 2013. 

Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes når oppgaven er ferdig og vurdert våren 

2013. 

 

Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS og godkjent. 

 

Har du spørsmål i forbindelse med denne henvendelsen kan du gjerne ta kontakt med meg på 

adressen eller nummeret nedenfor, eller sende en e-post til aneeob@student.uv.uio.no. Du kan 

også kontakte min veileder Karen Jensen ved Pedagogisk forskningsinstitutt på 

telefonnummer 22 85 53 ** eller 22 85 42 **. 

 

Dersom du ønsker å delta i undersøkelsen, er det fint om du signerer den vedlagte 

samtykkeerklæringen og leverer denne til meg ved avtalt intervjutidspunkt. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Ane Eline Øby 

Østgaardsgate 5 A 

0474 Oslo 

Tlf. 918 69 ***  

 

mailto:aneeob@student.uv.uio.no
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Samtykkeerklæring: 

 

Jeg har mottatt og lest gjennom den skriftlige informasjonen om masterprosjektet 

«Kompetanseutvikling i kunnskapssamfunnet» og samtykker til å delta i intervju.  

 

 

 

…………………………..   ………………………….. 

Sted      Dato 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Navn (blokkbokstaver) 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Underskrift 

 

 

 

………………………….. 

Telefonnummer 
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Intervjuguide – ferskvareskolens ansvarlige 
 

Bakgrunns informasjon: 

1. Hva er din stilling i ICA? 

2. Hva er dine arbeids- og ansvarsområder innenfor ferskvareskolen? 

a. Står du helt fritt i utformingen av ferskvareskolen eller må du følge gitte krav fra 

ledelsen? 

3. Samarbeider ICA med andre i utformingen av ferskvareskolen? 

a. Hvis ja, hvem samarbeider dere med og hva går samarbeidet ut på? 

 

Del 1: Strategisk kompetansestyring, kompetanseanalyse, 

kompetansestrategier, samt kompetanseutvikling gjennom ferskvareskolen: 
 

Kunder og kunnskapssamfunnet: 

4. Hvem er dagens ICA kunder?  

a. Hva forventer de av ferskvareavdelinger? 

5. Hvordan tolker ICA endringer i samfunnet i dag med hensyn til forbrukeratferd? 

a. Endres kravene til ferskvareavdelingers kunnskaper i forhold til kundene man 

forsøker å gi service? 

 

Kompetanseanalyse og kompetansestrategi: 

6. Kan du kort fortelle litt om ICA Supermarkeds overordnede mål og strategier? 

a. Hvordan inkluderes disse i ferskvareskolen? 

7. Kan du kort fortelle hva «kompetanse» betyr for ICA Supermarked? 

8. Har ferskvareskolen tydelig formulerte strategier for arbeidet med kompetanse? 

a. Kan du fortelle litt om disse?  

9.  Er det god forankring i toppledelsen når det gjelder opplæring av ferskvaresjef- og 

medarbeidere?  

10. Satses det mer på opplæring av ferskvareavdelinger nå enn tidligere? 

a. Hvis ja, kan du fortelle litt om årsakene til dette?  

11. Har forutsetningene for hvordan dere arbeider med kompetanse i ferskvareavdelingen 

endret seg med tanke på hva kunder vet og vil vite om i dag?  

a. Har disse endringene påvirket hvordan ferskvareskolen ser ut nå?  

12. Kan du fortelle litt om hva slags type kompetanse dere ønsker ferskvaremedarbeiderne 

skal ha, med hensyn til å tilfredsstille kunders behov og forventninger?  

a. Hvorfor er denne kompetansen viktig?  

b. Hvordan skal ferskvareskolen gi ferskvareavdelinger kompetansen ICA ønsker de 

skal ha?  

13. På hvilken bakgrunn iverksettes opplæringen av ferskvareavdelinger? 

a. Har dere noen fremgangsmåter for å oppdage eventuelle manglende kompetanse i 

ferskvareavdelinger?  

b. Etterspør ferskvareavdelinger selv mer kompetanse og opplæring?  

 

Del 2: Ferskvareskolens oppbygning, læringsmetoder og innhold, sett i lys 

av å imøtekomme et epistemifisert samfunn. Kompetanseutviklingen. 
 

