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Sammendrag 
 

Forskningsområde 

Denne oppgaven søker å bidra med en utvidelse av et rammeverk i form av en  

konseptualisering og begrepsforståelse. Temaet for oppgaven baserer seg på to fenomener; 

økningen av nyansettelser i et mobilt arbeidsmarked (Filstad, 2010; Nordhaug, 2002; Bauer 

& Erdogan, 2011), og objekters manglende sentrering i organisasjonsstudier (Orlikowski, 

2007; Carlile, 2006; Fenwick, 2010). Objekter er noe som omringer oss og påvirker hvordan 

vi lever våre liv, men på hvilken måte påvirker objekter nyansattes integrering i en 

organisasjon? Oppgavens problemstilling lyder som følger: 

 

Hvordan foregår onboarding i DNB Eiendom, og hvilken rolle spiller objekter i den 

nyansattes tilegnelse av kompetanse?   

 

Problemstillingen består av tre sentrale begreper: onboarding, kompetanse og objekter. For å 

kunne svare på problemstillingen har jeg valgt å ta utgangspunkt i Bauer og Erdogan (2011) 

sin definisjon og modell for onboarding, og supplert med teori rundt forskjellige stadier av 

onboarding (Feldman, 1981) og ulike tilpasningsformer (Horverak, Bye, Sandal & Pallesen, 

2013). Når det kommer til kompetanse har jeg valgt å bruke Lai (2013) sin definisjon av 

begrepet. For å undersøke hvilke objekter som blir brukt og dets rolle er det flere perspektiver 

man kan ta. Perspektivet som velges påvirker hvordan man ser på objekter og deres 

betydning (Nicolini, Mengis & Swan, 2012). I denne oppgaven tar jeg utgangspunkt i 

Orlikowski (2005) sitt perspektiv på objekter og hennes bruk av begrepet Scaffolding (stillas). 

Orlikowski ser på objekter som strukturer og støtte for dagligdagse arbeidsoppgaver, noe som 

er relevant i forhold til min problemstilling om nyansatte og kompetanse. Som case for 

oppgavens forskningsområde har jeg valg DNB Eiendom.  
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Metode 

Oppgavens metode er basert på en kvalitativ tilnærming av en casesituasjon. Det empiriske 

grunnlaget baserer seg på fem semistrukturerte intervjuer av fire nyansatte 

eiendomsmeglerfullmektige i DNB Eiendom, samt en ansvarlig for opplæringen i 

organisasjonen. Formålet med intervjuene var å få en bedre forståelse av hvordan onboarding 

foregår i DNB Eiendom, hvilke objekter som blir brukt i denne prosessen, og hvilke 

erfaringer de ansatte gjør seg rundt bruken av objekter i sin kompetansetilegnelse. Årsaken til 

at jeg valgte DNB Eiendom som case for oppgaven er deres fokus på onboarding av 

nyansatte og bruken av ulike verktøy i denne prosessen. Datainnsamlingsmaterialet har blitt 

analysert med bakgrunn i ulike temaer knyttet opp mot oppgavens teoretiske rammeverk, og 

temaer som har kommet frem i empirien. Jeg har også valgt å strukturere analysen etter 

relevante forskningsspørsmål knyttet til min problemstilling.  

 

Hovedfunn 

Hovedbidraget	 i	 oppgaven	 er	 et	 nytt	 rammeverk	 for	 onboarding.	 I	 tillegg	 til	 å	 sette	

sammen	ulike	teorier	fra	onboardingslitteraturen	har	jeg	tilføyd	objekter	som	en	sentral	

faktor.	 Ut	 ifra	 studien	 som	 er	 gjort	 og	 datamaterialet	 som	 er	 samlet	 inn	 kan	 vi	 se	 at	

objekter	 spiller	 en	 avgjørende	 rolle	 for	 de	 nyansattes	 onboarding	 og	

kompetansetilegnelse.	 Å	 benytte	 seg	 av	 objekter	 i	 onboarding	 kan	 ha	 flere	 positive	

konsekvenser.	 I	 tillegg	 til	 å	 støtte	 og	 aktivisere	 de	 nyansattes	 handlinger	 og	 utvikle	

deres	 kompetanse,	 kan	 objekter	 være	med	 på	 å	 strukturere	 onboardingen	 og	 avlaste	

noe	av	ansvaret	som	kollegaer	og	organisasjonen	har	 i	dag.	Objektene	som	viste	seg	å	

være	sentrale	i	empirien	var	e-læring,	skriftlige	papirer,	kurs/møter	og	et	hefte.	I	tillegg	

ble	iPad	benyttet	innenfor	flere	av	objektene.	Felles	for	objektene	i	onboardingen	er	at	

de	kan	karakteriseres	som	informative-	og/eller	praktiske	objekter.	Selv	om	objekter	kan	

ha	 en	 rekke	 fordeler	 for	 organisasjonen	 og	 den	 nyansatte	 når	 det	 kommer	 til	

onboarding	og	kompetansetilegnelse,	kan	de	også	by	på	visse	utfordringer.	Det	er	viktig	

å	 se	 objekter	 i	 sammenheng	 med	 organisasjonen	 og	 de	 nyansattes	 atferd	 og	

personlighet.	 Dersom	 objektene	 ikke	 er	 utviklet	 på	 en	 hensiktsmessig	 måte,	 eller	 at	

designet	 ikke	 appellerer	 til	 hvordan	 de	 nyansatte	 lærer,	 vil	 de	 ikke	 bli	 brukt	 og	

kompetanse	kan	gå	tapt.	En	annen	utfordring	med	å	la	objekter	være	en	sentral	del	av	

onboardingen	 er	 at	 det	 kan	 overlates	 for	mye	 ansvar	 til	 disse	 objektene.	 Objekter	 er	
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ment	 som	 en	 supplering	 til	 andre	 metoder	 innenfor	 onboardingsfeltet,	 ikke	 som	 en	

erstatning.	 Objekter	 i	 ulike	 former	 og	 fasonger	 vil	 alltid	 være	 en	 del	 av	 vår	

arbeidshverdag.	 Å	 synliggjøre	 objektenes	 påvirkning	 for	 nyansattes	 onboarding	 og	

kompetanse	kan	være	med	på	å	gjøre	prosessen	mer	lærerik	og	effektiv.		
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Tema og problemstilling 
 

Mange av oss har kjent på utenforskapet (Regjeringen, 2016) – enten det er på utsiden av en 

vennegjeng, et idrettslag, en kultur eller en arbeidsplass. Utenforskap er ikke alltid en fysisk 

tilstand, men kan også karakteriseres som en individuell følelse. For å krysse grensen fra å 

være ”på utsiden” til å bli integrert ”på innsiden” er det visse betingelser og forhold som må 

ligge til grunn – fra flere parter. Disse kan variere i grad og omfang, men vil alltid mer eller 

mindre være tilstede.  

 

I denne oppgaven skal jeg se nærmere på integreringen av nyansatte i arbeidslivet med 

utgangspunkt i ansettelser som DNB Eiendom har gjort av eiendomsmeglerfullmektige. 

Oppgaven er basert på en hypotese om at bevisste aktiviteter knyttet til den første tiden i et 

ansettelsesforhold vil kunne påvirke både graden og hastigheten av integrasjonen på en 

arbeidsplass, og dermed også produktivitet og tilfredshet hos den nyansatte. Temaet for 

oppgaven består av sammensettingen; onboarding, kompetanse og objekter, og kan 

begrunnes både faglig og samfunnsmessig (Thagaard, 2013). Den faglige begrunnelsen 

baserer seg på at forskning på objekters rolle i onboardingsprosessen er mangelfull (Chao, 

2012). Onboardingslitteraturen har fokusert på individuelle- og organisatoriske taktikker, 

men fremmer ikke objekters rolle i stor grad (Ostroff & Kozlowski, 1992; Bauer & Erdogan, 

2011, Chao, 2012). Objektlitteraturen har sett på hvordan objekter skaper betingelser for 

kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling (Carlile, 2006; Knorr Certina, 2007), men ikke i 

forhold til onboarding av nyansatte. Denne studien vil derfor se nærmere på objekters rolle i 

kompetansetilegnelse innenfor onboarding ved å koble sammen onboardingslitteratur (Bauer 

& Erdogan, 2011; Horverak, Bye, Sandal & Pallesen, 2013; Feldman, 1981) med objekter 

(Orlikowski, 2005) og kompetansebegrepet (Lai, 2013). Den samfunnsmessige begrunnelsen 

går ut på at antall nyansettelser øker i et stadig mer dynamisk arbeidsmarked med mange 

jobbskifter – noe som gjør onboarding mer og mer aktuelt (Filstad, 2010; Nordhaug, 2002; 

Bauer & Erdogan, 2011). I følge Kjeldstad og Dommermuth (2009) ønsker hver fjerde å 

bytte jobb eller starte ny virksomhet i løpet av få år. Det er ikke like attraktivt å være på den 

samme arbeidsplassen for lenge – noe som er med på å øke antall  nyansettelser. I følge Noe, 
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Clarke og Klein (2014) er menneskelige ressurser nøkkelkapitalen for organisasjoner i 

forhold til å skape et konkurransemessig fortrinn.  For å finne ansatte med de rette 

egenskapene, erfaringene og kunnskapene er det viktig med en god rekrutteringsprosess - 

men hvilken nytte har omfattende rekrutteringsprosesser dersom de ansatte slutter etter kort 

tid? I dagens arbeidsmarked kan det være like viktig å investere i - og holde på sine ansatte, 

som å finne den riktige arbeidskraften. Det er først når den ansatte har fått jobben at det 

virkelige arbeidet begynner – både for organisasjonen og den nyansatte. For å bli et fullverdig 

medlem av arbeidsplassen holder det ikke med innpass, man må også kunne bidra til 

fellesskapet og føle seg som en del av gruppen. Integrering av nyansatte på arbeidsplassen er 

naturligvis ikke et nytt fenomen. Innlemmelse av ansatte har foregått så lenge det har vært 

arbeidsplasser å integreres på. Det har imidlertid de senere årene skjedd mye innenfor 

bevisstgjøring og forskning som har gjort at temaet i seg selv har blitt aktualisert og 

synliggjort (Rogstad & Sterri, 2015). Dagens kunnskapssamfunn legger premisser for en 

økende mobilitet i arbeidsmarkedet – noe som har ført med seg et stort fokus på endring, 

læring og selvstendighet blant de ansatte (Filstad, 2010). 

 

På grunn av oppgavens omfang og tid til rådighet har jeg valgt å konsentrere meg om 

individet i onboardingsprosessen og ikke så mye på organisasjonen rundt. Jeg vil allikevel 

nevne organisasjonens ansvar for prosessen og kort redegjøre for noen organisatoriske 

konsekvenser av en god onboarding. Men først og fremst vil oppgaven handle om objekters 

rolle på individets læring og tilpasning i den nye organisasjonen. Som case for oppgaven har 

jeg valgt å bruke DNB Eiendom. Årsaken til det er organisasjonens fokus på onboarding og 

bruken av ulike verktøy. Problemstillingen lyder som følger:  

Hvordan foregår onboarding i DNB Eiendom, og hvilken rolle spiller objekter i den 
nyansattes tilegnelse av kompetanse? 
 

Problemstillingen består av to spørsmål og tre hovedbegreper. For å kunne besvare 

problemstillingen vil jeg først kort definere hva som ligger i begrepene onboarding, 

kompetanse og objekter. Onboarding, også kalt organisasjons sosialisering, er prosessen der 

nyansatte går fra å være organisatoriske outsiders til å bli organisatoriske insiders (Bauer & 

Erdogan, 2011, s. 51). Her får den nyansatte hjelp til å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og 

atferd som trengs for å komme inn i organisasjonskulturen og arbeidsoppgavene. Jeg har 

valgt å bruke begrepet onboarding fremfor organisasjons sosialisering. Årsaken til dette er at 
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jeg synes begrepet organisasjons sosialisering legger for mye vekt på sosialisering inn i et 

fellesskap, og ikke den kunnskapsmessige delen av prosessen – i form av læring og 

integrering i et kunnskapsfellesskap (Jensen, Nerland & Enqvist-Jensen, 2015). Onboarding 

kan sees på som en omfattende læringsprosess hvor den nyansatte skal bli kompetent til å 

klare seg selv i samvirke med de andre organisasjonsmedlemmene. Kompetanse er høyst 

sentralt i denne prosessen og kan defineres som ”…de	 samlede	 kunnskaper,	 ferdigheter,	

evner	og	holdninger	 som	gjør	det	mulig	å	utføre	aktuelle	oppgaver	 i	 tråd	med	definerte	

krav	og	mål.”	(Lai,	2013,	s.	46).	I	onboardingsprosessen	er	målet	å	bli	et	organisatorisk	

medlem,	og	middelet	for	å	nå	det	er	kompetansetilegnelse.	Objekter	er	oppgavens	tredje	

begrep	 og	 defineres	 som	 verktøy,	 teknologi,	 det	 kroppslige,	 handlinger	 og	 andre	

materialiteter	(Fenwick,	2010)	som	benyttes	av	nyansatte	i	deres	kompetansetilegnelse	

under	onboarding.		

	

	

1.2 Teoretisk tilnærming og avgrensning 
 

Min teoretiske tilnærming består av tre delkapitler. Disse omhandler valg og begrensninger 

vedrørende onboarding, kompetanse og objekter. Innenfor onboarding har jeg valgt å ta 

utgangspunkt i Bauer og Erdogan (2011) sin generelle onboardingsmodell. Dette gir en fin 

oversikt over onboardingsprosessens delte ansvar og fremmer noen synspunkter på hvilke 

faktorer som er fordelaktige og ikke. Videre vil jeg supplere med Horverak, Bye, Sandal og 

Pallesen (2013) sin inndeling av to integreringsprosesser i en, for deretter å se nærmere på 

Feldman (1981) sine tre stadier for onboarding. Jeg har først og fremst valgt å se på 

onboarding som en læringsprosess fremfor en sosialiseringsprosess - dette vil, i midlertid, 

ikke si at jeg avskriver sosialisering som en læringsprosess. Når det kommer til kompetanse 

vil jeg bruke Lai (2013) sin definisjon av begrepet. Grunnen til dette er at hun bruker en 

individualistisk tilnærming til kompetanseutvikling – noe jeg også kommer til å gjøre i 

oppgaven. Siden det er gjort en del forskning på det sosiale og relasjonelle aspektet i 

onboarding, vil jeg konsentrere meg om objekters rolle for individets tilpasning og 

kompetansetilegnelse i denne prosessen. I forlengelsen av det vil jeg bruke det 

sosiomaterielle perspektivet med Orlikowski (2005, 2007) som primærkilde for å redegjøre 

for objekter, og senere diskutere deres rolle i forhold til nyansattes læring ved å skille mellom 
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informative og praktiske objekter. Oppgavens bidrag er et nytt rammeverk for onboarding 

med objekter som en faktor i tillegg til organisasjonen og individet.  

 

 

1.3 Oppgavens oppbygging 
 

Masteroppgaven er delt inn i 6 kapitler. Jeg vil starte med en redegjørelse av oppgavens 

teoretiske rammeverk. Deretter tar jeg for meg valg av metode og hvilke konsekvenser dette 

kan ha for utførelsen av intervju, innsamling av data og analyse, samt kvaliteten på 

forskningen som er utført. I metodekapittelet vil jeg også presentere mitt case om DNB 

Eiendom, utvalg av intervjupersoner og forskningsspørsmål. Videre vil jeg redegjøre for funn 

og analysere disse ved hjelp av mine tre forskningsspørsmål. Mot slutten vil 

problemstillingen bli diskutert med bakgrunn i teori og empiri. Basert på diskusjonen vil et 

nytt rammeverk for onboarding bli presentert. Avslutningsvis vil jeg ramse opp oppgavens 

hovedmomenter og komme med en konklusjon på objektenes rolle for nyansattes 

kompetansetilegnelse. Det vil også bli redegjort for eventuelle begrensninger ved oppgaven 

og forslag til videre forskning på området.  
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2 TEORI 
 

2.1 Onboarding 
 

Som ny i en organisasjon er det mye man må sette seg inn i. I tillegg til å bli opplært innenfor 

arbeidsoppgavene en skal utføre, handler det om å bli en del av organisasjonen (Van Maanen 

& Schein, 1979). Et moment som går igjen i denne prosessen er læringens sentrale rolle 

(Chao, 2012). Som nyansatt må en ta til seg kunnskaper om ulike oppgaver og lære seg 

hvordan organisasjonen og de ansatte fungerer som helhet. Ved å tilegne seg nye kunnskaper 

beveger den nyansatte seg over ulike grenser – både fysiske og kunnskapsmessige. Den 

nyansatte blir en fysisk del av den nye arbeidsplassen, og med tiden også en del av den 

regjerende kunnskapskulturen. I følge John Van Maanen og Edgar H. Schein (1979) kalles 

denne prosessen for organizational socialization, men har også i senere tid fått tilnavnet 

onboarding (Bauer & Erdogan, 2011). Begrepet onboarding har blitt kritisert for ikke å gjelde 

sosialiseringsprosesser der individer endrer jobb innenfor samme organisasjon (Chao, 2012). 

På den andre siden kan sosialiseringsbegrepet være nokså bredt. Hvis man tar oppfatningen 

om at læring i seg selv er en kontinuerlig og livslang prosess på alvor, kan hele karrieren til 

en enkeltperson karakteriseres som en sosialiseringsprosess (Van Maanen & Schein, 1979). 

Jeg velger å bruke begrepet onboarding i oppgaven ettersom mitt fokus ligger på nyansatte i 

bedrift – altså det første møtet med ny arbeidsplass. I følge Chao (2012) finnes det ingen 

sammenhengende teori som beskriver prosessen og innholdet av en organisasjons 

sosialisering som har blitt vidt adoptert. Forskningen på feltet er også oppstykket. Til tross 

for dette kan prosessen defineres på følgende måte: ”Organizational socialization, or 

onboarding, is a process through which new employees move from being organizational 

outsiders to becoming organizational insiders.” (Bauer & Erdogan, 2011, s. 51). Onboarding 

er en prosess som innebærer at nyansatte får hjelp til å tilegne seg kunnskap, ferdigheter, og 

atferd som trengs for å bli et fullverdig medlem av den nye arbeidsplassen. Onboarding er et 

viktig moment for hele organisasjonen, ikke bare for den ansatte (Bauer & Erdogan, 2011). 

Prosessen består av en lærings- og tilpasningsprosess som dekker både organisatoriske og 

individuelle behov (Chao, 2012). Organisasjoner som bruker mye tid og ressurser på sine 

nyansatte i form av et godt onboardingsprogram ryktes å få fordelen av lojale, tilfredse og 

effektive ansatte senere (Bauer & Erdogan, 2011). Hvis onboarding har så mange fordeler, 
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hvorfor har ikke alle organisasjoner et velfungerende onboardingsprogram? Det skal vi se 

nærmere på nå.  

 

2.1.1 En modell for onboarding 
Selv om onboarding i teorien kan virke som en god ide, er det ikke alltid like enkelt å få det 

til i praksis. Det kan det være ulike grunner til. I følge Bauer og Erdogan (2011) er det flere 

faktorer som spiller en rolle i en suksessfull onboardingsprosess; nyansattes kjennetegn, 

nyansattes atferd, samt organisatorisk innsats. Bauer og Erdogan mener at disse faktorene 

påvirker hvordan den nyansattes tilpasning i organisasjonen blir, som igjen har konsekvenser 

for utfallet av prosessen. Dette blir illustrert i en generell onboardingsmodell:  

 

 

 
 
 
Figur 1: Bauer og Erdogan sin onboardingsmodell (Kilde: Bauer & Erdogan, 2011, s. 52).  
 

 

Å lage et onboardingsprogram som fungerer like bra for alle kan være en vanskelig oppgave. 