Ferskvareskolens oppbygning: 

14. Kan du fortelle litt om hvordan ferskvareskolen er bygget opp? 
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a. Er kursene lagt opp med tanke på progresjon i kunnskap? 

b. Er ferskvareskolen et helhetlig program, eller kan man kombinere kurs selvstendig 

ut ifra individuelle preferanser og hva man ønsker mest innsikt i?  

c. Hvor lang tid løper kursene og ferskvareskolen over? 

d. Hvordan er de ulike kursene i ferskvareskolen organisert?  

15. Hvem kan delta på og gjennomføre ferskvareskolen?  

a. Mottar man spesialistbrev eller får en formell eksamen ved endt opplæring?  

b. Er deltakelse frivillig, obligatorisk eller en blanding?  

 

Kunnskapsområder i ferskvareskolen og læringsmetoder: 

16. Kan du fortelle litt om de ulike kunnskapsområdene i ferskvareskolen? 

a. Er det mange underkategorier inne hvert kunnskapsområde ferskvaremedarbeidere 

kan fordype seg i?  

17. Hvor «henter» dere kunnskaper fra? Eksempelvis kunnskaper om de ulike produktene?  

a. Samarbeider ferskaverskolen med andre institusjoner eller enheter med hensyn til 

kunnskapene i ferskvareskolens pensum? 

b. Er det noen kunnskapsområder som dere stadig oppdaterer eller kontinuerlig 

arbeider med?  

18. Hvordan vil du omtale kunnskapsbasen til ferskvareskolen? 

a. Er dette en unik type kunnskap for ferskvareavdelingene i ICA?  

19. Hvordan forsøker dere å spre denne kunnskapen til ferskvaremedarbeidere som både har 

og ikke har deltatt på ferskvareskolen?  

a. Veksler dere mellom ulike læringsmetoder i programmet og i såfall hvordan?  

b. Er det tilpassede læringsmetoder i programmet?  

20. Hvorfor utformer dere de ulike kursene som dere gjør, og hvordan hjelper dette dere i å nå 

deres målsettinger med ferskvareskolen? 

a. Blir det foretatt noen evalueringer av om ferskvareskolens målsettinger oppnås 

etter fullført opplæring? 

 

Del 3: Innrullering i kunnskapskulturer og eksistensen av epistemiske 

objekter. 
 

Deltakelse: 

21. Er det stor oppslutning til ferskvareskolen?  

a. Er ferskvareavdelinger interessert i å delta? 

22. Fullfører deltakere ferskvareskolen i sin helhet, eller opplever dere ofte frafall? 

a. Hvis ja, hva kommer dette av? 

b. Hvis nei, hva gjør dere som sikrer vedvarende forpliktelse? 

23. Hva gjør dere for å oppmuntre til deltakelse og for å motivere for fullføring av 

ferskvareskolen?  

 

Innrullering: 

24. Hvordan stimulerer dere interesse for fagene og kunnskapene som presenteres i 

ferskvareskolen? 

a. Deles det ut faglitteratur? 

b. Viser dere til kunnskapen som ligger bak hver enkelt del i et produkt? 

c. Har dere introduksjonskurs som gir en innføring til hvert enkelt fag og 

kunnskapsområde i ferskvareskolen? 

25. Hva gjør dere for å stimulere ferskvaremedarbeideres ønske om kunnskapsøking ut over 

det å selge?  
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a. Er det vanskelig å engasjere ferskvaresjef- og medarbeiderne i ferskvareskolens 

fag? 

 

Læringsbaner, tilgang, epistemiske objekter: 

26. Tilrettelegges arbeidsdagen slik at ferskvaremedarbeidere kan søke kunnskap flere steder?  

a. Eksempelvis at ferskvaremedarbeiderne roterer mellom ost-, fisk-, og 

kjøttavdeling i ferskvareavdelingene? 

27. Har ferskvareavdelingene ulike verktøy de kan oppsøke kunnskap gjennom på 

arbeidsplassen? (i forhold til å finne frem til gode svar for sine kunder)? 

a. Eksempelvis tilgang til internett, oppslagsverk, lokale eller globale kontakter slik 

som leverandører eller andre relevante samarbeidspartnere innenfor «mat-

verdenen»? 

28. Vet du om eller har du eksempler på situasjoner hvor «vanlige spørsmål» fra kunder 

danner utgangspunkt for oppsøking av mer kunnskap rundt enkelte matprodukter eller 

lignende blant medarbeidere i ferskvareavdelinger?  

a. Får dere i ferskvareskolen tilbakemeldinger om dette? 

29. Bruker du «vanlige spørsmål» fra kunder som utgangspunkt for endringer i 

ferskvareskolens pensum?  

a. Får dere forespørsler fra ferskvareavdelinger om mer kunnskap om bestemte 

områder? 

b. Det vil si: oppsøker dere mer kunnskap om ulike aspekter ved produkter som 

selges basert på hva kunder spør på? 

 

Nye fellesskapsformer og roller. Skjer det noe med ferskvareavdelingen etter innrullering?: 

30. Vet du om deltakerne i ferskvareskolen er med i kurs, seminarer eller grupper i tilknytning 

til matfaget utenom ferskvareskolen og ferskvareavdelingen de er tilknyttet?  

a. Ser dere noen eksempler på at ferskvaremedarbeidere fordyper seg i 

kunnskapsfeltet om mat? Har det oppstått «grupper» som er opptatt av spesielle 

sider ved kunnskaper om mat, eksempelvis «sunnhet», produksjonsvilkår og så 

videre? 

31. Ser det ut til at ferskvareavdelinger organiserer seg selv på en eller annen måte, i 

tilknytning til videreutvikling av kunnskaper etter ferskvareskolen og opplæring?  

a. Eksempelvis uformelle eller formelle grupper utenom arbeidet? 

32. Arbeider ferskvareavdelinger annerledes etter ferskvareskolen?  

a. Ser dere forskjeller i atferd og fremgangsmåter etter ferskvareskolen? 

b. Viser ferskvaremedarbeidere mer engasjement etter gjennomført opplæring? 

c. Er dette atferd som varer over tid og videreutvikler seg? 

d. Tar ferskvaremedarbeidere selv mer ansvar for å oppsøke oppdatert kunnskap etter 

ferskvareskolen?  

33. Finnes det innenfor ferskvareskolen kunnskapsfelt eller bestemte problemer som stadig 

krever utvikling og oppsøking av mer kunnskap?  

a. Skaper dette engasjement og delte interesser blant deg, dine samarbeidspartnere og 

ferskvaremedlemmer? 

34. Danner ferskvareavdelinger uformelle forumer for oppsøking av mer kunnskap?  

a. Har ferskvaresjef og ferskvaremedarbeidere i den enkelte butikk mulighet til å 

opprette samarbeid med selvstendige lokale og globale samarbeidspartnere, eller 

andre ferskvareavdelinger i søken etter kunnskap?  
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Intervjuguide – ferskvaremedarbeidere: 
 

Bakgrunnsinformasjon: 

1. Hva er din utdanningsbakgrunn? 

2. Hva er din stilling i ICA? 

a. Hva er dine arbeids- og ansvarsområder innenfor ferskvareavdelingen? 

b. Er dette formelle eller uformelle ansvarsområder? 

c. Hvordan er arbeidsfordelingen i din avdeling? 

3. Hva innebærer det å være ferskvaremedarbeider? 

a. Hva skal du kunne tilby dine kunder som ferskvaremedarbeider? 

b. Hva forventer din ferskvaresjef og -medarbeidere av deg som 

ferskvaremedarbeider? 

 

Del 1: Epistemefisering av samfunnet. Kunder og hvordan utvikle 

kompetanse i ferskvareavdelinger for å tilpasse seg endringene i samfunnet: 

 

Kunder og kunnskapssamfunnet: 

4. Hvem er dagens kunder i ICA Supermarked ferskvareavdeling? 

a. Hva forventer kundene av dere i ferskvareavdelingen med hensyn til 

kompetanse og service? 

b. Hva forventer ICA Supermarked av ferskvareavdelinger med hensyn til 

kompetanse og service? 

5. Hvordan møter du kundene i det daglige? 

a. Hvordan skjer din kundekontakt, er det over disken? 

b. Hvordan tilnærmer du deg kunden? Hvordan tilnærmer kunden deg? 

c. Snakker du mye med kunden? Kartlegger du dem? 