Det hjelper lite at organisasjonen tar aktive grep om en ansatts onboarding dersom den 

ansatte selv ikke gjør det – og omvendt. Selve onboardingen skjer i modellens adjustment, 

eller tilpasning som jeg velger å kalle det. Mens nyansattes kjennetegn og atferd, samt 

organisasjonens innsats legger premissene, er det i tilpasning integrering skjer. For å forstå 

hvordan de ulike momentene i modellen fungerer er det hensiktsmessig å ta en nærmere titt 

på dem. 
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Kjennetegn og atferd ved den nyansatte 

Kjennetegn eller individuelle ulikheter mellom de nyansatte, i form av deres bakgrunn og 

personlighet, spiller en sentral rolle i onboardingen. I følge forskning har nyansatte med visse 

personlighetstrekk større sjanse for å tilpasse seg raskere til organisasjonen enn andre (Bauer 

& Erdogan, 2011). Individer med en proaktiv personlighet kommer best ut ved at de har et 

ønske om å kontrollere sitt miljø, og er flinke til å utvikle sosiale nettverk som kan hjelpe 

dem med å forstå organisasjonskulturen. Deres motivasjon til å lære kan føre til atferd som 

gjør sosialiseringen mer effektiv. Et eksempel på dette er å stille oppklarende spørsmål for å 

forstå hvordan organisasjonen fungerer. Ansatte med proaktive personligheter kan også 

relateres til tilpasningsvariabler som rolleavklaring, integrering i arbeidsgruppen og 

oppgavemestring. De har også en tendens til å være mer fornøyde med sine jobber og 

karrierer, og har høyere nivå av ytelse. I tillegg til proaktiv personlighet har det også blitt 

bevist at utadvendte og åpne nyansatte viser høyere nivå av tilpasning i sine nye jobber 

(Bauer & Erdogan, 2011). Dette er på grunn av deres søking etter informasjon, 

tilbakemeldinger, fremstilling av nye situasjoner som muligheter fremfor trusler, og at de er 

flinke til å bygge forhold med andre. Til slutt kan det være en fordel å ha litt erfaring fra før. 

Ansatte som har tidligere erfaringer med bytting av jobb har en fordel når de skal tilpasse seg 

til den nye organisasjonen (Bauer & Erdogan, 2011).  

 

Selv om det er organisasjonens jobb å tilrettelegge for nyansattes onboarding, er det viktig at 

de nyansatte er aktive deltakere i prosessen (Bauer & Erdogan, 2011). Jo mer aktive de er 

rundt sin egen onboarding, jo mer effektiv blir den. Atferd som kan hjelpe nyansatte i sin 

tilpasning er å søke informasjon og stille spørsmål rundt de ulike aspektene ved jobben og 

organisasjonen. Informasjonen man får fra overordnende og kollegaer er et nøkkelelement for 

å lære om ens nye miljø. Den nyansatte mangler ofte en forståelse av den unike konteksten til 

organisasjonen. Det er ikke alltid like enkelt å vite om man lever opp til forventningene eller 

ikke. Ved aktivt å søke tilbakemelding lærer den nyansatte hvilken atferd som trengs og 

endres på for best å passe inn i forhold til organisasjonens kultur og forventninger. Det tredje 

sentrale atferdsmønster en nyansatte kan ha en fordel av, er relasjonsbygging. Ofte er årsaken 

til at man feiler eller mistrives at man har problemer med å forme effektive relasjoner i 

forhold til sine kollegaer.  
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Organisasjonens innsats 

Det er flere måter for organisasjoner å nærme seg nyansattes onboarding på. Noen 

foretrekker en strukturert og systematisk fremgangsmåte, mens andre følger en mer ”synk 

eller svøm” tilnærming. Organisasjoner som bruker institusjonaliserte sosialiseringstaktikker 

innfører systematiske steg-for-steg programmer for sine nyansatte for å lære dem hva deres 

roller er, hva organisasjonens normer er, og hvordan de skal oppføre seg. Den nyansatte blir 

ofte isolert fra andre ansatte under onboardingen, men får ofte hjelp fra organisatoriske 

rollemodeller. I organisasjoner som benytter seg av individualiserte sosialiseringsprosesser 

starter den nyansatte å jobbe med en gang. Den ansatte må selv finne ut av organisasjonens 

verdier, normer, og forventninger underveis. Her står den nyansatte mer fri til å utforske ting 

– noe som krever en mer proaktiv rolle. Bauer og Erdogan (2011) viser til at ansatte som 

gjennomgår en institusjonalisert onboarding erfarer en mer positiv innstilling til jobb, har en 

høyere tilpasningsevne, og en lavere grad av turnover. På den andre siden er den positive 

effekten sterkere hos nyutdannede enn hos mer erfarne nyansatte.  

 

Uavhengig av sosialiseringstaktikker mener Bauer og Erdogan (2011) at et formelt 

orienteringsprogram er en fordel da det hjelper nyansatte å forstå organisasjonens kultur og 

introduserer dem til deres nye roller og kollegaer. Det formelle orienteringsprogrammet kan 

variere i grad og lengde, noen kan vare i noen timer, mens andre over flere måneder. I tillegg 

til valg av sosialiseringstaktikk og formelle orienteringsprogrammer kan 

rekrutteringsprosessen være behjelpelig til å finne den perfekte matchen mellom ansatt og 

organisasjon. Dette kan bidra til at den nyansatte får realistiske forventninger i forhold til hva 

som kommer senere. Å gi nyansatte så mye nøyaktig informasjon som mulig før de starter i 

ny jobb blir sett på som en stor fordel. På denne måten finner man også fort ut om det den 

nyansatte forventer stemmer overens med hva organisasjonen faktisk tilbyr. Organisasjoner 

kan gi realistiske forventninger gjennom rekrutteringsperioden, ansettelsen og gjennom andre 

metoder som internships. Ved å kommunisere klare mål og retningslinjer og gi 

tilbakemelding på prestasjonene som den nyansatte gjør, kan organisasjonen redusere 

usikkerhet på arbeidsplassen (Chao, 2012). Ved en god onboardingsprosess blir 

rolleavklaringen tydeligere og rollekonflikter redusert. Organisasjonens interne er viktige i 

forhold til å gi en suksessfull onboarding gjennom å lære dem om organisasjonen, gi tips, 

hjelpe dem med jobben de skal gjøre, og tilby støtte sosialt. Eksempler på interne kan være 

mentorer, daglig leder eller andre ansatte.  
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Tilpasning og utfall 

Det finnes en rekke konsepter innenfor tilpasning som kan gi en indikasjon på om den 

nyansatte sin onboarding har feilet eller vært en suksess. Bauer og Erdogan (2011) trekker 

spesielt frem fire nøkkelvariabler: rolleavklaring, mestringsforventning, aksept av de andre 

medlemmene i organisasjonen, og kunnskap om organisasjonskulturen. Rolleavklaring går ut 

på om de nyansatte har forstått rollen som de skal inn i. Mestringsforventning referer til hvor 

selvsikker den ansatte er i utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Om en nyansatt føler at den 

mestrer jobben sin kan dette ha positive konsekvenser for organisasjonsforpliktelse, trivsel og 

turnover. Organisasjonens interne er ikke bare sentrale for den nyansattes læring og tilegnelse 

av kunnskap, men spiller også en viktig rolle for om den nyansatte er komfortabel og 

akseptert av det sosiale miljøet på arbeidsplassen. Et godt forhold med både ledere og andre 

kollegaer er relatert til gode onboardingsutfall. Den fjerde variabelen går ut på å forstå 

organisasjonens kultur og lære hvordan organisasjonen fungerer. Dette er viktig for å forstå 

hvordan alt henger sammen og for finne sin plass blant de andre. Når det kommer til utfall 

har Bauer og Erdogan (2011) fokusert på tilfredshet, forpliktelse, turnover og prestasjoner. 

Dette er elementer som går igjen i mange studier. Graden av disse sier noe om utfallet av 

onboardingen.  

 

I onboardingsmodellen til Bauer og Erdogan (2011) er det noen egenskaper ved de nyansatte 

som blir fremmet som fordelaktige. Det er i midlertidig ikke slik at alle nyansatte er proaktive 

og utadvendte. Da kan det være lurt å ha institusjonaliserte sosialiseringstaktikker med klare 

retningslinjer på hva den nyansatte skal kunne, hvordan det skal foregå, og hvem den skal 

forholde seg til. Samtidig blir det påpekt at klare retningslinjer gir lite rom for kreativitet og 

nytenkning. På den ene siden er målet med onboardingen å gjøre den nyansatte trygg i sin 

nye rolle og miljø. På den andre siden er ikke usikkerhet bare negativt. I følge Chao (2012) 

kan usikkerhet blant nyansatte fungere som en motor i onboardingen. Ved usikkerhet blir 

også behovet for å søke kunnskap og interagere med andre kollegaer større – noe som igjen 

er positivt for den nyansattes integrering. Videre vil jeg bruke onboardingsmodellen til Bauer 

og Erdogan (2011) som ramme for teori og diskusjon i oppgaven. I et forsøk på å forenkle 

modellen har jeg valgt å slå sammen faktorene: kjennetegn ved nyansatte og nyansattes 

atferd, til nyansatte. Organisasjonens innsats vil jeg kalle organisasjonen. Når det kommer til 

mitt hovedfokus: tilpasning, vil jeg dele denne i to hovedkategorier. Grunnen til dette at det 

finnes to måter å passe inn i organisasjonen på, noe som ikke kommer klart nok frem i 

modellen ovenfor. Disse består av å passe inn i det sosiale miljøet og organisasjonskulturen, 
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og å passe til de arbeidsoppgavene som skal gjøres. Innenfor de to store kategoriene for 

integrering vil de fire punktene til Bauer og Erdogan om tilpasning befinne seg. De to 

integreringsformene skal vi se nærmere på nå. 

 

2.1.2 To integreringsprosesser i en  
Onboarding foregår ved at et individ går fra å være på ”utsiden” av en organisasjon til å bli et 

fungerende medlem på ”innsiden”. Individet tilegner seg den sosiale kunnskapen, samt 

evnene som trengs for rollen det skal ha i organisasjonen (Van Maanen & Schein, 1979). I 

den forbindelse kan det være lurt å se nærmere på det Horverak m.fl. (2013) omtaler som 

”Person-organization-fit” (P-O) og ”Person-job-fit” (P-J).  P-O tar for seg i hvilken grad den 

nyansatte passer inn med organisasjonens verdier og mål, og hvordan den kommer overens 

med de andre medlemmene. Her refereres det til den generelle organisasjonskulturen, og ikke 

til de faktiske arbeidsoppgavene – noe som igjen kan omtales som den sosiale kompetansen 

en nyansatt må tilegne seg. Det kan være viktig ikke å blande onboarding med 

yrkessosialisering. Forskjellen er at sistnevnte fokuserer på læring av normer innenfor yrket, 

som for eksempel politi, lærer eller lege. Onboarding derimot referer til prosesser som bidrar 

til at den nyansatte lærer seg kunnskaper, evner og atferd som trengs i den nye situasjonen de 

nå skal inn i (Bauer & Erdogan, 2011). Det leder oss inn på den andre tilpasningsdelen av 

onboardingen, Person-job-fit. P-J ser på i hvilken grad den nyansatte har de nødvendige 

kunnskapene, evnene og ferdighetene som må til for å utføre jobbrelaterte oppgaver 

(Horverak m.fl, 2013). I prosessen av å være nyansatt til å bli et velfungerende medlem av 

organisasjonen, blir det viktig at den nyansatte lærer seg retningslinjene for å passe inn i det 

sosiale fellesskapet, samt tilegner seg kunnskaper rundt oppgavene som ens rolle krever. 

Rogstad og Sterri (2015) har valgt å oversette begrepene til Horverak m.fl. (2013) til å passe 

inn i bedriften og passe til arbeidsoppgavene. For at den nyansatte skal kunne tilpasses 

organisasjonen og bli et selvstendig medlem kreves det kompetanse rundt jobbrelaterte 

arbeidsoppgaver og sosial tilhørighet. Nedenfor har jeg, med inspirasjon fra Bauer og 

Erdogan, konstruert en figur som på lettfattelig vis illustrerer onboardingselementene som til 

nå er omtalt i oppgaven: 
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Figur 2: Elementer av onboarding (Kilde: Forfatterens konstruksjon, inspirert av Bauer & Erdogan, 
2011; Horvark m.fl., 2013).  
 

 

Denne	modellen	vil	være	rammen	for	den	empiriske	undersøkelsen,	men	før	vi	kommer	

så	langt	skal	vi	se	på	Feldman	sine	tre	stadier	for	onboarding.		

	

2.1.3 Onboardingens tre stadier 
Onboarding består ikke bare av ulike elementer, men fungerer også som en prosess bestående 

av ulike stadier. Stadiene sier noe om hvor den nyansatte forventes å være i onboardingen og 

hvilken oppfølging som trengs når. I følge Feldman (1981) er det tre stadier som den 

nyansatte må igjennom for å bli et fullverdig medlem av organisasjonen. Det første stadiet 

begynner før individet starter i den nye jobben og kan kalles inngang. Dette stadiet 

inneholder all læring som skjer før ansettelsesforholdet starter (Feldman, 1981). Eksempler 

på dette kan være rekrutteringsprosessen, informasjonen som den nyansatte får eller leter opp 

selv om organisasjonen på forhånd, eller møter med representanter fra organisasjonen 

(Filstad, 2010). Informasjonen og læringen som skjer i denne prosessen vil være med på å 

skape forventninger til den nye arbeidsplassen. Det andre stadiet omhandler det første møtet 

den nyansatte har med organisasjonen. Det er her den nyansatte får erfare hvordan 

organisasjonen egentlig er. Den nyansatte forsøker å tilegne seg sentrale kunnskaper og 

ferdigheter for å kunne utføre de nødvendige oppgavene. I tillegg til dette lærer den nyansatte 

å håndtere eventuelle konflikter som måtte oppstå mellom privatlivet og arbeidslivet, samt 

lærer seg forventet rolleatferd (Feldman, 1981). Etablering av mellommenneskelige 

relasjoner og læring av gruppens normer befinner seg også innenfor dette stadiet. Det tredje 

og siste stadiet, integrering, omhandler den nyansattes etableringsprosess. Det er her de 

relativt langvarige forandringene finner sted. Den nyansatte begynner å mestre evnene som 

kreves av deres arbeidsoppgaver, utfører suksessfullt deres nye roller, og tilpasser seg 

Nyansatte	

Organisasjon	

Å	passe	in	og	passe	til:	
- Rolleavklaring	
- Mestringsforventning	
- Aksept	
- Kunnskap	om	

organisasjonskulturen	

Utfall:	
-	Tilfredshet	
-	Forpliktelse	
-	Turnover	
-	Prestasjoner	
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arbeidsgruppas verdier og normer. Den nyansatte har beveget seg fra rollen som nyansatt til å 

bli et fullverdig medlem av organisasjonen.  

 

	
            
Figur 3: Feldman sine stadier for onboarding (Kilde: Feldman, 1981; Forfatterens konstruksjon, 2016) 
 

 

For å være i stand til å utføre arbeidsoppgavene som den nye rollen krever, og til slutt bli et 

fullverdig medlem av arbeidsplassen, trenger den nyansatte relevant kompetanse. Videre skal 

vi se på hva som ligger i begrepet kompetanse og hvorfor det er en sentral del av 

onboardingen.  

 

 

2.2 Kompetanse 
 

Å ha den rette kompetansen kan sees på som en inngangsbillett til organisasjonens sosiale og 

faglige miljø. I starten er det den nyansatte sin (manglende) kompetanse som, i stor grad, 

skiller den nyansatte fra de andre medlemmene i organisasjonen. Onboarding er først og 

fremst en læringsprosess der den nyansatte skal tilegne seg kompetansen som trengs for å 

lykkes i sin nye rolle og i sitt nye organisasjonsmiljø. Men hva ligger egentlig i begrepet 

kompetanse?  

 

2.2.1 Begrepsmessig innhold 
Kompetanse er et komplekst begrep som det finnes mange ulike definisjoner av (Styhre, 

2011). Jeg har valgt å bruke Linda Lai (2013) sin definisjon av begrepet. Årsaken til det er at 

hun har fokus på de ulike faktorene som begrepet består av. I tillegg samsvarer definisjonen 

godt med Horverak m.fl. (2013) sine tanker om hva den nyansatte må kunne for å utføre sine 

arbeidsoppgaver (Person-job-fit). I følge Lai defineres kompetanse som: ”…de samlede 

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

Inngang	 Første	
møtet	 Integrering	
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tråd med definerte krav og mål.” (Lai, 2013, s. 46). Kompetanse består som sagt av fire 

komponenter:  

 

• Kunnskap  

• Ferdigheter  

• Evner  

• Holdninger 

 

Når det kommer til kunnskap holder det ikke bare å vite noe (deklarativ kunnskap), man må 

også kunne si noe om årsakssammenhenger (kausal kunnskap) og hvordan man skal gå frem 

for å bruke kunnskapen man besitter (prosedyrisk kunnskap). Uten kausal- og prosedyrisk 

kunnskap kan den deklarative kunnskapen lett forveksles med informasjon. I tillegg til disse 

ulike klassene for kunnskap kan kunnskap ta ulike former. Kunnskap er ikke alltid synlig og 

man er ikke alltid bevisst den kunnskapen man besitter. Denne formen for kunnskap kalles 

for taus kunnskap. I motsetning til eksplisitt kunnskap som er synlig og enkel å sette ord på, 

er den tause kunnskapen vanskeligere å uttrykke og reflektere over (Lai, 2013). I en 

onboardingsprosess kan det være vanskelig å lære bort taus kunnskap til nyansatte. Jo lenger 

man har vært ansatt, desto mer internalisert og taus blir kunnskapen en sitter med. På den ene 

siden er det ofte ekspertene som har mest kunnskap å lære bort, men på den andre siden kan 

det være vanskeligere for en ekspert å uttrykke og dele av sin kunnskap direkte til andre. Her 

kan ansatte som ikke har vært så lenge i bedriften ha en fordel. Alternativt kan den nyansatte 

jobbe tett med eksperten for å få tilgang til personens tause kunnskap. Gjennom observasjon, 

imitasjon, prøve og feiling, praksiserfaring og tilbakemeldinger fra eksperten kan den 

nyansatte få tilgang på kunnskap uten at den trenger å uttrykkes eksplisitt (Lai, 2013).  

 

Ferdigheter blir omtalt som den kompetansekomponenten som er tettest knyttet opp mot 

konkret, praktisk handling. Dette er evnen til å utføre visse atferdsmønstre for å nå konkrete 

mål. I likhet med kunnskap kan ferdighetene også være synlige (fysiske ferdigheter) og 

mindre synlige (kognitive ferdigheter). Den tause ferdigheten kan utvikles på samme måte 

som den tause kunnskapen.  

 

Evner er, i følge Lai (2013), den tredje komponenten i kompetansebegrepet. Lai velger å 

definere evner som en persons relativt stabile egenskaper, kvaliteter og talenter. En 
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medarbeiders evner påvirker mulighetene den har til å utføre en oppgave og for å tilegne seg 

nye kunnskaper. Siden evner er såpass stabile er de med på å påvirke de andre 

kompetansekomponentene, men blir ikke påvirket i samme grad tilbake.  

 

Holdninger spiller en sentral rolle i en nyansatts kompetanse. Eksempler på dette kan være 

selvrefererende holdninger som referer til den nyansattes syn på seg selv og sine kunnskaper. 

Holdningene man har, kan med andre ord, ha mye å si for motivasjon og læring, og har en 

spesiell betydning innenfor oppgaver med stor grad av menneskebehandling (Lai, 2013).  

 

I praksis kan det være vanskelig å skille mellom de ulike kompetansekomponentene, jeg har 

allikevel valgt å bruke de som ”knagger” for å undersøke tilegnelse av kompetanse hos 

nyansatte i onboardingsprosessen. For å bli et fullverdig medlem og kunne utføre forventede 

arbeidsoppgaver må den nyansatte først og fremst vite hva som skal gjøres og hvordan den 

skal gå frem for å bruke kunnskapen sin. Videre må den være i stand til å utføre konkrete 

handlinger. Til slutt vil den nyansattes stabile egenskaper, kvaliteter og talenter, samt 

holdninger ha konsekvenser for hvordan kompetansetilegnelsen skjer. Disse er det ikke like 

enkelt å påvirke, men har en avgjørende rolle for hvordan onboardingen utarter seg. 

Onboardingsstrategiene som organisasjonen velger å bruke, bør være avhengig av hvem den 

nyansatte er og hva som kreves i den nye jobben.  

 

2.2.2 Ulike former for kompetanse 
Kompetanse består ikke bare av ulike komponenter, men kan også ha ulike former. Et 

grunnleggende skille går mellom formell og uformell kompetanse. Disse formene for 

kompetanse har grunnlag for hvordan kompetanse tilegnes. Formell kompetanse er 

kompetanse som kan dokumenteres. Eksempler på dette kan være utdanning, kurs eller 

systematisk opplæring (Lai, 2013). Uformell kompetanse er udokumentert kompetanse, som 

for eksempel erfaring i arbeidslivet. Nyansatte med relevant arbeidserfaring kan ha en stor 

fordel i onboardingsprosessen fremfor de som ikke har noen uformell kompetanse. Slår vi 

sammen formell- og uformell kompetanse får vi realkompetanse. Dette er den samlede 

kompetansen en ansatt har (Lai, 2013).  
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Kompetanse består av ulike komponenter og former, og det finnes mange måter å tilegne seg 

kompetanse på i en onboardingsprosess. I neste avsnitt skal vi se nærmere på objekter og 

deres rolle for læring og kompetanse.  

 

 

2.3 Objekter 
 

Nyansattes kompetanse utvikles ved en deltakende læringsprosess gjennom konstant dialog 

med omgivelsene. I tillegg til kollegaer består omgivelser på arbeidsplassen også av objekter. 

I dagens samfunn er vi omringet av ting i ulike former og størrelser som er med å påvirke 

hvordan vi lever våre liv (Styhre, 2011). Ting kan være veldig aktivt bestemmende for 

handlingene vi foretar oss og arbeidet vi gjør. Til tross for dette finnes det teoretikere som 

mener at organisasjonsstudier har neglisjert det materielle sin rolle innenfor organisasjoner 

(Orlikowski, 2007; Carlile, 2006; Fenwick, 2010). Dette har den sosiomaterielle teorien lyst 

til å gjøre noe med ved å utfordre sentreringen av menneskelige prosesser i læring, og 

fremme materialitetens rolle. Det materielle kan bestå av verktøy, teknologi, det kroppslige, 

handlinger, samt andre objekter. Det er imidlertid viktig å ikke adskille de helt fra 

menneskene som brukere og designere av det materielle (Fenwick, 2010). Sosiomateriell 

praksis blir formet av objekter, og former objektene i bruken av dem (Styhre, 2011). Objekter 

er med på å styre menneskelige handlinger, samtidig som menneskelige handlinger er med på 

å forme objektene. Innenfor teorien om sosiomaterialitet befinner det seg ulike perspektiver. I 

følge Carlile (2002) kan objekter betraktes som et verktøy for tverrfaglig samarbeid. Knorr 

Cetina og Rheinberger, derimot, ser på objekter som drivende krefter i kunnskapsutvikling 

(Nicolini, Mengis & Swan, 2012), mens Winner (1980) mener at objekter ikke er nøytrale, 

men har former for makt og autoritet innebygd i seg. Hvilket perspektiv som velges påvirker 

hvordan man ser på objekter og bruken av disse (Nicolini, Mengis & Swan, 2012). I min 

oppgave skal jeg ta utgangspunkt i Wanda Orlikowski sitt perspektiv på objekter og hennes 

bruk av begrepet Scaffolding (stillas). Grunnen til dette er at hun ser på objekter som 

strukturer og støtte for dagligdagse arbeidsoppgaver, noe som synes relevant i forhold til min 

problemstilling om nyansatte og kompetanse.  
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2.3.1 Betydningen av materialitet  
I følge Orlikowski (2007, 2005) er all organisatorisk praksis bestående av materialitet. Hun 

kritiserer organisasjoner for kun midlertidig å fokusere på objekters rolle i det daglige: 

”materiality has been largely ignored by organizational theory, which appears to assume 

(often implicitly) that it does not matter or does not matter very much in everyday 

organizing.” (Orlikowski, 2007, s. 1436). På sett og vis er vi bevisste det materielle rundt oss, 

men på en annen side har vi en tendens til å se bort i fra kunnskapen som vi får gjennom 

materielle forhold. Ved å se bort ifra eller nedtone den kritiske rollen materielle former, 

gjenstander, rom og infrastrukturer har for hverdagens kunnskapsrike praksis, begrenser dette 

vår forståelse av organisasjonskunnskap, læring og dens funksjoner (Orlikowski, 2005). Som 

grunnlag for Orlikowskis syn ligger hennes tolkning av kunnskap. Kunnskap er ikke en ytre, 

stabil eller vesentlig substans, men en dynamisk pågående sosial prestasjon. Det har ingen 

ende, men er en foranderlig prosess. Dette leder oss videre til det praktiske synet på kunnskap 

som fremhever kunnskap som framvoksende, legemlig (taus kunnskap og 

erfaringskunnskap), og forankret (grunnet i de sosio-historiske kontekstene av våre liv og 

arbeid). I tillegg til disse tre kjennetegnene på kunnskap legger Orlikowski til en fjerde 

dimensjon, nemlig at det å vite alltid er materielt. Å vite noe er dypt bundet opp i de 

materielle former, gjenstander, rom og infrastrukturer gjennom menneskelige handlinger 

(Orlikowski, 2005). Det sosiale og materielle er med andre ord grunnleggende bundet 

sammen i hverdagslivet. Det finnes ikke noe sosialt som ikke også er materielt, og omvendt 

(Orlikowski, ref. i Styhre, 2011). At det sosiale og materielle er så tett bundet sammen kan 

være årsaken til at rollen til nettopp det materielle blir mindre synlig. Uten det materielle ville 

ikke menneskelige handlinger vært mulig. Og akkurat som materialitet er integrert i praksis, 

er det også integrert i den viten som blir til i praksis. Viten eller kunnskap er også materielt. 

På bakgrunn av dette foreslår Orlikowski (2007) at vi må erkjenne at all praksis alltid og 

overalt er soiomateriell, og at denne sosiomaterialiteten er konstituerende, og former 

konturene og mulighetene av hverdagslig organisering.  

 

2.3.2 Objekter som stillas for aktivitet 
Ved å fokusere på de sosiomaterielle aspektene av hverdagslig praksis vil det åpne opp for 

nye, sentrale måter å undersøke og forstå det organisatoriske liv og prosessene som foregår. 

Som et eksempel på en metode for å se hvordan materielle strukturer, rom og artefakter 

former menneskelig aktiviteter benytter Orlikowski seg av begrepet Scaffolding, eller stillas 
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som det kalles på norsk. Stillas er et begrep som flere ganger har blitt brukt som metafor i 

forskning (Orlikowski, 2005), men opprinnelig kommer det fra bygge-bransjen der det blir 

brukt for å støtte bygging eller reparasjon av fysiske strukturer (Orlikowski, 2005). 

Orlikowski bruker begrepet stillas på grunn av dets karakteristiske kjennetegn. Stillas er 

midlertidige, reist for å støtte byggingen av bestemte elementer for deretter å tas ned. De er 

fleksible ved at de konstrueres for situasjonen som oppstår, og innrettet for å passe de lokale 

forholdene. Stillas er bærbare og mangfoldige, de er raske og enkle å sette sammen og det 

finnes mange ulike former av det. Et annet kjennetegn som blir trukket frem er dets 

heterogenitet. Stillas er satt sammen av flere forskjellige komponenter og er fremvoksende 

ved at de blir reist over tid, endrer seg i form og funksjon – alt etter hva som støtter best. På 

plass kan stillas tilby en viss midlertidig stabilitet til en samling av mennesker, materialer og 

rom. Stillas kan også være risikable ved at de er sårbare for sammenbrudd og feil. De 

fungerer også som formerende ved at de er basisen for noe annet, de legger til rette for 

gjennomføring av aktiviteter som ellers ville vært upraktiske (Orlikowski, 2005). Ved å bruke 

stillas som analogi kan man, i følge Orlikowski, enklere se det materielle sin betydning for 

praksis og tilegnelse av kunnskap. Det er imidlertid ikke alle som synes at stillasbegrepet er 

godt nok. Nicolini, Mengis og Swan (2012) mener at begrepet scaffolding har sine 

begrensninger. Swan (2006) argumenterer for at noen stillas er midlertidige og fleksible, 

mens andre er relativt permanente og faste. Som et eksempel på dette fremmer hun stillaset til 

den spanske katedralen La Sagrada Familia, som har vært der i flere tiår. En annen egenskap 

som Orlikowski fremmer ved stillaset er dets mangfoldighet. I følge Swan er stillasets 

elementer sammensatt til en sammenhengende helhet med et felles formål – å støtte 

byggingen. Det vil ikke si at stillasene er planlagte, men at de er bygget med spesifikke 

intensjoner i tankene. Selv om et stillas består av mange ulike elementer (planker, stolper, 

hull) er de samtidig avhengig av hverandre for å kunne danne et stillas. Ved å fjerne ett 

element kan det føre til at stillaset og/eller bygningen kollapser. Dette fikk igjen Swan (2006) 

til å reflektere rundt de fleksible og fremvoksende egenskapene ved stillas. Mens stillas 

endrer seg i form og funksjon over tid, må denne endringen koordineres av en form for intern 

sammenhengende ”grand plan” som er avtalt av grunnlagselementer. Swan (2006) er derfor 

usikker på om definisjonen av stillasets kjennetegn fullt dekker det Orlikowski mener den 

skal. En annen kritikk av Orlikowski sin stillasmetafor er at den ikke bare fungerer 

formerende (utviklende), men også begrensende (Swan, 2006). Stillas begrenser, så vel som 

tilrettelegger for utførelse av en aktivitet. Et eksempel på dette kan være begrensninger i 

forhold til praksisen på byggeplassen og arbeidstempo. I tillegg til å være en støtte for 
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byggearbeidet, setter stillaset også noen begrensende premisser som aktørene må forholde 

seg til. I forhold til å skape viten i praksis kan stillas frustrere og skape opposisjon og 

avbrudd, så vel som støtte og samhold. Orlikowski gjenkjenner noe av problematikken ved å 

fremheve at stillas strukturerer menneskelig aktivitet ved å støtte og veilede det, men 

samtidig disiplinere den. Til tross for dette mener Swan (2006) at det eksisterer en normativ 

(vurderende – motsatt av beskrivende) tone til Orlikowski sin stillasmetafor, som fremmer 

materialitet som noe positivt og støttende. Det Orlikowski ikke tar med i betraktningene sine 

er rollen sviktende stillaser og frustrert materialitet har for formerende prestasjoner (Swan, 

2006). Selv om stillasmetaforen fint kan brukes som grunnlag for formerende kreativt arbeid, 

er det også viktig å reflektere nøye igjennom hvordan kreativitet eller viten skjer – hva som 

er den opprinnelige grunnen til det. Selv om materialitet ikke alltid fungerer positivt og 

støttende, kan det fortsatt være med på å utvikle og forme viten. Hovedintensjonen til 

Orlikowski er å bidra til å gi et språk for sosiomaterialitet, med dets sammenfatning av det 

sosiale og materielle, ved å bruke metaforen om stillas. På samme måte som et stillas støtter 

oppom aktørers byggeprosesser, støtter materialiteten hele tiden oppom våre handlinger – 

både hjemme og på arbeidsplassen. I analysen og drøftelsen vil jeg, ved hjelp av Orlikowski 

sin definisjon av stillas og dets kritikk, se nærmere på objekter som støttende og begrensende 

i forhold til nyansattes tilegnelse av sosial og arbeidsrelatert kompetanse i en 

onboardingsprosess.  

 

 

2.4 Sammenfatning 
 

Begrepene onboarding, kompetanse og objekter er sentrale begreper som vil gjennomsyre 

oppgaven. Innenfor onboarding har jeg valgt å ta utgangspunkt i Bauer og Erdogan (2011) sin 

onboardingsmodell med innspill fra Horverak m.fl. (2013) sine tanker rundt to 

integreringsprosesser, og Feldman (1981) sine tre stadier for onboarding. I følge Bauer og 

Erdogan (2011) er det de proaktive og utadvendte nyansatte som tar til seg kunnskap og 

informasjon mest effektivt i onboardingen. Selv om ikke alle nyansatte kan karakteriseres 

som proaktive og utadvendte av natur, er det viktig at de aktivt søker informasjon og 

tilbakemeldinger på egne prestasjoner. I tillegg kan det være lurt å bygge forhold til andre 

kollegaer på arbeidsplassen. Når det kommer til organisasjonens ansvar for onboardingen har 

valg av tilnærming mye å si for hva de nyansatte tilegner seg av kompetanse og måten det 
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gjøres på. Uavhengig av det, blir et formelt onboardingsprogram fremhevet som positivt i 

samsvar med effektive rekrutteringsprosesser. Dette er med på å gi realistiske forventninger, 

som kan være en fordel for alle. Interne i organisasjonen har også en innvirkning for hvor 

effektiv onboardingsprosessen blir. For å bli en del av organisasjonen må den nyansatte 

integreres på to ulike måter: (1) å passe inn i organisasjonsmiljøet, og (2) å passe til 

arbeidsoppgavene som skal utføres. Innenfor disse punktene blir (i) rolleavklaring, (ii) 

mestringsforventning, (iii) aksept av medlemmene i organisasjonen, og (iv) kunnskap om 

organisasjonskulturen sentrale for hvordan resultatet av utfallet blir. Integreringen av den 

nyansatte består også av ulike stadier som starter allerede før den nyansatte ankommer første 

dag, og varer til den har blitt en fullstendig del av arbeidsplassen.  

 

Kompetanse er en fundamental del av onboardingen og kan betegnes som inngangsbilletten 

til organisasjonens sosiale og faglige miljø. Jeg har valgt å bruke Lai (2013) sin definisjon 

bestående av de fire komponentene: kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Disse 

komponentene er fine rettesnorer for å undersøke objekters påvirkning i 

onboardingsprosessen. Innenfor objektlitteraturen tar jeg utgangspunkt i Orlikowski (2005) 

sitt synspunkt på objekters manglende rolle i organisasjoner, og hennes perspektiv på 

objekter som støttende og strukturerende for menneskelig aktivitet og viten. Gjennom sin 

metafor om stillaser argumenterer hun for at man ikke kan skille kunnskap, praksis og 

objekter, men at alt henger sammen og påvirker hverandre gjensidig. Swan (2006) mener at 

stillasbegrepet er noe mangelfullt og viser til at objekter ikke bare er formerende, men at det 

også kan gi kunnskap og viten gjennom sine begrensninger. Materialitet er ikke alltid noe 

positivt og støttende, men kan fortsatt produsere kunnskap gjennom frustrasjon og avbrudd.  

 

I motsetning til Bauer og Erdogan (2011) som legger vekt på nyansatte og organisasjonen i 

onboardingsprosessen, har oppgaven som formål å se på objekters påvirkning for nyansattes 

kompetanse. I slutten av dette kapittelet vil jeg på nytt presentere onboardingsmodellen fra 

tidligere, men supplere med noen nye elementer basert på diskusjonen som har forekommet. 

Tilføyingene i den nye modellen fremmer objekter som en sentral faktor i onboardingen – i 

tillegg til organisasjonen og den nyansatte selv. Onboardingsmodellen setter også søkelys på 

integreringens todeling og prosessens ulike stadier. Hensikten med den nye modellen er å gi 

et mer helhetlig bilde av prosessen. Ved å fremme objekters påvirkning for læring og 

kompetansetilegnelse kan det også åpne opp for nye måter å integrere de nyansatte på. Dette 
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kan igjen ha positive effekter for de nyansatte og organisasjonen. De nye tilføyingene er 

markert med rødt og vises under:  

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
   

          
 

 
 
Figur 4: En sammensatt onboardingsmodell (Kilde: forfatterens konstruksjon, inspirert av Bauer og 
Erdogan, 2011; Feldman, 1981; & Horvark m.fl., 2013).  
 

 

Som man kan se av modellen er det under tilpasning at selve integreringen skjer. Derfor har 

jeg valgt å plassere Feldman (1981) sine tre stadier for onboarding under her. Foreløpig er 

modellen en teoretiske sammensetning. Hvordan prosessen foregår i praksis og hvilke 

objekter som kan være påvirkende i forhold til nyansattes kompetansetilegnelse skal vi se 

nærmere på i kapitlene om analyse og funn, samt diskusjon. Først er det hensiktsmessig å 

presentere caset mitt og redegjøre for hvordan undersøkelsene er utført.  
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-	Tilfredshet	
-	Forpliktelse	
-	Turnover	
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- Mestringsforventning	
- Aksept	
- Kunnskap	om	

organisasjonskulturen	

Nyansatte	
- Atferd	
- Personlighet	

Organisasjon	
- Innsats	
- Taktikker	
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3 METODEVALG OG DESIGN 
 

I arbeidet med masteroppgaven og innsamling av empiriske data, er det viktig å begrunne de 

avgjørelsene som er tatt. I dette kapittelet skal jeg redegjøre for metodiske valg og 

argumentere for dem. Jeg vil med bakgrunn i relevant metodelitteratur gå igjennom ulike 

momenter som er relevante i forhold til min studie. Først vil jeg redegjøre for valg av metode 

og forskningsdesign. Deretter vil jeg presentere DNB Eiendom som case, før jeg går over til 

kvalitativ metode og forskningsintervju. Innenfor forskningsintervjuet kommer jeg til å 

redegjøre for utvalg av intervjupersoner, utformingen av intervjuguide og gjennomføringen 

av intervjuene. Etter det vil jeg beskrive oppgavens analytiske fremgangsmåte før jeg til slutt 

diskuterer etiske retningslinjer og studiens kvalitet.  

 

Å utbrodere et forskningsdesign blir sett på som første fase i et forskningsprosjekt (Thagaard, 

2013). For å legge opp en undersøkelse trenger man visse retningslinjer for hvordan 

forskningsprosjektet skal gjøres. Retningslinjene innebærer en beskrivelse av hva 

undersøkelsen skal gå ut på, hvem som er aktuelle å undersøke, hvor undersøkelsen skal finne 

sted, og hvordan den skal utføres (Thagaard, 2013). I mitt tilfelle går forskningsprosjektets 

hva ut på å få informasjon om en bedrifts onboardingsstrategi og nyansattes erfaringer rundt 

bruken av objekter i denne prosessen. Hvem som er aktuelle å undersøke er 

eiendomsmeglerfullmektige i DNB Eiendom som har vært ansatt i opptil to år, samt en som 

er ansvarlig for tilrettelegging av onboardingen i selskapet. Hvor befinner sted på 

intervjupersonenes kontorer. Når det kommer til hvordan forskningsprosjektet skal utføres 

har jeg valgt å bruke semistrukturerte intervjuer. Innledningsvis hadde jeg også planer om å 

bruke observasjon til å hente inn og støtte dataene mine, men på grunn av oppgavens korte 

tidsrom valgte jeg det bort. Nyansattes onboarding er en tidkrevende prosess, og for å få gode 

og meningsfulle data gjennom observasjon måtte jeg ha observert nyansatte over en lengre 

periode. Derfor har jeg valgt å bruke intervju som primærmetode for innsamling av data. Jeg 

vil også supplere med skriftlig materiale (hjemmesider og årsrapport) som sekundærmetode 

for å fremskaffe bakgrunnsinformasjon om DNB Eiendom, samt deres mål og verdier.  

 

I tillegg til forskningsdesignet og valg av metode er det også hensiktsmessig å redegjøre for 

det vitenskapsteoretiske grunnlaget bak metoden. Hvilken vitenskapelig forankring forskeren 

har, bringer med seg konsekvenser for hva forskeren søker informasjon om, og hvordan dette 
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foregår. Det har også en betydning for forskerens utviklende forståelse underveis (Thagaard, 

2013).  

 

På 90-tallet ble den ”nøytrale forskeren” fremhevet i metodelitteraturen. Dette var basert på 

et positivistisk vitenskapssyn som oppfatter den som intervjues som et objekt forskeren kan 

”hente ut” informasjon fra. I utformingen av intervjuguidene prøvde jeg å være mest mulig 

objektiv i forhold til spørsmålene jeg stilte. Under intervjuet hadde jeg derimot 

vanskeligheter med å forholde meg helt nøytral. Jeg opplevde at intervjuene i stor grad ble 

utført som en uformell samtale mellom meg og intervjupersonen, der vi begge bidro til å 

holde samtalen i gang. I motsetning til det positivistiske synet fremhever det 

konstruktivistiske perspektivet gjensidighet mellom forsker og intervjuperson (Thagaard, 

2013). Kunnskapen som kommer frem i forskningen fremheves som et produkt av forholdet 

mellom forsker og deltaker. Ved at jeg som forsker stilte spørsmål og responderte på det som 

deltakeren av intervjuet sa, ble jeg delaktig i informasjonen som kom frem og kunnskapen 

som ble utviklet. Kunnskapen som kom frem var ikke objektiv, men konstruert i fellesskap. 

Derfor velger jeg å plassere meg innenfor det konstruktivistiske perspektivet.  