6. Kan kundene være krevende å betjene i forhold til matkunnskapene de selv har og 

områdene de ønsker kunnskap fra dere om? 

 

Kompetanse – den kompetente ferskvaremedarbeider – hvem er det?: 

7. Kjenner du til ICA Supermarked og ferskvareskolens overordnede mål? 

a. Hvordan kommer disse til uttrykk i din avdeling? 

8. Kan du kort fortelle hva «kompetanse» betyr for deg? 

a. Kan du fortelle litt om hva slags kompetanse som er viktig i din 

ferskvareavdeling for å møte kunders behov og forventninger? 

b. Hvorfor er denne kompetansen viktig? 

c. Ville du omtale kompetansen du og dine ferskvaremedarbeidere har som en 

type unik kompetanse i motsetning til andre ferskvareavdelinger? 

9. Formulerer dere egne målsettinger for kompetansearbeid på din avdeling? 

a. Har din ferskvareavdeling noen planer for hvordan dere skal arbeide med 

kompetanse og utvikling av kunnskap? 

10. Kan du fortelle hva en det å være en «kompetent» og dyktig ferskvaremedarbeider? 

 

 

Del 2: Gjennomføring av ferskvareskolen, læringsutbytte sett i lys av å 

imøtekomme et epistemifisert samfunn, tilrettelegging og anvendelse og 

videreutvikling av kompetanse. 
 

Gjennomføring av ferskvareskolen, kunnskapsområder og deltakeres refleksjoner: 
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11. Har du gjennomgått opplæring i ferskvareskolen? 

a. Eventuelt hvilke kurs har du gjennomgått? 

b. Hvor lenge varte opplæringen? 

c. Er det lenge siden du fullførte opplæringen? 

d. Hvem deltok på ferskvareskolen sammen med deg? 

12. Hva slags opplæring fikk du og innenfor hvilke områder? 

a. Var det variasjon i opplæringsform?: pbl, lesing, lytting, samarbeid osv, e-kurs, 

kurs, praktisk trening? 

b. Ble det delt ut faglitteratur? 

c. Mottok du kursbevis/spesialistbrev eller lignende? 

d. Hvordan opplevde du opplæringen? 

13. Var kursene enkle å følge, og bygget de opp din kunnskap gradvis? 

a. Hadde du anledning til å fordype deg i områder du synes er ekstra spennende? 

b. Er det noen områder du savnet mer kunnskap om i ferskvareskolen? 

14. Kan du fortelle om målsettingene med ferskvareskolen? 

a. Identifiserte du deg med målsettingene i ferskvareskolen? 

 

Opplæring fra ferskvaresjef og verktøy: 

15. Har du mottatt opplæring fra din ferskvaresjef? 

a. Kan du gi et eksempel opplæringen du har mottatt fra ferskvaresjef? 

b. Får du tilbakemelding på din utvikling fra ferskvaresjef og medarbeidere? 

a. Hvordan mottar du i så fall tilbakemelding? 

16. Hvor mye tid bruker din ferskvaresjef på opplæring av deg og dine medarbeidere i 

arbeidet? 

a. Benytter dere noen verktøy opplæringen, slik som oppslagsverk, pc ol? 

17. Blir du mer engasjert og forpliktet i ditt arbeid og for matfaget når du mottar 

opplæring? 

a. Kan du gi et eksempel på hvordan dette kommer til uttrykk? 

18. Hva gjør ferskvaresjef for å motivere deg til å utvikle dine kunnskaper og oppsøke 

mer kunnskap ut over det å være en ekspeditør? 

b. Snakker du og dine medarbeidere mye om matfaget utenom arbeidet og under 

arbeidet? 

 

Kompetanseutvikling, læringsutbytte, tilrettelegging og anvendelse: 

19. Kan du fortelle om ditt læringsutbytte fra ferskvareskolen og opplæring fra 

ferskvaresjef? 

a. Kan du gi et eksempel på noe du husker ekstra godt fra ferskvareskolen og 

opplæring fra ferskvaresjef som interesserte og overrasket deg? 

b. Kan du gi et eksempel på at du benyttet noe av det du lærte i ferskvareskolen 

eller av ferskvaresjef i arbeidssituasjonen? 