 

 

3.1 Et case-studie 
 

Innenfor forskning finnes det ulike situasjoner man kan undersøke. Ut fra problemstillingen 

har jeg valgt å studere et case. I følge Yin (2014) kan det være vanskelig å gi en klar 

definisjon på hva case-studier egentlig er. Til tross for det finnes det noen kjennetegn som 

kan karakterisere det: ”Case-studier kjennetegnes ved undersøkelsesopplegg som er rettet 

mot å studere mye informasjon om få enheter eller caser.” (Thagaard, 2013, s. 56). Hensikten 

med case-studier er ikke å si noe generelt, men konsentrerer seg spesifikt om å studere ett 

enkelt tilfelle (Stake, 2005). I studier der spørsmålene hvordan og hvorfor blir stilt som 

forskningsspørsmål kan case-studier passe som fremgangsmåte (Yin, 2014). For å kunne 

svare på problemstillingen min, som omhandler nyansattes utbytte av objekter i 

onboardingen, valgte jeg å samle inn mye informasjon om få enheter, fremfor lite 

informasjon om mange. På den måten fikk jeg større kjennskap til hvordan onboardingen 

fungerer i den bestemte organisasjonen og hvilke erfaringer og tanker de ansatte gjorde seg i 

prosessen. Enhetene i case-studier representerer en avgrenset kontekst og kan omhandle 
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personer, grupper eller organisasjoner. I følge Stake (2005) inngår ikke case-studier som et 

valg av metode, men sier noe om hva som skal studeres. Den avgrensede konteksten som skal 

studeres er onboardingsprogrammet til DNB Eiendom, og enhetene er fem ansatte i 

organisasjonen fra ulike kontorer. Innenfor case-studier finnes det to ulike design: single- og 

multiple-case studier (Yin, 2014). Jeg har valgt å bruke singel-case siden jeg kun skal 

undersøke en organisasjon. På den ene siden består caset mitt av ulike enheter - i form av fem 

ansatte fra ulike kontorer, men på den andre siden har alle de samme rammene ved at de 

tilhører DNB Eiendom og har vært igjennom samme onboardingsprogram. Informasjon om 

DNB Eiendom og hvorfor jeg har valgt dette som case i oppgaven presenteres under.   

 

3.1.1 Om DNB Eiendom 
DNB Eiendom er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA og er Norges største og ledende 

meglerselskap med 125 kontorer fordelt over hele landet (DNB-konsernets Årsrapport, 2015, 

s. 27). I dag ligger DNB Eiendom under Personmarked Norge - som er ett av syv områder 

under ledelsen i DNB - og tilbyr tjenester innen salg av bolig- og fritidseiendommer, salg av 

boligprosjekter og rådgivning i forbindelse med omsetning av fast eiendom. Samarbeidet 

med DNB gir eiendomsmeglerne i DNB Eiendom en bred kontaktflate og en stor kundebase 

– noe som gjør selskapet til en profilert og ettertraktet arbeidsgiver.   

DNB har tre verdier: hjelpsom, profesjonell og initiativrik (www.dnb.no). Dette er verdier 

som ansatte i DNB skal ha ovenfor kunder, men også hverandre innad. I tillegg til å være 

hjelpsomme og imøtekommende ovenfor kunder, skal de ansatte også hjelpe hverandre med å 

lykkes. Når det kommer til profesjonalitet skal ansatte i DNB være ansvarlige, holde det de 

lover og behandle alle med respekt. Internt går det ut på at man skal utnytte sin kompetanse 

til stadig forbedringer. Initiativrik handler om at man skal hjelpe kunden og hverandre ved å 

ta initiativ og utvikle seg selv og konsernet. Slik vil de ansatte alltid være i forkant av kunden 

og kunne tilby enkle løsninger (www.dnb.no).  

 

Onboarding av nyansatte i DNB  

Rekruttering og opplæring av nyansatte er noe DNB Eiendom tar på alvor (Informant, 2016; 

www.dnbeiendom.no). DNB er et stort selskap som rekrutterer mange ansatte hvert år. De to 

siste årene har DNB Eiendom ansatt 240 stykker, 100 i 2014 og 140 i 2015. De fleste av disse 

er nyutdannede eiendomsmeglere, men omfatter også jurister og mer erfarne 

eiendomsmeglere (Informant, 2016). Medarbeiderne i DNB blir sett på som selskapets 
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viktigste ressurs (DNB-Konsernets Årsrapport, 2015, s. 68). At disse får en god opplæring og 

kompetansen de trenger for å gjøre jobben som er forventet av dem, blir sett på som helt 

essensielt. DNB Eiendom sitt fokus på onboarding gjorde det interessant å velge de som case 

for min masteroppgave. De har også gjort store endringer de senere årene i henhold til å sikre 

at de ansatte får en faglig og personlig utvikling, samt en tett oppfølging og en god start 

(www.dnbeiendom.no). I tilretteleggingen rundt nyansatte og deres kompetansetilegnelse 

bruker DNB Eiendom ulike verktøy. Hvilke verktøy dette er, og på hvilken måte dette har 

bidratt til å gjøre deres onboardingsprogram så virkningsfullt, skal vi se på senere i oppgaven.  

 

DNB Eiendom har ikke alltid vært det ledende eiendomsmeglerfirmaet i Norge. Grunnen til 

dette var at de hadde mange ansatte som ikke lyktes – noe som igjen fikk konsekvenser for 

selskapet i form av høy turnover og misfornøyde kunder (Informant, 2016). Dette resulterte i 

en utvikling som hverken var fordelaktig for selskapet, de ansatte eller kundene. I den 

forbindelse måtte noe gjøres. Målet med endringene var å ta bedre vare på kundene og de 

ansatte. I tillegg til dette ønsket DNB Eiendom å tiltrekke seg de beste, nyutdannede 

meglerne på markedet. Løsningen på problemet ble et nytt onboardingsprogram. Ved å kunne 

tilby en god opplæring ønsket de å bli mer attraktive for alle  (Informant, 2016).  

 

For å redusere turnoveren og få de ansatte til å lykkes i større grad, ble det satt i gang en 

omfattende undersøkelse i bedriften. Funnene som kom frem viste at ansettelsesprosessene 

ikke var gode nok, opplæringen var mangelfull, og mottaket av nyansatte i beste fall tilfeldig. 

I teorien hadde DNB Eiendom en struktur på hvordan nyansatte skulle læres opp, men i 

praksis ble det mye uformell læring. Daglige ledere hadde for mange oppgaver og for liten tid 

til å ta seg av de nyansatte. Flere av de daglige lederne var også usikre på hvordan de skulle 

lære bort kunnskapen sin på en god måte, og visste heller ikke hvem de skulle kontakte når 

det kom til det praktiske rundt nyansettelser. Med 130 daglige ledere spredt fra Arendal til 

Alta, var det også veldig tilfeldig om du fikk en god eller mangelfull opplæring (Informant, 

2016). Dette var et stort problem som det måtte gjøres noe med. Løsningen ble å leie inn et 

eksternt byrå som skulle hjelpe til med å gå igjennom alle prosessene og systematisere det, og 

resultatet ble et nytt onboardingsprogram. Implementeringen av det nye 

onboardingsprogrammet begynte så smått i 2011/2012, og i 2014 stod programmet klart. De 

nye endringene ga raskt gode resultater. Turnoveren ble redusert til 10 % og for første gang 

begynte nyansatte å dukke opp på DNB Eiendoms topplister (Informant, 2016). Eksternt sett 

så har DNB Eiendom tatt posisjonen som den mest foretrukne arbeidsgiveren blant studenter, 
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og de har blitt Norges største eiendomsmegler. Det nye onboardingsprogrammet til DNB 

Eiendom har gitt gode resultater. Hva som har bidratt til denne utviklingen og hvilke 

erfaringer de nyansatte har gjort seg rundt programmet gjør DNB Eiendom til et spennende 

case.  

 

 

3.2 Forskningsintervju 
 

Da jeg skulle velge metode for innhenting av data falt valget på en kvalitativ tilnærming. 

Grunnen til dette er dens fokus på forståelse av sosiale fenomener (Thagaard, 2013). Å bli en 

del av arbeidsplassen sosiale og faglige miljø kan betegnes å være et sosialt fenomen. 

Kvalitativ metode har ulike fremgangsmåter for datainnsamling. Jeg har valgt intervju siden 

det egner seg godt til å få data om personlige opplevelser og synspunkter (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Dette føltes riktig siden målet med undersøkelsen var å få informasjon 

rundt nyansattes tilegnelse av kompetanse og deres tanker rundt objekters rolle i den. 

Kvalitativ metode kjennetegnes av et nært forhold mellom forsker og de som studeres. 

Kontakten mellom forskeren og intervjupersonen har en sentral rolle for materialet forskeren 

sitter igjen med. Det står også i stil med mitt konstruktivistiske perspektiv. Nærheten mellom 

personene i intervjuet kan gi fyldige data ved at man får tilgang på fenomener som det ellers 

er vanskelig å studere, men kan også bidra til ulike utfordringer (Thagaard, 2013). 

Nedenunder skal vi se nærmere på hvordan intervjuguidene er utformet og gjennomføringen 

av intervjuene. Først skal jeg redegjøre for utvalget av intervjupersoner og presentere de 

nærmere.  

 

3.2.1 Utvalg og presentasjon av intervjupersoner 
I undersøkelsen av et fenomen er det to spørsmål man må ta stilling til for å få tilgang til 

relevant informasjon: hvem skal intervjues, og hvor mange skal intervjues? Jeg investerte god 

tid på å finne ut hvem jeg skulle intervjue. Problemstillingen min rundt onboarding og 

strategier for kompetansetilegnelse er store temaer som kan være relevante for mange ulike 

bedrifter. Grunnen til at valget til slutt falt på DNB Eiendom er deres nylige justeringer av 

onboardingsprogram og bruken av ulike objekter i den. I forlengelse av dette kunne det være 

interessant å se hvilke konsekvenser programmet fører med seg i forhold til nyansatte og 

DNB Eiendom generelt. Intervjupersonene er plukket ut på bakgrunn av egenskaper og 
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kvalifikasjoner passende for min problemstilling og undersøkelsens teoretiske perspektiver 

(Thagaard, 2013). På bakgrunn av det kan man kalle mitt utvalg for et strategisk utvalg. 

Videre ønsker jeg å utvide teorien om onboarding ved å se nærmere på objekters betydning i 

denne prosessen. Utvalget mitt kan derfor også klassifiseres som et teoretisk utvalg 

(Thagaard, 2013).  

 

Da tiden var kommet for å rekruttere deltakere benyttet jeg meg av et tilgjengelighetsutvalg. 

Denne typen utvalg kjennetegnes ved at forskeren sikrer seg et utvalg som er villig til å delta 

i  undersøkelsen. For å få kontakt med intervjupersonene brukte jeg døråpnere (Thagaard, 

2013). Jeg gikk igjennom en bekjent som tok kontakt med en ansvarlig person for opplæring i 

DNB Eiendom, som igjen ga meg kontaktinformasjon til et utvalg nyansatte. 

Tilgjengelighetsutvalget gjorde seg gjeldene ved at kontaktpersonen for utvalget selv plukket 

ut personene som jeg kunne kontakte. I mailutvekslingen med de nyansatte var det fire som 

viste seg å være tilgjengelige for intervju, i tillegg til den ansvarlige for opplæringen. 

Utvalget bestod av følgende personer:  

 

 

Informant Kjønn  Ansettelses- 
periode 

Utdannelse  Stilling og bakgrunn 

Informant 1 Mann  1998 Eiendomsmegling og 
Business and 
Administration 

Ansvarlig for opplæring. Fartstid i 
selskapet i mer enn ti år. 

Informant 2 
(25 år) 

Kvinne  Juli 2014 Bachelor i 
eiendomsmegling 

Eiendomsmeglerfullmektig. 
Medhjelper i et annet selskap i ett 
år. 

Informant 3 
(24 år) 

Mann  Juli 2014 Bachelor i 
eiendomsmegling 

Eiendomsmeglerfullmektig. 
Medhjelper på samme kontor i tre 
år. 

Informant 4 
(24 år) 

Mann  Juli 2015 Bachelor i 
eiendomsmegling 

Eiendomsmeglerfullmektig. 
Medhjelper på samme kontor i ett 
år. 

Informant 5 
(25 år)  

Kvinne  Juli 2015 Bachelor i 
eiendomsmegling 

Eiendomsmeglerfullmektig. 
Medhjelper på samme kontor i ett 
år. 

 
Tabell 1: Oversikt over intervjupersoner (Kilde: Forfatterens konstruksjon) 
 

 

Utvalget mitt består av fire eiendomsmeglerfullmektige fra ulike kontorer med ulik fartstid i 

DNB Eiendom. Det var helt sentralt at utvalget bestod av ansatte som hadde vært igjennom 
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det nye onboardingsprogrammet. Jeg valgte derfor ikke å gå lenger tilbake i tid enn 2014 

siden det var da onboardingsprogrammet deres ble tatt i bruk første gang. For å få 

informasjon om onboardingsstrategien til DNB Eiendom og tankene bak, var det 

hensiktsmessig også å intervjue en av de ansvarlige for prosessen.  

Siden målet med datainnsamlingen var å få informasjon om nyansattes erfaringer rundt 

onboardingsprogrammet og bruken av objekter, og ikke å generalisere resultatet, ble utvalget 

på fem intervjupersoner ansett å være tilstrekkelig. Avgjørende utvalgsprinsipp i kvalitative 

studier er at utvalget kan brukes til å undersøke problemstillingen (Thagaard, 2013). 

Utvalgets størrelse er også en konsekvens av at jeg brukte mye tid på å finne det riktige 

utvalget. I tillegg er utførelse av analyser i kvalitativ metode en tidkrevende og omfattende 

prosess. Ved å intervjue fem ansatte kan jeg bruke mer tid på å analysere resultatene av disse 

enn å bruke kortere tid på flere intervjuer. Størrelsen på utvalget kan også rettferdiggjøres ved 

å referere til bruk av ”metningspunkt”. Når studier av flere nyansatte ikke gir en større 

forståelse av det vi studerer kan vi si at utvalget er stort nok. I starten var jeg litt usikker på 

om utvalget mitt var stort nok, men underveis i intervjuene opplevde jeg et metningspunkt 

ved at samtlige av personene svarte det samme. Det var allikevel interessant å få informasjon 

rundt deres tanker om objektenes rolle.  

 

3.2.2 Utforming av intervjuguider 
Når man skal utforme et forskningsintervju er det flere ting man må ta hensyn til. Skal 

intervjuet være preget av struktur, frihet eller noe midt i mellom? Strukturerte intervjuer 

kjennetegnes ved at spørsmålene og rekkefølgen på dem er bestemt på forhånd. Personene 

som intervjues får svare fritt, men intervjuguiden er fast. Fordelen med dette er at svarene er 

sammenliknbare ved at alle personene får like spørsmål. Et ustrukturert intervju fungerer mer 

som en samtale mellom forsker og intervjupersonen. Her er hovedtemaene for samtalen 

bestemt på forhånd, men forskeren kan underveis tilpasse spørsmålene sine etter temaer som 

intervjupersonen tar opp. Fordelen med et lite strukturert intervju er at forskeren kan få 

informasjon og innsikt i temaer som han ikke hadde tenkt på i forkant (Thagaard, 2013). Den 

tredje måten å utforme en intervjuguide på er delvis strukturert. Dette er en blanding av de to 

andre hvor temaene er fastsatt, men rekkefølgen på spørsmålene fleksibel. Rammene fra det 

strukturerte intervjuet er tilstede samtidig som forskeren har frihet til å følge 

intervjupersonens fortellinger. Min intervjuguide kan betegnes som delvis strukturert. Jeg 

hadde på forhånd utarbeidet spørsmål i forhold til problemstillingen min, men ga 
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intervjupersonen frihet til å spore av underveis. I og med at jeg skulle intervjue to ulike 

”grupper” av ansatte innenfor eiendomsmegleryrket (nyansatte og en ansvarlig sjef) var jeg 

nødt til å tilpasse intervjuguidene etter disse. Temaene for guidene var like, men spørsmålene 

og vinklingen var noe ulik. Begge guidene inneholdt en rekke hovedspørsmål med 

oppfølgingsspørsmål der jeg ville ha mer detaljert og utfyllende informasjon. De første 

spørsmålene i intervjuguiden var mer generelle og nøytrale før de i større grad ble rettet mot 

deltakernes erfaringer og meninger. Årsaken til dette var at både jeg som intervjuer og 

intervjupersonen skulle bli komfortable og få samtalen i gang (Thagaard, 2013). For å sikre 

svar som belyser oppgavens problemstilling forsøkte jeg å forme intervjuguidene etter Lai 

(2013) sine komponenter for kompetanse: kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger, samt 

Feldman (1981) sine tre stadier for onboarding. Dette gjorde jeg også i håp om at resultatene 

skulle bli enklere å analysere i ettertid. I og med at det tok litt tid å bestemme seg for case og 

få svar fra intervjupersonene fikk jeg god tid til å lese meg grundig opp på teori. Dette tror 

jeg hadde en stor fordel i utformingen av intervjuguiden. Noe jeg kunne ha vært flinkere til 

var å lese meg opp på eiendomsmegler som yrke. Jeg visste blant annet ikke at det er vanlig 

for eiendomsmeglere å jobbe som medhjelpere i studietiden  - noe som påvirker tiden som 

nyansatt eiendomsmeglerfullmektig. Hadde jeg visst dette på forhånd ville noen av 

spørsmålene mine vært annerledes ved at jeg ville ha spurt mer direkte om denne tiden i 

stedet for å slå alt sammen. Til tross for dette ga intervjuguidene god og relevant informasjon 

om de nyansattes onboardingsprosess. Mer om selve intervjuprosessen skal vi se nærmere på 

nå.  

 

3.2.3 Gjennomføring av intervju 
Intervjuene mine bestod av fem intervjuer med enkeltpersoner. I følge Thagaard (2013) er 

dette den vanligste fremgangsmåten. Alle intervjuene foregikk på intervjupersonenes 

kontorer. Dette var ønskelig for å skape en tillitsfull og fortrolig atmosfære, som igjen kunne 

være positivt for informasjonen som kommer frem i intervjuet (Thagaard, 2013). I tillegg kan 

det også være mer naturlig for intervjupersonene å snakke om jobbrelaterte temaer på sin 

egen arbeidsplass. En annen fremgangsmåte som jeg brukte for å få intervjupersonene til å 

åpne seg om de aktuelle temaene var å være blid, imøtekommende og bruke prober. Prober 

er tilbakemeldinger fra intervjuer som bidrar til å holde samtalen i gang. Eksempler på dette 

kan være spørsmål eller kommentarer og kan virke oppmuntrende til det intervjupersonen 

sier (Thagaard, 2013). Prober som jeg brukte under mine intervjuer var korte responser som 
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”mhm..”, ”Ja..”, ”så bra…” i tillegg til oppfølgingsspørsmål på temaer de tok opp, som jeg 

ønsket mer informasjon om. Oppfølgingsspørsmål kunne være: ”Hva består det av?” eller 

”Er det noe som alle har..?” Dersom jeg var usikker på om jeg hadde forstått 

intervjupersonen rett eller ville ha avklaring på noe gjentok jeg det personen hadde sagt i en 

kommentar eller i et nytt spørsmål: ”..så det var først i august at du startet sånn ordentlig 

da?” eller ”Få den erfaringen?”. Intervjupersonene hadde fått et utkast av intervjuguiden på 

forhånd slik at de kunne forberede seg litt på hva som kom. Utkastet bestod av 

hovedspørsmål, men ikke planlagte oppfølgingsspørsmål. Grunnen til at jeg valgte å sende et 

utkast av intervjuguiden var at intervjupersonene på forhånd kunne se over og gjøre seg noen 

tanker rundt temaene som ble tatt opp. Negative konsekvenser det kan medføre skal jeg se 

nærmere på i diskusjonen rundt reliabilitet og validitet.  

I en intervjusituasjon er det ikke bare hva man sier og hvordan man sier det som har en 

innvirkning på resultatet. Kroppsspråket til intervjueren kan også ha noe å si i forhold til hva 

som kommer frem av informasjon. Under mine intervjuer prøvde jeg å være bevisst på måten 

jeg satt på, øyekontakt, smil og å nikke på de rette stedene. I tillegg brukte jeg pauser og tok 

noen notater i tillegg til opptak slik at intervjupersonene fikk tid til å komme på noe mer å si 

(Thagaard, 2013). Bruk av opptak ble informert og godkjent før hvert intervju, og notatene 

ble brukt mer som en støttefunksjon enn som innsamling av data.  