20. Har opplæringen gjort deg tryggere i møtet med kunden? 

a. Kan du gi et eksempel på en kundesituasjon du følte du mestret, og fortelle 

hvorfor? 

b. Kan du gi et eksempel på en kundesituasjon du følte du ikke mestret, og 

fortelle hvorfor? 

21. Er det tilrettelagt i din arbeidshverdag for utprøvning og utvikling av ny kompetanse 

og kunnskap? 

a. Hvis ja, kan du gi et eksempel? 

b. Hvis nei: hva opplever du som sentrale hindringer for dette? 

22. Tilrettelegges det for samarbeid mellom deg og dine medarbeidere? 
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a. Samarbeider du og dine medarbeidere når det gjelder kundebehandling? 

b. Samarbeider du og dine medarbeidere for og selvstendig videreutvikle 

kunnskaper og kompetanser dere anser som nødvendig? 

23. Blir du fulgt opp av din ferskvaresjef etter fullført opplæring med hensyn til oppnåelse 

av formulerte mål med ferskvareskolen og opplæringen fra ferskvaresjef? 

a. Hvordan vurderes eventuelt din oppnådde kompetanse og anvendelse av 

denne? 

 

 

Del 3: Innrullering i kunnskapskulturer, bevegelse i læringsbaner og 

kunnskapskulturer samt sentrering rundt epistemiske objekter: 
 

Innrullering: 

24. Har du alltid vært opptatt av mat og interessert i matfaget, utenom ferskvareskolen, 

opplæring fra ferskvaresjef og arbeidet? 

25. Var de innledende kursene i ferskvareskolen inspirerende for videre deltakelse i 

ferskvareskolen? 

a. Var det interessant pensum? 

b. Var det noe som overrasket deg? 

c. Har du blitt mer engasjert i ditt arbeid og matfaget etter opplæring? 

26. Var ferskvareskolen vanskelig å gjennomføre? 

a. Hva gjorde at du fullførte ferskvareskolen? 

b. At det var obligatorisk eller av interesse? 

27. Ble du presentert for ulike områder/oppslagsverk/verktøy/nettverk/kontakter du kan 

benytte for å oppsøke mer og ny kunnskap når du deltok på ferskvareskolens kurs eller 

mottok opplæring fra din sjef? 

a. Fikk du tilgang til og mulighet til deltakelse større nettverk for oppsøking og 

utvikling av kunnskap? 

b. Fikk du innblikk i og oversikt over matfaget og tilknyttede områder? 

 

 

Læringsbaner, tilgang, epistemiske sobjekter og kunnskapskulturer: 

28. Har dere verktøy tilgjengelige for utvikling og oppsøking av mer kunnskap i din 

ferskvareavdeling? 

a. Pc, oppslagsverk, sentrale samarbeidspartnere, tilgang til nettsteder i 

forbindelse med matfaget osv. 

29. Er deres arbeidshverdag tilrettelagt slik at dere kan utvikle kunnskap innenfor flere 

områder? 

a. Eksempelvis at du og dine medarbeidere kan rotere mellom ost-, fisk-, og 

kjøttavdelingen i deres ferskvareavdeling? 

30. Danner ofte «vanlige» eller «ofte stilte spørsmål» fra kundene utgangspunkt for at du 

og dine medarbeidere selvstendig oppsøker mer kunnskap rundt eksempelvis et 

bestemt produkts produksjonsvilkår, ernæringsinnhold, eller tilberedning av det? 

31. Fordyper du deg i matfaget på jobb eller fritiden? 

a. Opplever du at dine medarbeidere engasjerer seg og fordyper seg i matfaget 

både på og utenom arbeidet? 

b. Eksempelvis at de leser matblogger, er med i matlagningsgrupper, 

videreutdanner seg innenfor matfaget osv? 
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32. Deltar eller danner du og dine medarbeidere uformelle grupper i tilknytning til 

videreutvikling av kunnskaper innen matfaget? 

33. Er det kunnskapsområder eller bestemte utfordringer i arbeidet som krever utvikling 

og oppsøking av mer kunnskap? 

a. Skjer det spontant? 

34. Har dere mulighet til å søke og utvikle kunnskaper om matfaget i samarbeid med 

andre samarbeidspartnere? 

a. Eksempelvis matleverandører, lokale og globale kontakter, deltakelse på 

eksterne kurs/seminarer og lignende? 

35. Er du og dine medarbeidere «eksperter» i matfaget eller deler av det? 

 

Nye roller/fellesskapsformer: 

36. Arbeider du og dine medarbeidere på en ny måte etter opplæring? 

37. Samarbeider dere med andre ferskvareavdelinger? 

a. Hvis ja: har dere alltid gjort dette/samarbeider dere mer/har dere begynt nå? 

38. Har ferskvareskolen og opplæringen fra ferskvaresjef formet/endret ditt syn på 

arbeidet i ferskvareavdelingen? 

a. I så fall: kan du gi et eksempel? 

39. Har opplæringen gjennom ferskvareskolen og fersksvaresjef hatt effekter på din 

ferskvareavdeling som du ikke forventet? 

a. I så fall: kan du gi et eksempel på hvordan? 

40. Har det oppstått noen endring i ferskvareavdelingen med hensyn til hvor mye dere 

fokuserer på matfaget og lidenskapen rundt mat etter ferskvareskolen og opplæring fra 

ferskvaresjef? 
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Intervjuguide – ferskvaresjef 
 

Bakgrunnsinformasjon: 

1. Hva er din utdanningsbakgrunn? 

2. Hva er din stilling i ICA? 

a. Hva er dine arbeids- og ansvarsområder innenfor ferskvareavdelingen? 

b. Er dette formelle eller uformelle ansvarsområder? 

c. Hvordan er arbeidsfordelingen i din avdeling? 

3. Hva innebærer det å være ferskvaresjef? 

a. Hva skal du kunne tilby dine kunder som ferskvaresjef? 

b. Hva forventer dine medarbeidere av deg som ferskvaresjef? 

 

Del 1: Epistemefisering av samfunnet. Kunder og hvordan utvikle 

kompetanse i ferskvareavdelinger for å tilpasse seg endringene i samfunnet: 
 

Kunder og kunnskapssamfunnet: 

4. Hvem er dagens kunder i ICA Supermarked ferskvareavdeling? 

a. Hva forventer kundene av dere i ferskvareavdelingen med hensyn til 

kompetanse og service? 

b. Hva forventer ICA Supermarked av ferskvareavdelinger med hensyn til 

kompetanse og service? 

5. Hvordan møter du kundene i det daglige?  

a. Hvordan skjer din kundekontakt, er det over disken? 

b. Hvordan tilnærmer du deg kunden? Hvordan tilnærmer kunden deg? 

c. Snakker du mye med kunden? Kartlegger du dem? 

6. Kan kundene være krevende å betjene i forhold til matkunnskapene de selv har og 

områdene de ønsker kunnskap fra dere om? 

 

 

Kompetanse – den kompetente ferskvaremedarbeider – hvem er det?: 

7. Kan du kort fortelle litt om ICA Supermarked og ferskvareskolens overordnede mål? 

a. Hvordan kommer disse til uttrykk i din avdeling? 

8. Kan du kort fortelle hva «kompetanse» betyr for deg? 

a. Kan du fortelle litt om hva slags kompetanse som er viktig i din 

ferskvareavdeling for å møte kunders behov og forventninger? 

b. Hvorfor er denne kompetansen viktig? 

c. Ville du omtale kompetansen du og dine ferskvaremedarbeidere har som en 

type unik kompetanse i motsetning til andre ferskvareavdelinger? 

9. Formulerer dere egne målsettinger for kompetansearbeid på din avdeling? 

a. Har din ferskvareavdeling noen planer for hvordan dere skal arbeide med 

kompetanse og utvikling av kunnskap? 

10. Kan du fortelle hva en det å være en «kompetent» og dyktig ferskvaresjef og -

medarbeider? 

 

 

Del 2: Gjennomføring av ferskvareskolen, læringsutbytte sett i lys av å 

imøtekomme et epistemifisert samfunn, tilrettelegging og anvendelse og 

videreutvikling av kompetanse. 
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Gjennomføring av ferskvareskolen, kunnskapsområder og deltakerens refleksjoner: 

11. Har du gjennomgått opplæring i ferskvareskolen? 

a. Eventuelt hvilke kurs har du gjennomgått? 

b. Hvor lenge varte opplæringen? 

c. Er det lenge siden du fullførte opplæringen? 

d. Hvem deltok på ferskvareskolen sammen med deg? 