 

Rekkefølgen på intervjuene var tilfeldig. Det første intervjuet ble gjennomført med den 

ansvarlige for onboardingsprogrammet. Fordelen med dette var at jeg fikk et bedre 

helhetsinntrykk av hva onboardingen bestod av og tankene bak det før jeg skulle intervjue de 

nyansatte. Dette ga meg noen knagger å henge ting på, samt noen nye begreper og momenter 

som jeg kunne spørre om videre. Intervjuene mine hadde nok ikke blitt like fruktbare dersom 

dette intervjuet kom til slutt. Intervjuene varte fra en halv time til over en time i omfang – alt 

ettersom hvor mye intervjupersonen hadde på hjertet. De fordelte seg også over ulik tid etter 

hva som passet for intervjupersonene. En fordel med litt mellomrom mellom intervjuene var 

at jeg rakk å reflektere rundt spørsmålene og gjøre noen endringer på intervjuguiden 

underveis. Når det kommer til tid var det kun i ett tilfelle at den ikke strakk helt til. Jeg fikk 

gått igjennom alle hovedspørsmålene, men det kan ha hatt konsekvenser for utdypende 

spørsmål i form av at intervjuet ble noe hastig.  
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3.3 Analyse  
 

Oppgavens analyse har som mål å undersøke DNB Eiendom sitt onboardingsprogram og 

hvilken rolle objekter kan ha i prosessen. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Orlikowskis 

perspektiv på objekter, men i motsetning til Orlikowski som ser på objekters påvirkning i det 

daglige organisasjonslivet, velger jeg å se på objekter som er sentrale for nyansattes 

onboarding i DNB Eiendom. Orlikowski argumenterer for at man ikke er oppmerksom nok 

på objekters rolle i hverdagslige aktiviteter. Det kan være vanskelig å bruke intervjuer til å 

samle sammen data på objekter som de nyansatte ikke er bevisste på uten å spørre dem 

direkte. Det kan også være stor sannsynlighet for at det er flere objekter som er sentrale for 

kompetansetilegnelsen til de nyansatte som ikke kommer frem. Jeg har derfor valgt å samle 

de mest sentrale objektene fra intervjuene i fire hovedkategorier. En nærmere presentasjon av 

disse objektene vil fremkomme i kapittelet om analyse og funn. For å kunne besvare 

oppgavens problemstilling på en systematisk måte skal jeg analysere de fem intervjuene jeg 

utførte på bakgrunn av tre relevante forskningsspørsmål. Forskningsspørsmålene har direkte 

tilknytning til problemstillingen min og består av:  

 

1. Hvordan foregår onboarding i DNB Eiendom? 

2. Hvilke objekter er i brukt? 

3. Hvilke erfaringer har de nyansatte med bruken av objekter i sin 

kompetansetilegnelse? 

 

I tillegg til å analysere hvert av intervjuene for seg i henhold til problemstillingen og 

forskningsspørsmålene mine, analyserte jeg også på tvers av intervjuene og sammenlikne 

dem (Yin, 2014). Den kvalitative analyseprosessen har tilnærminger både innenfor 

deduktivisme og induktivisme. Den induktive prosessen kjennetegnes ved at man tar 

utgangspunkt i empiri for deretter å jobbe mot begreper eller teori. Velger man å handle 

deduktivt tar man utgangspunkt i teori for så å knytte det opp mot empiri eller teksten som 

analyseres (Thagaard, 2013). Kvalitative tilnærminger innebærer altså både teori og empiri, 

men hvordan man velger å gå frem kan variere. En tredje tilnærming er abduksjon og er en 

blanding av en induktiv og deduktiv tilnærming (Thagaard, 2013). Abduksjon foregår som et 

samspill mellom teori og empiri der de begge påvirker hverandre gjensidig. Jeg bestemte meg 

tidlig for oppgavens tema. Deretter leste jeg meg opp på teori før jeg tok kontakt med et 
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firma som var relevant i forhold til problemstillingen som skulle undersøkes. Jeg brukte også 

teori og ulike begreper i utbroderingen av intervjuguider. Med bakgrunn i dette kan man si at 

analysen min har en deduktiv tilnærming. På den andre siden gjorde jeg om på store deler av 

teorien min etter at datamaterialet var samlet inn, grunnet induktive funn fra empirien. Deler 

av analysekapittelet ble også strukturert ut ifra hvilke objekter som ble synliggjort som 

sentrale i intervjuene. Tilnærmingen som er brukt kan derfor karakteriseres som abduksjon.  

 

Verktøyet som jeg har brukt for å analysere funnene mine har vært temasentrerte (Thagaard, 

2013). Tematisk analyse består av kategorier eller temaer. Det er en deskriptiv metode som 

analyserer hva som blir sagt fremfor hvordan det blir sagt (Howitt, 2010).  

I utbroderingen av intervjuguide hadde jeg på bakgrunn av teori plukket ut noen temaer jeg 

ville se nærmere på empirisk: kompetanse komponenter, ulike former for objekter, og stadier 

av onboarding. Planen var at disse temaene skulle hjelpe meg i analysen av data - noe det 

også viste seg å gjøre. Noen av temaene kom frem av teori og struktureringen av 

intervjuguiden, mens andre kom frem gjennom datainnsamlingen. Objekter som gikk igjen i 

de fleste intervjuer var: DNB Pro, skriftlige papirer, kurs/møter og Kunsten å møte kunden. I 

forhold til problemstillingen og forskningsspørsmålene mine ble det naturlig å strukturere 

analysen etter disse. Det var i midlertidig også viktig at de teoretiske temaene var åpne og 

fleksible i forhold til hva som kom frem av empirien. De åpne temaene var behjelpelige i 

forhold til at jeg endret deler av teorien i etterkant. Et eksempel på dette omhandler objekt 

begrepet. Jeg hadde ikke tatt noen endelig avgjørelse på hvordan objekt skulle defineres før 

innsamlingen av data. Resultatet ble at jeg stilte veldig åpne spørsmål rundt hvilke objekter 

som ble brukt i onboardingsprosessen. Da valget til slutt falt på Orlikowski, så var ikke det 

noen hindring for analysen av data, men ga meg andre knagger for å analysere funnene. I 

forhold til analyse av oppgaven har jeg valgt å slå den sammen med presentasjon av funn. 

Årsaken til dette er at det er vanskelig å holde seg helt objektiv i presentasjonen av funn. Selv 

om dataene kommer fra informantene mine, er det jeg som har selektert og tolket hvilke 

sitater som er relevante og ikke i forhold til oppgavens problemstilling. 
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3.5 Etiske retningslinjer 
 

Som nevnt tidligere oppstår det et tett forhold mellom forskeren og den som intervjues. Dette 

er positivt med tanke på fyldige data om temaet som studeres, men det gir også noen 

retningslinjer i forhold til hva som er etisk forsvarlig. Et viktig etisk prinsipp er at personen 

som intervjues ikke på noen måte skal ta skade av deltakelsen. Forskeren må vise respekt for 

intervjupersonens grenser og ikke provosere han eller hennes forståelse av temaet som blir 

tatt opp (Thagaard, 2013). I følge Kvale og Brinkmann (2015) er spørsmålet om etikk 

integrert i alle faser av en intervjuundersøkelse. Fire områder som tradisjonelt diskuteres i 

forhold til etiske retningslinjer er: informert samtykke, fortrolighet, konsekvenser og 

forskerens rolle (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg vil bruke disse områdene for å drøfte mine 

etiske valg i arbeidet med intervjuene og datamaterialet.  

 

Informert samtykke vil si at intervjupersonene blir informert om hva undersøkelsen går ut på 

og formålet med den. Samtykket skal også inneholde mulige risikoer og positive sider ved 

deltakelsen. Den informerer også om at deltakelse i studien er frivillig og at man kan trekke 

seg når som helst. Da jeg tok kontakt med intervjupersonene sendte jeg dem et 

informasjonsskriv på mail der jeg presenterte meg selv, studien og dens formål. I tillegg stod 

det at opplysningene som ble samlet inn skulle behandles konfidensielt og senere 

anonymiseres. På selve intervjudagen hadde jeg med et skriv som de skulle signere om at de 

var innforstått med hva det ville si å delta i undersøkelsen.  

 

Konfidensialitet referer til at deltakerne er enige og innforstått med hva som skjer med 

resultatene fra dataene som kommer frem av deres deltakelse (Kvale og Brinkmann, 2015). I 

informasjonsskrivet stod det som sagt informasjon om temaet for masteroppgaven og hva 

som var hensikten med intervjuene. Jeg informerte også om at det ikke var mulig å 

gjenkjenne deltakerne i den endelige oppgaven. Noe jeg ikke gjorde, som jeg i ettertid ser at 

jeg burde ha gjort, var å ta med informasjonsskrivet og gå igjennom det med deltakerne før 

intervjuet. Ved å gjøre dette kunne jeg i større grad ha forsikret meg om at deltakerne var klar 

over hva det ville si å delta i studiet. Det kunne også ha åpnet opp for misforståelser og 

eventuelle spørsmål deltakerne måtte ha.  
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Det tredje området som diskuteres med tanke på etikk i kvalitative undersøkelser er 

konsekvenser. Konsekvensene for å delta i et kvalitativt intervju kan være positive og 

negative. Som forsker bør man forsikre seg om at deltakernes risiko for skade er minst mulig. 

Det åpne og intime forholdet forsker og intervjupersonen har kan føre til at det kommer frem 

opplysninger som deltakerne senere angrer på (Kvale og Brinkmann, 2015). Mitt intervju 

omhandlet deltakernes erfaringer rundt et felles onboardingsprogram og ikke opplysninger 

om de som personer. Selv om opplysningene i mitt intervju ikke er sensitive er det allikevel 

deltakernes personlige meninger som blir behandlet. Dette setter krav til meg som forsker 

med tanke på min refleksjon rundt konsekvenser av informasjonen som fremkommer. Tiltak 

som er gjort i forhold til dette er at jeg har sensurert noen av sitatene som er brukt i analysen. 

Jeg har også forsøkt å anonymisere  deltakerne i presentasjon av funn. I tillegg har jeg på 

forhånd fått studien godkjent av NSD der det er innforstått med at alle intervjuene vil bli 

slettet etter at masteroppgaven er ferdig. Det er med på å sikre at datamaterialet fra mine 

undersøkelser ikke blir brukt i andre settinger og får konsekvenser for deltakerne.  

 

Forskerens rolle. Rollen forskeren inntar er avgjørende for kvaliteten av produktet. I 

kvalitative intervju er betydningen av forskerens integritet (kunnskap, erfaring, ærlighet og 

rettferdighet) stor i form av at forskeren selv er redskapet i innhentingen av kunnskap (Kvale 

og Brinkmann, 2015). I tillegg til å behandle deltakerne med respekt må forskeren også ta 

hensyn til den vitenskapelige kvaliteten på kunnskapen som legges frem av undersøkelsen. 

Funnene som offentliggjøres må være så presise og representative som mulig for området 

som forskes på. Dette innebærer at resultatene kontrolleres og valideres så grundig som 

mulig.  

 

 

3.6 Studiens kvalitet 
 

I redegjørelsen av studiens kvalitet er det spesielt to begreper som gjør seg gjeldende; 

reliabilitet og validitet. Gjennom sine ulike egenskaper er de med på å sikre forskningens 

troverdighet (Thagaard, 2013). Innenfor et forskningsintervju blir forskeren selv en del av 

interaksjonen og dataene som kommer frem. Det er forskeren som har kontaktet 

informantene, laget intervjuguide og som på grunnlag av dataene plukket ut relevante utsagn. 

Denne formen for datainnsamling setter krav til at forskningen som er utført og resultatene 
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som er kommet frem er troverdige og pålitelige. For at min forskning og mine resultater skal 

virke redelige vil jeg nå presentere begrepene om validitet og reliabilitet, og knytte dem opp 

mot forskningen som er gjort.  

 

Validitet handler om hvordan dataene blir tolket. Om resultatene av undersøkelsen speiler den 

virkeligheten som er ment å studere. At det forskeren sier å ha undersøkt stemmer overens 

med det som faktisk er tilfelle (Kleven, 2008). For at resultatet av forskningen skal være så 

troverdig som mulig er det viktig at den er mest mulig gjennomsiktig. Å gå kritisk igjennom 

sin egen analyseprosess kan styrke forskningens validitet (Thagaard, 2013). Det er viktig å 

begrunne tolkningene som ligger bak analysen av funnene. For å sikre validiteten på min 

forskning brukte jeg en båndopptaker under intervjuene. Ved å få hele samtalen mellom meg 

selv og intervjupersonen på bånd kunne jeg høre på det i ettertid og sikre at sitatene som blir 

brukt i analysen samsvarer med det som faktisk blir sagt. At jeg i etterkant av intervjuene 

transkriberte dataene er også med på å sikre studiens validitet. Transkriberingen ble gjort 

fortløpende etter hvert intervju mens jeg fortsatt hadde det friskt i minne. Nøyaktige sitater i 

funn og analyse gjør det enklere for andre å skille mellom hva som er deltakernes utsagn og 

hva som er mine tolkninger av dem. Selv om sitatene skal være mest mulig lik det som kom 

frem av intervjuene, tok jeg meg friheten av å gjøre noen språklige endringer der det var 

nødvendig. Disse endringene bestod av å rette på muntlige slangord som ”ekke” til ”er ikke” 

og kutting av fyllord som ”liksom” og ”for å si det sånn”. Jeg var veldig påpasselig med at 

rettingen av sitater ikke skulle få konsekvenser for meningsinnholdet i dem. Jeg har også 

valgt å skille informantenes utsagn ved å bruke bokstavene fra 1-5. På denne måten kan 

leseren se hvor sitatene hører hjemme uten å gjenkjenne personen ytterligere. Bruken av 

sitater i analysen er med på å gjøre den levende, og også mer korrekt.  

Det er også vesentlig at forskeren gjør rede for fremgangsmåter i prosjektet og relasjoner i 

felten, samt hvordan disse erfaringene gir grunnlag for tolkningene som er gjort (Thagaard, 

2013). I forkant av intervjuene hadde jeg ikke noe forhold til DNB Eiendom eller 

eiendomsmegler som yrke. På denne måten stilte jeg objektiv under intervjuet og tolkningen 

av funn. På den andre siden hadde jeg hørt litt om onboardingsprogrammet til DNB Eiendom 

og de gode resultatene som forekom av det. Dette kan ha påvirket min tolkning av 

programmet og hvordan jeg valgte å stille spørsmål. Samtidig følte jeg at informantene svarte 

ærlig på spørsmålene mine og lot seg ikke styre av mine underliggende forventinger.  
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Reliabiliteten sin oppgave er å utforske i hvilken grad forskningen er pålitelig. Dersom 

resultatet av forskningen kan reproduseres på andre tidspunkt av andre forskere har den en 

god reliabilitet. Med høy grad av reliabilitet vil ikke intervjupersonen endre svar i intervju 

med andre forskere (Kvale og Brinkmann, 2015). En utfordring når det kommer til intervju 

som metode er ledende spørsmål. I utformingen av intervjuguide var målet å være så objektiv 

som mulig. I ettertid så jeg at enkelte av oppfølgingsspørsmålene mine ble noe ledende. 

Svakheter ved dette kan være at intervjupersonen gir feilaktig svar, men på den andre siden 

fungerte de ledende spørsmålene også som en klargjøring det som allerede var sagt. Ved å 

verifisere intervjuerens fortolkninger kan de ledende spørsmålene styrke reliabiliteten. For å 

sikre god reliabilitet må forskeren ha en bevissthet rundt hva som er feltinformasjon og hva 

som er egne tolkninger. Dette innebærer også en redegjørelse av relasjoner i studiet og 

hvilken betydning erfaringer i felten har for de dataene forskeren får. Siden jeg ikke hadde 

hatt så mye kontakt med bedriften før intervjuet fremstod jeg som en objektiv part på utsiden, 

noe som kan være en fordel og en ulempe under intervjuet. Fordelen er at jeg ikke har blitt 

farget eller tatt noen standpunkter på forhånd, ulempen er at jeg risikerer å miste viktig 

informasjon ved at jeg ikke er inne i miljøet og ikke alltid vet hvilke spørsmål som skal stilles 

for å få best mulig data. I tillegg til at mitt utgangspunkt var objektivt kan måten jeg fikk 

tilgang til de nyansatte på ha konsekvenser for hva som kom frem. Kontaktinformasjonen til 

de ulike deltakerne fikk jeg gjennom høyere hold i DNB Eiendom. Dette kan ha hatt noe å si 

for hvordan deltakerne forholdt seg til meg – bevisst og ubevisst. Imidlertid følte jeg at de 

fleste klarte å slippe seg litt mer løs underveis i intervjuet. Jeg sendte også et utkast av 

intervjuguiden på forhånd til deltakerne. På denne måten fikk deltakerne en større forståelse 

for hva intervjuet kom til å handle om. Positivt var at deltakerne kunne forberede seg i større 

grad mentalt på hva de skulle svare, negativt er at svarene kan bli innøvd. At deltakerne 

svarer det de tror jeg vil ha svar på i stedet for det som faller dem inn der og da. Jeg valgte å 

gjøre det på denne måten fordi flere av deltakerne ønsket å få den tilsendt. Intervjuguiden 

som de fikk var kun et utkast og de fikk ikke tilgang til underspørsmål. På denne måten var 

det fortsatt informasjon som kunne komme frem uten at deltakerne var forberedt på det. 

 

Under intervjuet ble det brukt båndopptaker til å ta opp lyd. Dette kan også ha en påvirkning 

på dataene som kom frem, selv om de fleste venner seg til opptakeren underveis i intervjuet 

(Thagaard, 2013). Bruken av båndopptaker kan ha noen utfordringer for reliabiliteten ved at 

deltakerne begrenser sine egne meninger og synspunkter. I starten merket jeg at flere av 

deltakerne reagerte litt når jeg spurte om det var greit å ta opp lyd. Men da vi satte i gang med 
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intervjuet virket det som om de ble mer komfortabel på situasjonen. Da jeg hørte på 

båndopptaket i ettertid så jeg at noen av spørsmålene kunne ha vært stilt annerledes. Det var 

også noen spørsmål der svarene ikke stemte overens med det jeg spurte om. Positive sider 

ved å ta opp intervjuet på bånd er at man legger merke til misforståelser og mangler som man 

kan ta bort før den endelige analysen. På denne måten sikrer man større grad av pålitelighet, 

noe som veier opp for ulempene.  
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4 FUNN OG ANALYSE 
 

Fokus i oppgaven er onboarding og objekters rolle for kompetansetilegnelse blant nyansatte. 

Hensikten med dette kapittelet er å legge frem empirisk materiale og analysere dette. 

Kapittelet er, som nevnt i metodekapittelet, delt inn i mine tre forskningsspørsmål. Del 1 tar 

for seg forløpet av DNB Eiendom sin onboarding av nyansatte. Her vil jeg presentere empiri 

om hva de ansatte skal kunne, og hvordan det skal foregå. Del 2 vil gå nærmere inn på 

objektene presentert i metodekapittelet: DNB Pro, skriftlige papirer, kurs/møter og Kunsten å 

møte kunden. Dette er objekter som blir brukt i DNB Eiendom sin onboardingsprosessen. Del 

3 vil belyse hvilke erfaringer nyansatte har med bruken av objekter i forhold til sin egen 

kompetansetilegnelse.  

 

 

4.1 Del 1 - Hvordan foregår onboarding  i DNB 

Eiendom?  
 

I metodekapittelet redegjorde jeg for generell informasjon om DNB Eiendom, selskapets 

verdier, bakgrunn for satsningen på onboarding, samt noen konsekvenser av den. 

Onboardingsprogrammet til DNB Eiendom har som mål å sikre de ansatte en faglig og 

personlig utvikling, men hva ligger i dette og hvordan foregår det i praksis? Det skal vi se 

nærmere på nå.  

 

4.1.1 Hva skal de ansatte kunne? 
DNB Eiendom ansetter mange nye eiendomsmeglere hvert år, og det finnes visse kriterier for 

hvilke egenskaper og verdier den nyansatte skal ha for å passe inn. Informant 1 beskriver 

dette på følgende måte:  

 

Vi har et ordtak som sier at vi er ute etter den rette for DNB Eiendom. Ikke 
nødvendigvis den som tror at den er den råeste eiendomsmegleren i landet. Den med 
de spisseste skoa og den mest pressa dressen passer kanskje ikke hos oss. Du må være 
litt folkelig, men samtidig være et arbeidsjern. (…) folk med spisse albuer skaper 
dårlig miljø og da blir det dårligere resultater.  
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Videre sier informant 1 at de ansatte må:  

 

Vite hvor du har lyst til å dra, vite hvor du skal, og i hvert fall ha en formening om 
hvordan du skal komme dit. 

 

Eiendomsmegler som yrke er preget av hard konkurranse, både innad på kontoret og utad. Til 

tross for dette kan det virke som om DNB Eiendom legger vekt på at du ikke trenger å være 

best, så lenge du har de rette verdiene og jobber hardt. Salg skal ikke utføres til enhver pris, 

det er viktigere å ta vare på det sosiale miljøet på arbeidsplassen. I sitat nummer to kan det 

tolkes at DNB Eiendom ser etter ansatte som vil noe, som har ambisjoner. Flere av 

informantene nevnte noe av det samme under intervjuene. Eiendomsfullmektige som kommer 

med innstillingen av å tjene raske penger og kjøre dyre biler holder ikke i lengden. 

Holdningene de ansatte har til seg selv og til arbeidet som skal gjøres har konsekvenser for 

kunnskapene som tilegnes og atferden som utføres. Eiendomsmeglere er mye i kontakt med 

mennesker når de skal legge ut og selge boliger. Deres holdninger ovenfor kunder, til sin 

kunnskap og arbeid kan ha store innvirkninger på deres resultater som eiendomsmeglere. I 

tillegg til å være et arbeidsjern kan det lønne seg å ha tålmodighet:  

 

Man må være proaktiv å jobbe flere år frem i tid. Tenke at du har fått en som er på 
utkikk etter enebolig og det er ikke sikkert han kjøper seg før om to år. (…) Plutselig 
dukker det opp noe riktig og da må du være den personen de tenker på (Informant 4). 

 

 Hardt arbeid og tålmodighet er egenskaper som det settes pris på innenfor 

eiendomsmegleryrket. Når det kommer til hva de nyansatte skal kunne etter endt onboarding 

beskriver informant 1 følgende:  

 

(…) når onboardingen er over skal de være rimelig trygge på enhver kundesetting, alt 
av verktøy skal de kunne, alt av salgsprosesser. Det som gjenstår da er kanskje noen 
faglige utfordringer. (…) De trenger ikke nødvendigvis å være best på alt, så lenge de 
vet hvem de skal kontakte. 

 

Kompetansen som de nyansatte skal besitte etter endt onboarding speiles av hva 

informantene opplever som sentrale arbeidsoppgaver. Som eiendomsmegler skal du kunne 

innhente, kontrollere og videreformidle informasjon. Dette består av å lage salgsoppgaver, 

holde tritt med interesser, ta verdivurderinger, befaringer, innsalg av tjenester, avholde 

visninger, samt budrunder (Informant 3). Alle informantene svarte så å si likt på spørsmålet 
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vedrørende deres arbeidsoppgaver og hva de skal kunne. Dette kan tyde på at DNB Eiendom 

er flinke til å formidle hvilken kompetanse som er sentral for oppgavene som skal gjøres. Det 

virker også som om alle er komfortable med arbeidsoppgavene sine – med unntak av et par 

som fortsatt er litt usikre på priser i forhold til verdi på bolig. Tross dette hadde alle 

oppfatning om at kunnskap var noe man alltids kunne få mer av – spesielt i forhold til 

kunderelasjonene. Et eksempel fra informant 3:  

 

Jeg føler at jeg mestrer alle oppgavene mine. På et veldig godt nivå. (…) Også er det 
klart at man aldri blir helt utlært på mennesker. 

 

Tidligere erfaring og kunnskap er viktige egenskaper når man begynner i en ny jobb. Dette 

kan være med å påvirke nye læringsprosesser og kan gjøre en bedre rustet for jobben som 

skal gjøres. Alle nyansatte som jeg intervjuet hadde i forkant av ansettelsen som 

eiendomsfullmektig jobbet som medhjelper eller assistent i et eiendomsmeglerfirma. Dette ga 

dem en ”flying start” på onboardingen ved at de allerede hadde kunnskaper om programmer 

og rutiner innenfor jobben. Tre av informantene mine hadde fått stilling som 

eiendomsmeglerfullmektig innenfor samme kontor, mens en begynte som fullmektig i DNB 

Eiendom etter endt studie. På bakgrunn av dataene mine kan det virke som at de som hadde 

vært ansatt som medhjelper på samme kontor var mer forberedt på hvordan tiden som 

fullmektig kom til å bli – både arbeidsmessig og sosialt. Informant 5 beskriver tiden som 

medhjelper på følgende måte:  

 

Det er en stor fordel det altså, når man skal begynne på egenhånd. Så slipper man å 
bruke tid på å lære seg systemer og sånne ting. Da må du liksom bare lære den 
kundekontakten. 

 

Informant 2, som var medhjelper i et annet firma, forteller følgende om sin tid som fullmektig 

i DNB Eiendom:  

 

…det syntes jeg var veldig vanskelig. (…) jeg visste vel egentlig ikke hva jeg skulle 
forvente. 

 

Tross tiden som medhjelper var det fortsatt noen overraskelser som oppstod i overgangen til 

eiendomsmeglerfullmektig. Som medhjelper jobber du mye med papirarbeid og er i lite 

kontakt med kunder. Halvparten av arbeidet gjenstår. Samtidig kan det tenke seg at 
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overgangen fra studie til fullmektig er enda større. Til tross for medhjelpertiden og at 

arbeidsoppgavene var greie å lære seg, kom det som en liten overraskelse på flere hvor 

vanskelig det var å få til kundemøter. At det krevde såpass mye arbeid:  

 

For en ting er å få oppdrag. Vi er jo alltid i konkurranse med andre 
eiendomsmeglerfirmaer når vi er der ute. Og den biten er man forberedt på at kan bli 
tøff, men akkurat det å få kundemøter er man kanskje ikke forberedt på at skal være 
såpass vanskelig. (Informant 5) 

 

Eiendomsmegling er et yrke med mye variasjon. Når det kommer til faglige kompetanse så 

består dette av å være trygg på kundesettinger, kjenne og kunne bruke de ulike verktøyene, 

og utføre salgsprosesser fra A-Å. I tillegg til papirarbeid, som man blir introdusert for som 

medhjelper, består den faglige kompetansen av kunnskaper rundt hvordan man skal håndtere 

kundene. I motsetning til de grunnleggende kunnskapene rundt systemer og kontorarbeid som 

kan oppleves som noe fast, er menneskelig kontakt mer uforutsigbart og noe man alltids kan 

bli bedre på. En tendens i datamaterialet mitt er informantenes syn på kunnskap. I stedet for å 

se det som et ferdig produkt blir kunnskap oppfattet som en pågående prosess, noe man 

alltids kan trenge mer av.  

 

For å bli en del av DNB Eiendom sitt sosiale arbeidsmiljø kan det være en fordel å jobbe 

hardt, være tålmodig, ha ambisjoner og være villig til å dele av sin egen kunnskap. I tillegg 

må de også kjenne til organisasjonens kultur. Da jeg spurte informantene om i hvilken grad 

de følte seg som en del av DNB Eiendom svarte de fleste at det gjorde de. Når det kommer til 

det sosiale miljøet ble alle tatt i mot med åpne armer og følte seg raskt inkludert. Den faglige 

delen tok litt lenger tid, men per dags dato føler flere av informantene at de kan bidra faglig 

på arbeidsplassen. Et eksempel:  

 

(…) når daglig leder hadde mye å gjøre ble det til at jeg fant ut av ting selv. (…) jeg 
kunne datasystemene våre veldig godt. (…) Så det ble på en måte meg de spurte da, om 
hvordan de gjorde ting. Og så har jeg lært opp han som er assistent nå og andre ting. 
Føler at jeg har en fin rolle, at det er hyggelig å kunne hjelpe til. (Informant 5). 
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4.1.2 Hvordan foregår det? 
Vi har nå, ved hjelp av empiriske eksempler, sett nærmere på den faglige og sosiale 

kompetansen som de nyansatte eiendomsmeglerne trenger for å bli et fullverdig medlem i 

DNB Eiendom. Nå skal vi ta et steg videre og se på fremgangsmåten for tilegnelsen av denne 

kompetansen. Det kan også være interessant å undersøke om det er noen forskjeller på 

hvordan onboardingsprosessen er tiltenkt i forhold til hvordan den faktisk foregår. Jeg 

kommer til å gå litt overfladisk over de ulike prosessene og verktøyene da jeg skal se 

nærmere på dette i del 2 og 3 av kapittelet.  

 

I DNB Eiendom er det de daglige lederne som har hovedansvaret for å integrere og lære opp 

de nyansatte. Dette blir den viktigste personen i den nyansattes onboarding:   

 

Det aller viktigste er, til syvende og sist, den daglige lederen. Den daglige lederen er 
den viktigste personen for den nyansatte, og det er ferdig snakka. (Informant 1). 

 

Eiendomsmegling er et relativt individuelt yrke hvor alle jobber selvstendig med sine egne 

oppgaver. På bakgrunn av dette kan det være en god løsning at de daglige lederne står som 

ansvarlig for opplæring. De nyansatte vet godt hvem de har å forholde seg til og slipper å 

”bry” andre ansatte med ting de lurer på. I praksis foregår det ikke alltid slik. Selv om mye av 

ansvaret til de daglige lederne ble redusert ved at det ble sentralisert, er det fortsatt en 

kompleks jobb. I tillegg til å lære opp nyansatte er de selv meglere og har ansvar for det 

faglige som skjer på kontoret (Informant 1). Informant 5 følte at støtten fra daglig leder i sin 

nye rolle som eiendomsmeglerfullmektig ikke var helt optimal. En grunn til dette kan være at 

den daglige lederen selv var en aktiv megler som solgte masse. En annen faktor kan være at 

daglig leder følte seg trygg på at den nyansatte kunne sine arbeidsoppgaver siden den ansatte 

hadde jobbet som medarbeider der tidligere. Informant 5 beskriver det slik:  

 

(…) når du skal begynne for deg selv så er det litt mer utfordrende, og det var kanskje 
ikke alltid jeg følte at jeg fikk DEN støtten som jeg trengte i form av at de kanskje så 
på meg som ferdig utlært, fordi jeg allerede hadde jobbet her i ett år. Men det de på 
en måte glemte var at jeg hadde bare gjort halvparten av jobben fra før av, og den 
resterende delen hadde jeg aldri vært borte i på en måte. Det å være ute på 
kundemøter og sånne ting hadde jeg ikke gjort. Jeg hadde bare gjort det alle andre 
ikke vet at eiendomsmegling er. 
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Tidligere erfaring og kunnskap er som sagt viktige egenskaper når man begynner i en ny 

jobb. Å ha jobbet som medhjelper i forkant kan være positivt, men på den andre siden kan 

andre få inntrykk av at den ansatte kan mer enn det som er tilfelle. Selv om flere av de 

nyansatte allerede hadde jobbet der en stund er det fortsatt ting som de ikke har så mye 

kunnskaper om, særlig i forhold til sin stilling som fullmektig. Informant 5 forteller videre:  

	

Når man må spørre tre ganger om å få hjelp så blir man litt paff.  
 

På kontorer der daglig leder har mye å gjøre kan det være en ide å fordele ansvaret for 

opplæring. Dette var tilfellet for to av mine informanter (informant 2 og 3). I tillegg til daglig 

leder så hadde de en person til på kontoret som de kunne spørre dersom de lurte på noe. Dette 

betyr ikke at de andre ansatte er utilgjengelige for å hjelpe, men ut i fra det jeg har forstått 

syntes de nyansatte at det er enklere å spørre dersom det er noen faste personer som har fått i 

oppgave om å svare:  

 

Det er jo på en måte X som hadde hovedansvaret hele veien, men så får man gjerne 
en på kontoret som skal lære deg opp. Og da fikk jeg hu som sitter ved siden av meg 
som har jobbet i mange år og kan veldig mye. Så det var veldig betryggende. 
(Informant 2). 

 

I tillegg til daglig leder (og eventuelle andre) er det blitt utarbeidet et systematisert 

onboardingsprogram. Hensikten med programmet er å avlaste daglig leder og sikre en felles 

opplæring. På denne måten får de nyansatte samme opplæring og like muligheter for å utvikle 

seg raskt, og daglig leder får mer tid til å fokusere på andre ting. Informant 1 forteller: 

 

Du klarer ikke å sitte over skulderen på alle. Noe må sentraliseres, sånn at man er 
sikre på at alle får samme informasjon (…) mange av våre daglige ledere jobber mye. 
Sånn sett har vi fritatt dem for en god del oppgaver. Det har nok vært mye av 
suksessfaktoren også. Da kan de fokusere på de aller viktigste tingene og ikke de 
mindre gjøremålene.  

 

Onboardingsprogrammet består av et e-læringsprogram, et hefte tilpasset DNB Eiendom, 

samt ulike kurs og dokumenter. I starten ble det lagt opp til at onboardingsprosessen skulle 

vare i 18 måneder, men nå er målsettingen at de ansatte skal lære seg jobben på 6 måneder og 

bli god innen det har gått 12 måneder (Informant 1). Grunnen til dette er at de nyansatte lærer 

fortere enn det man opprinnelig hadde trodd: 
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Meglerne som vi ansetter nå løper så mye fortere enn meglerne før, så vi er nok nødt 
til å kneppe ned på opplæringsløpet. (Informant 1) 

 

Det kan også understøttes med et eksempel fra Informant 2:  

 

Jeg følte at jeg var under opplæring hele det første halve året. For det tar jo litt tid å 
sette seg inn i systemer, begynne å ringe kunder, alle de tingene der da. 

 

Onboardingsprogrammet til DNB Eiendom skal ha en funksjon ovenfor daglig leder og den 

nyansatte. For daglige ledere finnes det egne retningslinjer og sjekklister slik at de enklere 

kan følge opp den nyansatte på en systematisk måte. For den nyansatte er det utviklet ulike 

verktøy som skal være med å sikre at den blir komfortabel i selskapet og lærer seg de ulike 

arbeidsoppgavene som kreves. At DNB Eiendom promoterer onboarding og har lagt så mye 

arbeid i det gir også et signal til de ansatte om at de blir tatt godt vare på:  

 

(…) det er en stor organisasjon, du vet at du blir tatt godt vare på. Samtidig var det 
veldig viktig for meg å vite om de hadde noe spesiell opplæring for nyansatte. Hvor 
godt de tar deg i mot. (…) At du faktisk har folk rundt deg som er innstilt på at du skal 
opp og fram. (Informant 4). 

 

Onboardingsprogrammet til DNB Eiendom er i seg selv et verktøy for at de nyansatte skal bli 

et fullverdig medlem av organisasjonen. Hvilke objekter programmet består av skal vi se 

nærmere på nå.  

	

	

4.2 Del 2 – Hvilke objekter er i bruk? 
 

Det nye onboardingsprogrammet består av ulike momenter. Med bakgrunn i dataene mine har 

jeg plukket ut fire hovedkategorier som jeg skal se nærmere på. Disse består av: DNB Pro, 

som er et nettbasert opplæringsprogram, skriftlige papirer, kurs/møter, samt et hefte som 

heter Kunsten å møte kunden.  Felles for disse objektene er at de alle har en sentral plass i 

nyansattes onboarding i DNB Eiendom. Vi skal nå gå igjennom de ulike objektene før vi i del 

3 skal se nærmer på informantenes utbytte av de i forhold til sin egen kompetansetilegnelse.  
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4.2.1 DNB Pro  
DNB Pro er et e-læringsprogram som alle nyansatte i 

DNB Eiendom skal igjennom. Programmet består av 

ulike moduler og skal gi en grundig innføring i 

hvordan det er å jobbe i DNB Eiendom og hva som 

forventes av de ansatte (Informant 1). 

Opplæringsprogrammet består av spørsmål, 

videosnutter av erfarne eiendomsmeglere, 

konkurranser, samt annen viktig informasjon. Allerede 14 dager før de nyansatte begynner i 

jobb får de tilgang til den første modulen. Denne består av en introduksjonsvideo med en 

presentasjon av selskapet og litt generell informasjon om hva som forventes av de ansatte i 

den nye stillingen (Informant 1). Når de nyansatte ankommer kontoret første dag blir de tatt i 

mot av daglig leder som forteller dem om selve opplæringsløpet. Deretter får de tilgang til 

neste modul på e-læringen som tar for seg de ulike verktøyene som blir brukt. DNB Pro 

følger de nyansatte gjennom 18 måneder og daglig leder skal følge dem hele veien. De ulike 

modulene blir låst opp etter hvor den nyansatte er i opplæringsløpet:  

 

Det låser seg opp en ny del av opplæringen etter at du har fullført en, men så kan det 
gå noen måneder før den låser seg opp igjen, og så får du mail om at nå er det en ny 
læringsportal åpen. Så må du fullføre den (Informant 5). 

 

Empirien som kom frem tyder på at det er de nyansatte sitt ansvar å komme seg igjennom de 

ulike modulene, men at intervallene mellom hver modul styres sentralt. Samtidig skal alle 

nyansatte igjennom alle modulene i programmet, uansett bakgrunn og tidligere erfaring:  

 

Alle sammen kjører igjennom samme program. (…) blant de erfarne så syntes dem det 
blir litt basic. Blant de helt ferske syntes dem det er helt topp. Og da må vi forholde 
oss til at de erfarne blir tilbudt noe de kan fra før og så blir det repetisjon (Informant 
1). 

 

Det kan virke som om e-læringsprogrammet i hovedsak er tilpasset nyutdannede 

eiendomsmeglere, men at det også blir brukt på mer erfarne nyansatte. En fordel med dette er 

at DNB Eiendom sikrer at alle nyansatte har den samme grunnflaten når det kommer til faglig 

kompetanse og forståelse. På den andre siden kan de mer erfarne meglerne bli litt utålmodige 

av å måtte vente på og gå igjennom moduler som de allerede kan.  
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4.2.2 Skriftlige papirer 
I tillegg til teknologiske verktøy blir det også brukt ulike dokumenter i 

onboardingsprosessen. DNB Eiendom har en egen intranettside der 

sentrale dokumenter i forhold til ansettelser befinner seg. Disse kan man 

skrive ut og består av retningslinjer og sjekklister for daglige ledere. 

Papirene gir informasjon om hva de nyansatte skal lære og når: 

 

Vi har en egen nettside på vårt intranett som dem går inn og printer ut de skjemaene 
som de trenger, til alt fra ansettelseskontrakter til hva som skal bestilles og hvor – og 
når. Til hva man skal fokusere på første uken, måneden, kvartalet osv. (Informant 1). 

 

Daglig lederes tilgang på relevante ansettelsesdokumenter har en indirekte påvirkning på de 

nyansatte. Ved å ha ulike dokumenter systematisert og lett tilgjengelige kan daglige ledere 

være mer tilgjengelige for de nyansatte i onboardingen. De nyansatte nevnte ikke skriftlige 

papirer i stor grad. Under intervjuene var det kun en som nevnte skriftlige papirer direkte:  

 

Ja, jeg fikk kontrakter (…) det var et par dokumenter jeg leste igjennom. Om 
stillingsbeskrivelsen min (Informant 2). 

	
Grunnen til at flere ikke nevnte dette kan være at de ikke så på det som relevant å nevne, eller 

at de ikke kom på det. Til gjengjeld var det en informant som fortalte at han brukte en annen 

form for skiftelig hjelpemiddel i sin opplæring:  

 

(…) da hadde jeg øvd og trent, også på befaringspresentasjonen. Skrevet et manus. 
For det heller er det ikke så mange som gjør, men det ble oppfordret av sjefen min for 
at jeg skulle virke voksen nok, og ikke usikker der ute (Informant 4).  

 

Ut i fra intervjuene kan det tyde på at skriftlige papirer er fine å bruke for å systematisere og 

gi informasjon. Det kan også brukes som støtte eller trening i en usikker situasjon.  

 

4.2.3 Kurs/møter 
Etter ca. en måned i arbeid blir de nyansatte invitert til et tredagers introduksjonskurs på 

DNB sine hovedkontorer i Bjørvika. Da har de fått litt tid til å gjøre seg kjent med 

arbeidsplassen og oppgavene: 
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Da får de en måned til å tråkke i skoa, gått seg litt varme, begynt å lære hvordan 
systemene fungerer, fått en introduksjon av leder og sine kollegaer (…) (Informant 1). 

 

På kurset blir alt systematisert og de nyansatte får en innføring i hva som er avgjørende for 

deres suksess de neste månedene. Introduksjonskurset går i flere puljer, avhengig av når du 

blir ansatt. Kurset består av presentasjoner av ledere og vellykkede meglere, introduksjon til 

DNB Pro, praktiske oppgaver, analysering av visninger og refleksjon. I tillegg møter de 

nyansatte andre nyansatte fra ulike kontorer:  

 

Og der møter man også andre nye, så det er hyggelig sånn sett. (…) Man er jo litt i 
samme situasjon i forhold til de andre som kanskje har jobbet lenger (Informant 5). 

 

Å samle flere nyansatte på et felles introduksjonskurs kan være 

positivt i forhold til at de nyansatte ikke føler seg alene i sin 

situasjon. Selv om det kan være fint å ha mer erfarne meglere 

tilstede for å dele kunnskaper og vise hvordan ting skal gjøres, 

kan det tolkes ut fra intervjuene at flere av informantene syntes 

kontakten med andre nyansatte var en fordel i 

erfaringsutveksling og støtte. En av informantene beholdt også 

kontakt med flere av de andre i ettertid. Introduksjonskurset er ment som en introduksjon og 

systematisering av hva jobben som eiendomsmegler i DNB Eiendom består av. I motsetning 

til introduksjonskurset som er felles for alle nyansatte benyttes det også av andre former for 

møteplasser:  

 

Og så har vi hatt kurs annenhver måned (…) Alle de som er fullmektige, som det 
heter. De to første årene (Informant 5). 