12. Hva slags opplæring fikk du og innenfor hvilke områder? 

a. Var det variasjon i opplæringsform?: pbl, lesing, lytting, samarbeid osv, e-kurs, 

kurs, praktisk trening? 

b. Ble det delt ut faglitteratur? 

c. Mottok du kursbevis/spesialistbrev eller lignende? 

d. Hvordan opplevde du opplæringen? 

13. Var kursene enkle å følge, og bygget de opp din kunnskap gradvis? 

a. Hadde du anledning til å fordype deg i områder du synes er ekstra spennende? 

b. Er det noen områder du savnet mer kunnskap om i ferskvareskolen? 

14. Kan du fortelle om målsettingene med ferskvareskolen? 

a. Identifiserte du deg med målsettingene i ferskvareskolen? 

 

Kompetanseutvikling, læringsutbytte, tilrettelegging og anvendelse: 

15. Kan du fortelle om ditt læringsutbytte fra ferskvareskolen? 

a. Kan du gi et eksempel på noe du husker ekstra godt fra ferskvareskolen som 

interesserte og overrasket deg? 

b. Kan du gi et eksempel på at du benyttet noe av det du lærte i ferskvareskolen i 

arbeidssituasjonen? 

16. Har opplæringen gjort deg tryggere i møtet med kunden?  

a. Kan du gi et eksempel på en kundesituasjon du følte du mestret, og fortelle 

hvorfor? 

b. Kan du gi et eksempel på en kundesituasjon du følte du ikke mestret, og 

fortelle hvorfor? 

17. Er det tilrettelagt i din arbeidshverdag for utprøvning og utvikling av ny kompetanse 

og kunnskap? 

a. Hvis ja, kan du gi et eksempel? 

b. Hvis nei: hva opplever du som sentrale hindringer for dette? 

18. Tilrettelegges det for samarbeid mellom deg og dine medarbeidere? 

a. Samarbeider du og dine medarbeidere når det gjelder kundebehandling? 

b. Samarbeider du og dine medarbeidere for og selvstendig videreutvikle 

kunnskaper og kompetanser dere anser som nødvendig? 

19. Blir du fulgt opp av dine overordnede etter fullført opplæring med hensyn til 

oppnåelse av formulerte mål med ferskvareskolen? 

a. Hvordan vurderes eventuelt din oppnådde kompetanse og anvendelse av 

denne? 

b. Hvem vurderer dette? 

 

Opplæring av medarbeidere og verktøy: 

20. Har ferskvareskolen gitt deg den kompetansen som er nødvendig for å lære opp dine 

ansatte? 

a. Hvor stor del av ferskvareskolen tok for seg hvordan du kan lære opp dine 

medarbeidere? 
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b. Kan du fortelle hva du har ansvar for med hensyn til opplæring av 

medarbeidere? 

21. Hvor mye tid bruker du på opplæring av dine medarbeidere i arbeidet? 

a. Har du noen verktøy tilgjengelig i opplæringen av dine medarbeidere? 

b. Kan du gi et eksempel på fremgangsmåtene du benytter for opplæring av dine 

ansatte? 

c. Får du tilbakemelding på din rolle som lærer fra dine medarbeidere? 

d. Hvordan mottar du i så fall tilbakemelding? 

22. Samarbeider du med andre ferskvareavdelinger og ferskvaresjefer i opplæringen av 

dine medarbeidere? 

a. Hvis ja, kan du gi et eksempel? 

23. Ser dine medarbeidere ut til å bli mer engasjerte og forpliktet i sitt arbeid og for 

matfaget underveis og etter opplæring? 

a. Kan du gi et eksempel på hvordan dette kommer til uttrykk? 

24. Merker du noen forskjell på de medarbeiderne som har vært på ferskvareskolen og de 

som ikke har vært der? 

a. Er det lettere å inspirere de som har vært gjennom ferskvareskolen? Ta 

eksempelet med kveldstid og deltidsansatte. 