 

Fokuset om å dele av sine egne erfaringer går igjen i alle intervjuene. Forskjellen er måten 

det gjøres på. I eksempelet over samles eiendomsmeglerfullmektige fra ulike kontorer,  

innenfor et område i Oslo, for å dele erfaringer og kunnskap. Andre steder blir 

erfaringsutvekslingen en del av felles møter på kontoret. Noen av møtene er obligatoriske, 

mens hos andre ikke. Informant 3 forteller:  
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Noen slipper det mer enn andre. Det handler litt om hvor bra du gjør det på jobb. 
Selger du bra og gjør en god jobb, så er det ikke nødvendigvis sånn at du skal bruke 
tiden din på å trene på masse ting. 

 

Felles for møtene er at de bruker mange av de samme objektene for å 

dele erfaringer. Eksempler på dette er iPad og ulike slides. Da filmer 

de ansatte seg selv gjøre presentasjoner av boliger og befaringer og 

så diskuteres det rundt dette i fellesskap. Enkelte brukte også 

rollespill og DNB Eiendom sin boligannonse som verktøy.  

 

Oppgjørskurs er noe som alle eiendomsmeglerfullmektige må igjennom for å kunne bli 

eiendomsmeglere. Grunnen til at jeg valgte å ta med dette kurset, som et fysisk objekt for 

nyansatte i denne sammenheng, er at DNB Eiendom har et eget opplegg som de har fått 

godkjent av finanstilsynet (Informant 2). Informant 1 beskriver kurset på følgende måte:  

 

Etter 18 måneder så blir de fullmektige også meldt på et oppgjørspraksiskurs slik at 
de kan bli ansvarlige meglere. Det er et 14 dagers kurs hvor de lærer seg 
oppgjørsbiten. Den lovpålagte delen for å kunne bli faglig eiendomsmegler. 

 

Kurset blir kjørt på hovedkontoret 2-3 ganger i året og foregår gjennom oppgaveløsning. 

Onboardingsprogrammet til DNB Eiendom varer i 18 måneder og avsluttes med 

oppgjørspraksis for de nyansatte som ikke er eiendomsmeglere enda. For mange kan 

oppgjørskurset oppleves som avslutningen på onboardingen. Nyansatte eiendomsmeglere 

slipper dette.  

 

4.2.4 Kunsten å møte kunden 
Kunsten å møte kunden er en liten bok som enkelt forklarer hvordan 

man skal lykkes i megleryrket. Boken er på 12-13 sider og er 

skreddersydd av de beste meglerne i selskapet. Det har også 

tilknytning til resten av onboardingsprogrammet. Informant 4 

beskriver:  

 

(…) der står alt du trenger. (…) Absolutt alt fra hvordan du skal legge opp uka di, 
struktur, hva du skal si for å vinne oppdrag. 
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Når meglerne starter i DNB Eiendom får de utdelt egen iPad og iPhone. Kunsten å møte 

kunden er tilgjengelig som e-bok og kan enkelt lastes ned slik at den alltid er med:  

 

(…) den har du på iPaden. Jeg laster den ned på iBooks, så har jeg den bare på jobb-
iPaden, så den hender det at jeg blar opp i, og kikker litt i og leser en gang til 
(Informant 4). 

	

Onboardingsprogrammet til DNB Eiendom består med andre ord av forskjellige elementer, 

både skriftlige, muntlige og digitale. Kurs og møter kan fort oppfattes som sosiale og 

relasjonelle aktiviteter og ikke direkte som fysiske objekter. Siden jeg har valgt å plassere 

meg innenfor den sosiomaterielle tradisjonen vil fokuset være på objekters rolle i ulike 

kontekster – også sosiale. Ved å fremme objekter i denne oppgaven utelukker jeg ikke 

automatisk den sosiale interaksjonen rundt, men hvordan objekter støtter menneskelig 

aktivitet. Det var også flere objekter som var i spill under disse kursene og møtene (iPad, 

boligannonsen, slides). I del 3 skal vi se nærmere på hvilket utbytte de nyansatte har fått i 

bruken av disse objektene.   

	

	

4.3 Del 3 – Hvilke erfaringer har de nyansatte med 

bruken av objekter i sin kompetansetilegnelse?  
	

I del 2 så vi at det var spesielt fire objekter som gjorde seg gjeldene i onboardingsprosessen 

til nyansatte i DNB Eiendom: DNB Pro, skriftlige papirer, kurs/møter og Kunsten å møte 

kunden. Til tross for dette var informantenes utbytte av de noe forskjellig. Når det kommer til 

DNB Pro var to veldig positive:  

 

Du får en fin innføring i de forskjellige fasene. (…) det er et veldig bra 
opplæringsprogram, og det som også er bra er at det er ganske mange innslag fra de 
mest vellykkede meglerne i selskapet. De er også med på det programmet, så de 
kommer inn med innslag til de forskjellige modulene (Informant 4). 
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Informant 3 forteller også:  

 

(…) jeg syntes det var bra. Absolutt. Veldig artig, hyggelig måte å sette oss i læring 
på. 

 

E-læringsprogrammet hadde en positiv virkning i form av at den starter en læringsprosess 

som følger de nyansatte hele veien til endt onboarding. Informantene som fikk mest utbytte 

av det i forhold til sin kompetansetilegnelse var de som likte måten modulene var bygget opp 

på, presentasjonsmåten og innholdet. Mens informant 3 erfarte at DNB Pro var et verktøy 

som spisset inn og forbedret ens egen kompetanse, fortalte informant 4 at programmet var 

med på gi han den kompetansen han trengte i form av å lykkes raskt:  

 

Alle har den samme oppskriften, alle har de samme forutsetningene, det er bare hvor 
hardt du er villig til å jobbe (Informant 4). 

 

Noe av årsaken til at informant 4 var så fornøyd med DNB Pro kan ha å gjøre med at han fikk 

tilgang til de ulike modulene før han egentlig skulle. Omstendighetene på kontoret gjorde det 

slik at han effektivt måtte tilegne seg den kompetansen han trengte for å utføre de forventede 

arbeidsoppgavene. Informant 4 og hans daglige leder brukte flere timer på å gå igjennom 

modulene sammen. På den måten fikk han et forsprang på de andre nyansatte, og slapp å 

vente på at neste modul skulle åpnes:  

 

Vi gikk igjennom modulene sammen, jeg og sjefen min. (…) Han kjørte gjennom 
moduler som jeg ikke egentlig var klar for da – i gåseøyne. Og det har hjulpet meg 
ekstremt mye (…) 

 

Med bakgrunn i dette kan det tolkes at mye av den faglige kompetansen informant 4 hadde, 

skyldtes kombinasjonen av daglig leder og tilgang til alle modulene i e-læringen. Det var ikke 

alle som følte at de fikk et like stort utbytte av e-læringsprogrammet, selv om de så poenget 

som lå bak det. Informant 2 beskriver det på følgende måte:  

 

Jo, det var egentlig ganske greit. Jeg er vel kanskje ikke den som er mest ivrig på 
sånt. (…) Men det er fordi jeg heller hadde lyst til å jobbe da, enn å måtte bruke tid 
på det, men jeg skjønner jo at det er veldig bra og lærerikt å være igjennom de 
spørsmålene. 

 



	50	

Informant 5 forteller også:  

 

For å være helt ærlig syntes jeg det er dårlig. Jeg syntes det er helt unødvendig. Og 
det har til og med vært noe bugg i min DNB Pro så jeg har ikke fått logget inn på alle. 
Og så får jeg sånn mase-mail om at nå må jeg fullføre. 

	

Det er litt interessant å merke seg at begge informantene som ikke var så begeistret for DNB 

Pro var jenter, mens de to andre var gutter. Nå er utvalget mitt såpass lite at jeg ikke kan si 

noe om generelle forhold. Allikevel var det morsomt å se at dette var en trend innenfor mitt 

utvalg. En annen tendens som også kom til syne var at begge jentene nevnte at de var 

utålmodige som personer og at dette kanskje var grunnen til at programmet ikke falt i så god 

jord. Det kan virke som om de i større grad ville komme seg raskere ut i felten og skulle 

ønske at programmet var designet og utført på en annen måte:  

 

Jeg syntes på en måte at det går litt tregt. (…) Fordi alt er på en måte relevant i 
forhold til det du begynner å gjøre med en gang da (Informant 5). 

	

I forhold til kompetansetilegnelse kan DNB Pro være et fint verktøy i form av at den 

inneholder alt som skal til for å lykkes som megler. På den andre siden er det ulike meninger 

om modulene og designet av programmet. Noen er fornøyd med hvordan modulene er, mens 

andre syntes det tar for lang tid – både når det gjelder å utføre en læringsmodul og når det 

kommer til ventetiden i mellom. Skal vi følge eksempelet til informant 4 og synspunktene til 

informant 5 kan det være en ide å få tilgang til alle modulene med en gang og gjøre de etter 

behov og tid. Da kan de nyansatte i større grad plukke ut det som de lurer på i forhold til der 

de er, fremfor å måtte vente på at neste modul skal åpne seg. Modulene blir sterkere knyttet 

opp mot den praktiske konteksten som den nyansatte befinner seg i. Informant 1 er kjent med 

noen av utfordringene til DNB Pro:  

 

Vi hadde lagt opp et tidsløp slik at hver modul åpnet seg etter hvor lenge du har 
jobbet da. Og så har vi sett det nå at vi var nok litt for pessimistiske, vi estimerte nok 
litt for lang tid mellom hver modul. (…) Meglerne som vi ansetter nå løper så mye 
fortere enn de meglerne før, så er nødt til å kneppe ned opplæringsløpet. 

 

Ut i fra sitatet kan man tolke at de ansatte tilegner seg kunnskaper mer effektivt enn nyansatte 

gjorde før. DNB Pro er et verktøy som skal gjøre onboardingsprosessen mer effektiv og 

grundig, men dersom de ansatte lærer raskere enn programmet tilsier kan det være behov for 
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visse endringer. Programmet må ikke bare tilpasses kunnskapsnivået til de ansatte, men også 

hastigheten av kunnskapstilegnelse.  

 

Fra dataene jeg samlet inn ble det ikke lagt så mye vekt på skriftlige papirer fra de nyansattes 

side. I forhold til kompetansetilegnelse i onboardingsprosessen kan skriftlige papirer, i form 

av manus, hjelpe til å formidle hva det er viktig å tenke på i forhold til et kundemøte eller en 

befaring. Boligannonsen kan være fin i forhold til å trene på salg: 

 

Vi har for eksempel boligavisen til DNB som vi bruker til å selge inn. (Informant 2). 

	

For eiendomsmeglerfullmektige, uten bakgrunn som medhjelper i DNB Eiendom, kan 

skriftlige papirer som informasjonsskriv og kontrakter gi en pekepinn på hva som forventes 

av deg og hva du kan forvente av dem i perioden som kommer.  

 

Kunsten å møte kunden er en liten elektronisk bok som mange av informantene hadde stor 

glede av. Tre av fire kunne fortelle at de hadde lest igjennom den opptil flere ganger:  

 

Jeg har lest igjennom den ganske mange ganger faktisk, når jeg tenker over det. Men 
det er en stund siden. Det er ikke en bok jeg leser veldig mye av nå, men jeg leste og 
pugget den før (Informant 3). 

	
Et	annet	eksempel	kommer	fra	Informant	4:		

	

Kunsten å møte kunden, den er ekstremt bra. Så den leser jeg av og til. Den har jeg 
sikkert lest seks-sju ganger siden jeg startet. 

 

Det er ikke obligatorisk å lese boken, men alle får tilgang til den under opplæringen. Og selv 

om alle informantene forteller at det er mye mer spennende å ”være ute i det virkelige liv”, er 

dette et fleksibelt verktøy som kan være til støtte under onboardingen. I ettertid var det ikke 

så mange som hadde lest den. Begrunnelsen for det var mangel på tid og at de fikk den 

kunnskapen de trengte igjennom andre kanaler. I motsetning til e-læringsprogrammet, som 

gikk på hele meglerprosessen, gir boken en anbefaling på hvordan man skal møte og forholde 

seg til kunden. Flere uttrykket at de ble tryggere på kundesettinger etter å ha lest boken, og er 

generelt veldig fornøyde med den. Det var kun en som ikke hadde lest boken.  
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Alle informantene var positive til introduksjonskurset. I tillegg til å få en introduksjon til 

systemene og e-læringsprogrammet møtte de andre nyansatte og løste ulike caser. Det var 

også presentasjoner fra sjefer og meglere som hadde gode resultater. Informant 4 forklarer 

kurset på følgende måte:    

 

(…) det gir deg en kickstart da. Og da får du også en innføring i DNB Pro. Det er tre 
intensive dager med innføring i jobben og hva som forventes av deg, hvordan du skal 
oppnå det, og hvordan man kommer opp og fram fortest mulig. Det kom veldig bra 
frem på det kurset. Det var et sinnssykt bra kurs som vi aller fleste som var der lærte 
veldig mye av.  

	

En	annen	informant	forteller:		

	

Vi må jo være på et tredagers introkurs med en gang vi begynner som 
eiendomsfullmektig. Det syntes jeg er et godt tiltak. Og der møter man jo også andre 
nye, så det er hyggelig sånn sett (Informant 5). 

 

Med tanke på nyansatte sin tilegnelse av sosial kompetanse, erfarer de nyansatte at 

introduksjonskurset var inspirerende. I tillegg til å bli godt tatt i mot fikk de også mulighet til 

å bli bedre kjent med hvordan organisasjonen fungerte og møte andre nyansatte. Når det 

kommer til den faglige kompetansen fikk de en presentasjon om hva som skal til for å bli en 

produktiv eiendomsmegler i selskapet, samt innføring i ulike systemer.  

 

Andre arrangerte møter med ansatte i DNB Eiendom hadde også en innvirkning på de 

nyansattes tilegnelse av kompetanse. Som nevnt er rammene for disse møtene noe ulike, men 

innholdet mye av det samme. I ett av tilfellene ble de fullmektige innenfor et område i Oslo 

samlet for å dele erfaringer og tips, men for de andre foregikk disse møtene innad på 

kontoret. Felles var at de brukte mange av de samme metodene, som gikk ut på å gå igjennom 

ulike slides, samt å filme seg selv mens de gjorde befaringer og solgte boliger:  

 

Vi hadde befaringspresentasjon på iPad, så vi har gått igjennom hver slide da, på 
hver dag på en måte. Så har vi måtte fremføre for hverandre og lagd en videosnutt av 
oss selv. Som at vi prater til kunden og viser til de andre som er på kurset. Litt 
ubehagelig, men samtidig veldig lærerikt. (…) da føler man at man må gjøre det litt 
bra. Forberede seg litt. (Informant 5). 
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Informant 2 forteller om sine erfaringer fra møter:  

 

(…) da deler vi på en måte veldig mye hvordan vi selv gjør det på befaring, følger opp 
kunder, i budrunde, hvordan få closingen. Og det er veldig lærerikt for det er veldig 
mange som har jobba lenge, og det er noen som har jobba kort som har gjort det 
veldig bra. 

 

Selv om disse møtene ikke kun er for nyansatte eiendomsfullmektige eller en konkret del av 

onboardingsprogrammet til DNB Eiendom, så er det en fin måte å repetere det som har blitt 

sagt og vist tidligere i onboardingsprosessen. De nyansatte blir også utfordret i forhold til sin 

egen kompetanse og får innspill på hva som kan bli bedre og hvordan det kan gjøres. I tillegg 

observerer den en selv og andre på film. På denne måten holder de nyansatte seg oppdatert på 

faglig kunnskap og usikkerhet rundt kundesettinger reduseres. Informant 4 beskriver det på 

følgende måte:  

 

(…) vi er alltid hissige på å trene, for det er ferskvare. Hvis du går en uke, eller to 
uker, uten å gå på en befaring og uten å trene, så er du helt kald. 

 

I følge flere av informantene er det kollegaene på kontoret som skal ha mye av æren for 

kompetansen de sitter med. Samtidig er objekter som iPad, slides, e-læring, kurs og skriftlige 

papirer ofte i sentrum for aktiviteten som utføres. Informant 1 forteller at det nye 

onboardingsprogrammet har bidratt til en bedre prestasjonskultur i selskapet. Nyansatte får 

tidlig en oppskrift og klare retningslinjer på hvordan de kan bli gode eiendomsmegler. Dette 

fører til raskere resultater hos de nyansatte og en sunnere konkurranse innad i DNB Eiendom. 

I tillegg til at etablerte meglere blir utfordret i forhold til resultater og kompetanse, så er det 

stadig flere som får øynene opp for å lære av hverandre – uansett fartstid. Et eksempel:  

 

(…) det er flere av de erfarende som begynner å bli nysgjerrige på de fullmektige. Vi 
hadde en erfaren megler som hadde jobba i årevis og gjort det bra. Han så at det 
plutselig kom noen fullmektige som var i ferd med å løpe fra han. Og da ryddet han 
kalenderen sin og tok seg fri en dag fra sine gjøremål, og så dro han til et helt annet 
område og besøkte en fullmektig som gjorde det kjempebra. Tilbragte dagen over 
skulderen hans for å se hva han gjorde, ble med han på befaring, pratet med han om 
kundeoppfølging og hvordan du fikk tak i mulighetene, endret sin egen handlingsmåte 
og økte omsetningen sin med 50% på ett år (Informant 1). 
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Onboardingsprogrammet til DNB Eiendom har med andre ord ikke bare positive effekter i 

forhold til nyansattes kompetanse og daglige lederes strukturering av arbeid, men påvirker 

hele kulturen i selskapet.  

Oppgjørskurset som eiendomsmeglerfullmektige må ta for å kunne bli ansvarlige 

eiendomsmeglere, benytter seg av oppgaveløsninger som objekter. Etter 14 dager får de 

fagbrev som et bevis på dette. Fagbrevet er et symbol på at den nyansatte har tilegnet seg den 

nødvendige kompetansen for å kunne fungere som eiendomsmegler i DNB Eiendom. Dette 

blir slutten på onboardingen:  

 

(…) du blir veldig godt fulgt opp i alle ledd hele veien. Og nå som man skal utgjøre et 
oppgjørs praksis, som er et opplegg som DNB har fått godkjent av finanstilsynet, så 
er det to uker med en eksamen til slutt, og så er du på en måte ferdig. Så jeg syntes alt 
i alle ledd er veldig bra. Og den opplæringen for å bli eiendomsmegler til slutt 
(Informant 2). 

 

Det kan virke som om de nyansatte blir tatt godt vare på fra de starter i DNB Eiendom til de 

er ferdig opplært. Oppgjørskurset kvalifiserer eiendomsmeglerfullmektig til å bli 

eiendomsmegler. I tillegg til endret tittel er en ikke lenger avhengig av andre til å godkjenne 

salgsprosessen. På den andre siden gjør fagbrevet en mer ansvarlig for arbeidet som blir gjort.  

 

 

4.4 Sammenfatning 
 

I analysen har jeg, ved hjelp av datamaterialet mitt, forsøkt å svare på oppgavens tre 

forskningsspørsmål. Disse forskningsspørsmålene tar for seg hvordan onboardingen til DNB 

Eiendom foregår, hvilke objekter som er spill, og hvilket utbytte objektene har for nyansattes 

tilegnelse av kompetanse. For å bli et fullstendig medlem av DNB Eiendom krever dette visse 

kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger i forhold til organisasjonens sosiale miljø og 

arbeidsoppgaver. De ansatte må være trygge på kundesettinger, kunne alt av verktøyer som 

blir brukt, og utføre salgsprosesser. For å nå langt og bli en god eiendomsmegler i DNB 

Eiendom er det viktig å jobbe hardt, være tålmodig og ha ambisjoner. Når det kommer til å 

bli en del av den sosiale organisasjonskulturen må man være folkelig og villig til å dele av 

sine kunnskaper. I tilegnelsen av kompetansen rundt ens væremåte og arbeidsoppgaver 

bruker DNB Eiendom ulike metoder. Daglig leder blir onboardingens mest sentrale person og 
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skal sammen med et systematisert onboardingsprogram støtte den nyansatte i sin 

kompetanseutvikling. Onboardingsprogrammet består hovedsakelig av fire objekter: DNB 

Pro, skriftlige papirer, kurs/møter og Kunsten å møte kunden. På bakgrunn av dataene som 

kom frem av intervjuene var dette objekter som var sentrale i onboardingen og som støttet de 

nyansattes kompetansetilegnelse. Til tross for dette var utbyttet av de ulike objektene noe 

forskjellig. Objektet som de alle fikk størst utbytte av var kurs/møter. Introduksjonskurset ga 

de nyansatte en introduksjon til DNB Eiendom, jobben som skulle utføres, DNB Pro, 

forventninger til de ansatte, og informasjon angående hvordan de nyansatte skulle lykkes. 