25. Hva gjør du for å motivere dine ansatte til å utvikle sine kunnskaper og oppsøke mer 

kunnskap ut over det å være en ekspeditør? 

a. Snakker du og dine medarbeidere mye om matfaget utenom arbeidet og under 

arbeidet? 

 

 

Del 3: Innrullering i kunnskapskulturer, bevegelse i læringsbaner og 

kunnskapskulturer samt sentrering rundt epistemiske objekter: 
 

Innrullering: 

26. Har du alltid vært opptatt av mat og interessert i matfaget, utenom ferskvareskolen og 

arbeidet? 

27. Var de innledende kursene i ferskvareskolen inspirerende for videre deltakelse i 

ferskvareskolen? 

a. Var det interessant pensum? 

b. Var det noe som overrasket deg? 

c. Har du blitt mer engasjert i ditt arbeid og matfaget etter opplæring? 

28. Var ferskvareskolen vanskelig å gjennomføre? 

a. Hva gjorde at du fullførte ferskvareskolen? 

b. At det var obligatorisk eller av interesse? 

29. Ble du presentert for ulike områder/oppslagsverk/verktøy/nettverk/kontakter du kan 

benytte for å oppsøke mer og ny kunnskap når du deltok på ferskvareskolens kurs? 

a. Fikk du tilgang til og mulighet til deltakelse større nettverk for oppsøking og 

utvikling av kunnskap? 

b. Fikk du innblikk i og oversikt over matfaget og tilknyttede områder? 

 

 

Læringsbaner, tilgang, epistemiske objekter og kunnskapskulturer: 

30. Har dere verktøy tilgjengelige for utvikling og oppsøking av mer kunnskap i din 

ferskvareavdeling? 
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a. Pc, oppslagsverk, sentrale samarbeidspartnere, tilgang til nettsteder i 

forbindelse med matfaget osv. 

31. Er deres arbeidshverdag tilrettelagt slik at dere kan utvikle kunnskap innenfor flere 

områder? 

a. Eksempelvis at du og dine medarbeidere kan rotere mellom ost-, fisk-, og 

kjøttavdelingen i deres ferskvareavdeling? 

32. Danner ofte «vanlige» eller «ofte stilte spørsmål» fra kundene utgangspunkt for at du 

og dine medarbeidere selvstendig oppsøker mer kunnskap rundt eksempelvis et 

bestemt produkts produksjonsvilkår, ernæringsinnhold, eller tilberedning av det? 

33. Fordyper du deg i matfaget på jobb eller fritiden? 

a. Opplever du at dine medarbeidere engasjerer seg og fordyper seg i matfaget 

både på og utenom arbeidet? 

b. Eksempelvis at de leser matblogger, er med i matlagningsgrupper, 

videreutdanner seg innenfor matfaget osv? 

34. Deltar eller danner du og dine medarbeidere uformelle grupper i tilknytning til 

videreutvikling av kunnskaper innen matfaget? 

35. Er det kunnskapsområder eller bestemte utfordringer i arbeidet som krever utvikling 

og oppsøking av mer kunnskap? 

a. Skjer det spontant? 

36. Har dere mulighet til å søke og utvikle kunnskaper om matfaget i samarbeid med 

andre samarbeidspartnere? 

a. Eksempelvis matleverandører, lokale og globale kontakter, deltakelse på 

eksterne kurs/seminarer og lignende? 

37. Er du og dine medarbeidere «eksperter» i matfaget eller deler av det? 

 

Nye roller/fellesskapsformer: 

38. Arbeider du og dine medarbeidere på en ny måte etter opplæring? 

a. Samarbeider dere med andre ferskvareavdelinger? 

b. Hvis ja: har dere alltid gjort dette/samarbeider dere mer/har dere begynt nå? 

39. Har ferskvareskolen formet/endret ditt syn på arbeidet i ferskvareavdelingen? 

a. I så fall: kan du gi et eksempel? 

40. Har opplæringen gjennom ferskvareskolen hatt effekter på din ferskvareavdeling som 

du ikke forventet? 

a. I så fall: kan du gi et eksempel på hvordan? 

41. Har det oppstått noen endring i ferskvareavdelingen med hensyn til hvor mye dere 

fokuserer på matfaget og lidenskapen rundt mat etter ferskvareskolen? 
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