Ved å bruke objekter som presentasjoner og praktiske oppgaver fikk de nyansatte 

kompetanse rundt hva som skal til for å bli en god eiendomsmegler og hvordan det skal 

gjøres. Andre regelmessige møter var også kompetanseutviklende i forhold til å observere 

andre og dele av sin egen kompetanse. Gjennom trening på salg og kunderelasjoner ble de 

ansatte utfordret i forhold til sin egen kompetanse, noe som igjen reduserte usikkerhet i 

virkelige kontekster. Kunsten å møte kunden ble også fremmet som et lærerikt objekt. 

Gjennom å lese og bruke dette heftet tilegnet de nyansatte seg kompetanse i forhold til 

hvordan de skulle møte og forholde seg til kunden. DNB Pro var et objekt som ble fremhevet 

sentralt av DNB Eiendom, men som ikke falt i smak hos alle. Positive sider i forhold til 

nyansattes kompetansetilegnelse var at DNB Pro ga en fin innføring i de ulike fasene av 

eiendomsmegling. Det var også innslag fra vellykkede meglere som fortalte om sine 

erfaringer – på godt og vondt. E-læringsprogrammet ga også en nøye gjennomtenkt oppskrift 

på hvordan man skal lykkes raskt som eiendomsmegler. Det som ikke var fult så positivt var 

programmets design og tidsforløp. Dersom programmet ikke appellerer til den nyansatte får 

den nyansatte heller ingen fordel av det i form av relevant kompetanse. Skriftlige papirer 

hadde en indirekte rolle for de nyansatte. Samtidig kom det frem av analysen at det også kan 

ha en innvirkning for onboardingsprosessen ved at det informerer og forbereder den  

nyansatte på det som forventes av den. Det kan også fungere som støtte i usikre situasjoner. I 

tillegg til de fire hovedobjektene ble også iPad nevnt flere ganger. IPaden ble benyttet 

innenfor flere av de ulike hovedobjektene som et verktøy for kompetansetilegnelse i 

onboardingen. Grunnen til at iPaden ikke ble trukket frem som en av hovedobjektene er at 

den ikke er en del av onboardingsprogrammet, men et objekt som er i bruk hos alle hele 

tiden.  
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6 DISKUSJON  
 

I dette kapittelet skal jeg med bakgrunn i relevante funn diskutere oppgavens teoretiske 

forankring. Hovedfokuset vil ligge på onboarding og objekters påvirkning for nyansattes 

kompetansetilegnelse i denne prosessen. For å kunne svare på dette har jeg valgt å dele 

diskusjonen inn i tre deler. Først vil jeg diskutere Bauer og Erdogan sin modell for 

onboarding i forhold til deres elementer for påvirkning og tilpasningsfaktorer. Deretter vil jeg 

diskutere hvilken innvirkning objekter har for nyansattes kompetanse for tilpasning, før jeg til 

slutt foreslår et nytt rammeverk for onboarding.  

 

	
6.1 Bauer og Erdogan sin modell for onboarding 
 

I følge onboardingsmodellen til Bauer og Erdogan (2011) blir onboardingen sett på som en 

prosess påvirket av tre hovedelementer: nyansattes egenskaper, nyansattes atferd og 

organisasjonens innsats. Når det kommer til organisasjonens tilnærminger til onboarding kan 

den variere i struktur. Bauer og Erdogan skiller mellom: institusjonaliserte- og individuelle 

onboardingstaktikker. I empirien så vi eksempler på en god blanding. På den ene siden var 

onboardingen strukturert og lik for alle, men på den andre siden opplevde flere av de 

nyansatte at de stod ansvarlig for mye av sin egen opplæring. I tillegg ble ikke de nyansatte 

isolert fra andre kollegaer på kontoret under onboardingen, men var en stor del av miljøet på 

arbeidsplassen. Organisasjonen påvirker hvordan onboardingen av den nyansatte foregår ved 

at de tilrettelegger for rammene rundt den. Samtidig var det også eksempler på hvor viktig 

det var at den nyansatte er aktiv i prosessen ved at de nyansatte utfordret seg selv gjennom 

ulike oppgaver og tok ansvar i bruken av onboardingsverktøy. Onboardingsmodellen sine fire 

faktorer for tilpasning synes også å stemme godt overens med hva vi har sett i funnene. Disse 

faktorene består av: rolleavklaring, mestringsforventning, aksept av andre medlemmer og 

kunnskap om organisasjonskulturen. Det som ikke kommer tydelig nok frem i tilpasningen er 

de ulike formene for integrering. Ved å bruke Horverak m.fl. (2013) sine to former for 

integrering blir man mer bevisst på hva målet med onboardingen er, og på hvilken måte de 

nyansatte skal integreres på i organisasjonen. Onboardingens hensikt er at de nyansatte skal 

bli fullverdige medlemmer av organisasjonen. Det består av å passe inn i organisasjonen og 

passe til arbeidsoppgavene som skal gjøres. På den andre siden er tilpasningsfaktorene til 
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Bauer og Erdogan (2011) sentrale faktorer som er en del av det å passe inn og passe til. Å 

passe inn består av å komme overens med organisasjonens verdier og mål, samt andre 

ansatte. Det kan relateres til Bauer og Erdogan sine faktorer om å bli akseptert av 

organisasjonens medlemmer og kunnskaper rundt organisasjonens kultur. Å passe til 

arbeidsoppgavene vil si å ha de riktige kunnskapene, evnene og ferdighetene i forhold til 

jobben som skal gjøres. Innenfor denne formen for tilpasning passer faktorene rolleavklaring 

og mestringsforventning. Evnen til å forstå sin rolle og hva som krever av deg som ansatt, har 

konsekvenser for hvordan den nyansatte forholder seg til oppgavene som skal gjøres. I 

empirien fra forrige kapittel så vi at alle nyansatte visste hva som krevdes av sin rolle og hva 

oppgavene deres bestod av. For å kunne oppfylle arbeidsoppgavenes krav er det viktig at den 

nyansatte er selvsikker i forhold til å mestre disse oppgavene. At den nyansatte vet hva som 

kreves og hvordan det skal gjøres har konsekvenser for graden av å passe til.  

 

En annen mangel ved Bauer og Erdogan sin modell er at den ikke tydeliggjør onboardingens 

ulike stadier. Onboardingen av nyansatte fungerer som en prosess med ulike fokus. Feldman 

(1981) tar for seg nettopp dette i sin stadieteori. Ved å dele onboardingen inn i stadiene: 

inngang, første møte og integrering er det enklere å vite hva man skal ta hensyn til og når. 

Gjennom tilegnelse av kompetanse beveger den nyansatte seg fra ett stadiet til neste. Dette så 

vi også tilfelle av i empirien. I neste del skal vi diskutere objekters rolle for dette.  

 

 

6.2 Objekters rolle for kompetansetilegnelse 
 

Kompetanse blir definert av Lai (2013) som en persons kunnskaper, ferdigheter, evner og 

holdninger. For organisasjonen kan det være enklere å ta stilling til nyansattes kunnskaper og 

ferdigheter, enn deres evner og holdninger. Disse er mer stabile, men spiller en avgjørende 

rolle for de to andre. Bauer og Erdogan (2011) snakker om ulike taktikker og 

orienteringsprogrammer, men legger ikke noe videre fokus på objekter og deres påvirkning 

for nyansattes kompetanse. I følge Orlikowski (2005) er objekter sentrale i all aktivitet som vi 

foretar oss. På denne måten er objekter allerede tilstede i Bauer og Erdogan (2011) sine 

elementer om nyansatte og organisasjonen. Samtidig får kanskje ikke objekter den 

oppmerksomheten de fortjener i onboardingsmodellen. Empirien og analysen som er gjort gir 

et bilde av hvilken rolle objekter spiller for nyansattes kompetansetilegnelse. Objektene som 
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stod frem som mest sentrale i onboardingsprosessen var et e-læringskurs, skriftlige papirer, 

kurs/møter og et hefte med relevant informasjon og tips. Jeg skal nå, med bakgrunn i 

Orlikowski (2005, 2007), diskutere objekters påvirkning for nyansattes kompetanse til å 

passe inn i organisasjonen og passe til arbeidsoppgavene. Diskusjonen vil struktureres rundt 

Bauer og Erdogan (2011) sine fire faktorer for tilpasning:  

 

 

 

 

 

 

 
      

 
Figur 5: Deler av forfatterens onboardingsmodell fra teorikapittelet (Kilde: forfatterens konstruksjon, 
inspirert av Bauer og Erdogan, & Horvark m.fl., 2013).  
 

 

På lik linje med Orlikowski (2005) kan det virke som om objektene, som kom frem i 

empirien, støtter de nyansattes aktivitet og læring. I forhold til rolleavklaring kan objekter 

bidra til å informere og veilede den nyansattes atferd og forventninger. Et eksempel på dette 

kan være bruken av hefter og skriftlige papirer. I analysen så vi at heftet ”Kunsten å møte 

kunden” gjorde nyansatte i DNB Eiendom sikrere på sin rolle i kundemøter. I tillegg til å gi 

de nyansatte informasjonen de trengte viste heftet også hvordan ting henger sammen og 

fremgangsmåten for å bruke kunnskapen. Kunnskap kan enkelt forveksles med informasjon, 

men så lenge objektene også sier noe om årsakssammenhenger og fremgangsmåte for bruk av 

informasjon kan det knyttes opp mot kunnskap. Vi så også at skriftlige papirer som manus 

var med på å gjøre den nyansatte tryggere på seg selv gjennom å veilede dens handlinger. 

Attpåtil ga kontrakter og andre skriftlige dokumenter den nyansatte informasjon om hva 

deres nye rolle kom til å bestå av. Gjennom å få tilgang på relevant informasjon og kunnskap, 

og veiledning i bruk av det, kan være med på å gi den nyansatte de ferdighetene som den 

trenger – noe som igjen øker den nyansattes kompetanse. E-læringsprogram kan på lik linje 

gi kompetanse rundt hva som skal til for å fylle de forventede kravene. En styrke ved å bruke 

e-læring som objekt i onboardingen er at det kan inneholde så mye forskjellig og gir en 

struktur på hele onboardingsprosessen. På samme måte som Feldman (1981) sine stadier for 

Objekter	

Å	passe	inn	og	passe	til:	
• Rolleavklaring 
• Mestringsforventning 
• Aksept 
• Kunnskap om 

organisasjonskulturen 
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onboarding kan e-læringen også si noe om hvor den nyansatte kan forventes å være og 

hvilken oppfølging som trengs på det gitte tidspunktet. På den andre siden er det ikke alltid 

like enkelt å vite hva den nyansatte kan fra før eller hvor fort den tilegner seg kompetanse. 

Det er også vanskelig å sette fingeren på den nyansattes evner og hvilke holdninger den har. 

Det så vi et eksempel på i analysen der en av de nyansatte fortalte at e-læringen gikk for tregt. 

Dersom man ser på seg selv som en utålmodig person, eller en person som lærer best av å 

være ute i felten kan dette ha påvirkninger for motivasjonen til å lære ved bruk av enkelte 

objekter. I likhet med Swan (2006) sine tanker rundt stillas som begrensende verktøy, kan e-

læringsprogrammer fungere begrensende i forhold til at de nyansatte må forholde seg til 

hvordan det er designet. At de nyansatte er nødt til å vente på at neste læringsportal skal åpne 

seg, kan fungere begrensende på deres læring ved at de ikke kommer videre. På denne måten 

er ikke e-læring kun et objekt som tilrettelegger for kompetanse, men også et objekt som kan 

sette grenser for den. Fordelen med et slikt program er at det kan gi illustrasjoner på 

sitasjoner som kan være relevante senere gjennom sine eksempler og videosnutter. Å 

gjennomføre de ulike modulene kan styrke de nyansatte sin mestringsforventning ved at de 

stadig kommer nærmere å bli et fullverdig medlem. De får også tilgang på relevant kunnskap, 

og får prøvd seg litt frem i forhold til sin egen kompetanse. Det kan også være betryggende at 

alt du skal kunne er samlet på ett sted. Fra empirien så vi at de nyansatte satte pris på at de 

fikk en oppskrift å følge – og at oppskriften fungerte. På denne måten gikk ikke den nyansatte 

glipp av noe. E-læringen kan også brukes til å overføre kunnskaper som ellers er vanskelig å 

dele. Taus kunnskap er ikke like synlig og bevisst som eksplisitt kunnskap. Selv om erfarne 

kollegaer er sentrale personer for den nyansattes tilpasning, kan det være vanskelig for dem å 

uttrykke og overføre enkelte kunnskaper. En løsning, som ble foreslått av Lai (2013), er å 

jobbe tett sammen med eksperten for å få tilgang til den tause kunnskapen. I situasjoner der 

ansatte har mye å gjøre og ikke er tilgjengelig i stor grad, kan e-læring gi et alternativ ved å 

illustrere erfarne personer gjennom filmsnutter i programmet. Her kan de nyansatte observere 

hvordan eksperter løser ulike utfordringer uten å måtte følge ekspertene fysisk på kontoret. 

Bruken av objekter kan redusere behovet for fysisk nærhet og ansikt-til-ansikt mekanismer 

for integrasjon (Hatch & Cunliffe, 2013, s. 145). Det vil ikke si at programmet har samme 

nytte som å observere og få tilbakemeldinger fra andre, men er allikevel et verktøy som kan 

gi tilgang på taus kunnskap som ellers ville ha gått tapt i denne perioden.  

 

Dersom e-læringsprogrammet er designet på en utilfredsstillende måte eller ikke fungerer 

som det skal, kan det ha negative konsekvenser for motivasjonen og utbyttet av det. I 
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analysen syntes halvparten at e-læringen var et fint verktøy for å tilegne seg den kompetansen 

de trengte, mens den andre halvparten foretrakk andre metoder. Årsaken til at objektene ikke 

faller i smak skyldes ikke alltid mangler hos objektene, men at man feiler å ta forbehold i 

hvordan mennesker i organisasjonen lærer (Heath & Luff, 2000). Et eksempel fra empirien er 

at det kan være en fordel å tilpasse de ulike læringsmodulene i e-læringen etter de ansattes 

behov og kunnskapsområde. På den ene siden kan objekter åpne opp for nye måter å tilegne 

seg kompetanse på, samtidig er det viktig at objektene tilpasses de nyansattes behov og 

læring. I analysen følte enkelte av de nyansatte at e-læringen var noe som var pålagt dem, 

men som de ikke så nytten av selv. Til tross for dette kan negative tilbakemeldinger på 

objekters design være med  på å utvikle objektene videre – noe som kan være positivt for 

nyansatte senere. Nyansatte kan også lære mye om seg selv og sine kunnskaper ved at 

objektene ikke fungerer som de skal. De nyansatte som ikke hadde så stort utbytte av e-

læringen var allikevel  trygge på sin egen kompetanse. Løsningen på dette kan være at de fant 

andre metoder å tilegne seg denne kompetansen på som fungerte for dem. Dette leder oss 

over til neste objekt. Kurs/møter fungerte som en fin sammensetning av objekter og 

mennesker. Gjennom felles samlinger av nyansatte og ansatte på kontoret kunne de nyansatte 

få tilgang på den kompetansen som de trengte rundt organisasjonens miljø, forventninger og 

arbeidsoppgaver. I tillegg ble de nyansatte bedre kjent med organisasjonen og dets 

medlemmer – noe som igjen kan føre til større grad av aksept. Introduksjonskurs som objekt 

kan gi en systematisk innføring i arbeidsoppgaver og fremgangsmåte for suksess. Ved siden 

av presentasjoner kan det være lurt å ha praktiske oppgaver som danner grunnlag for 

erfaringsutveksling og refleksjon. Objekter kan sette i gang kunnskapsprosesser hos de 

nyansatte som kan bidra til utviklet kompetanse og mestringsforventning. I empirien kom det 

frem at ansatte brukte ulike objekter som iPad, annonser, rollespill og ulike slides til å sette i 

gang aktiviteter og læring rundt salg og presentasjon av bolig. Bruken av objekter i denne 

settingen kan bidra til å gi de nyansatte kunnskaper rundt ens egen fremtreden og ferdigheter.  

 

På lik linje med Orlikowski sin stillasmetafor fungerte objektene i analysen støttende og 

strukturerende for aktiviteten de nyansatte foretok seg i forhold til tilegnelse av kompetanse. 

Objektene var midlertidige (noen mer enn andre) ved at de støttet bestemte formål. Noen av 

objektene varte i tre dager, mens andre i over ett år. Orlikowski fremmet også stillasets 

fleksibilitet. I forhold til objektene i onboardingen var alle konstruert for en bestemt 

situasjon, men det var ikke alle som var innrettet for å passe de lokale forholdene eller 

situasjonene som oppstod. Objektene i onboardingen var tilpasset nyansatte som en gruppe 
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og ikke nyansatte som individer. Eksempler på fleksible objekter var kurs/møter. Mindre 

fleksible var heftet og de skriftlige dokumentene. E-læringsprogrammet hadde som formål å 

tilpasse seg etter de nyansatte, men opplevdes som lite fleksibel i forhold til at tidsløpet og 

modulene ble avgjort sentralt. Flere av objektene kan karakteriseres som heterogene ved at de 

bestod av ulike komponenter som filmsnutter, oppgaveløsning og tekst. Objektene i 

onboardingen og stillaset har også til felles at de tilbyr en viss midlertidig stabilitet. Å bruke 

objekter i onboardingen kan være med på å strukturere prosessen slik at de nyansatte vet hva 

som kommer. En annen likhet er at de begge er sårbare for feil. På den ene siden kan det være 

feil og mangler ved objektet. På den andre siden kan det hende at objektene ikke har noen 

mangler, men at de ikke er godt nok tilpasset menneskene som skal bruke de.  

 

Når man skal bruke objekter som kompetansefremmende i onboardingen kan det være lurt å 

merke seg at objektene ikke bare fungerer utviklende, men at det også kan begrense 

nyansattes kompetanse ved feil bruk og manglende tilpasning. Objekter gir støtte og struktur 

for aktiviteten vi foretar oss – på godt og vondt. Dersom organisasjoner skal bruke objekter i 

nyansattes onboarding er det viktig at de ikke bare tar hensyn til hva som skal læres og 

hvordan, men også de nyansattes forutsetninger for å tilegne seg denne kompetansen. Dette 

leder oss til kapittelets siste del.   

 

 

6.3 Et nytt rammeverk 
 

Modellen til Bauer og Erdogan (2011) tar for seg mange relevante sider ved nyansattes 

onboarding. Dette er grunnen til at jeg valgte modellen som utgangspunkt for oppgaven. På 

den andre siden er modellen mangelfull i forhold til onboardingens to integreringsformer 

(Horverak m.fl., 2013), og fremstår som noe enkel i forhold til å se onboardingen som en 

prosess bestående av ulike stadier (Feldman, 1981). Ut ifra empirien som er gjort, spiller 

objekter en sentral rolle for den nyansattes ferd mot å bli et integrert medlem i 

organisasjonen. I følge Orlikowski (2005, 2007) er all praktisk handling materiell. Hun 

konkludere med at all kunnskap oppstår i samsvar med objektene vi interagerer med. Dersom 

Orlikowski skulle ha svart på hvilken rolle objekter har for nyansattes tilegnelse av 

kompetanse så ville hun mest sannsynlig ha svart at det er vanskelig å skille de to. Objekter 

er noe som omringer oss hele tiden og de er med på å påvirke vår atferd og våre handlinger. 
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Dette så vi eksempler på i analysen. Felles for objektene: e-læring, skriftlige papirer, 

kurs/møter og hefter er at de alle kan karakteriseres som informative og/eller praktiske. 

Informative objekter er objekter som gir kunnskaper om hva som skal til for å passe inn og 

passe til. Eksempler på dette er hefter, e-læring, introduksjonskurs og skriftlige papirer. 

Praktiske objekter er objekter som setter kunnskapen en får fra de informative objektene i 

spill og fungerer utviklende i forhold til nyansattes kompetanse. Dette kan være 

oppgaveløsning på møter og i e-læringsmoduler, trening på ulike situasjoner ved bruk av 

ipad, annonser og rollespill, samt observasjon av filmsnutter og diskusjon. Informative- og 

praktiske objekter er begreper som jeg har konstruert og er ikke hentet fra teori. Under 

kommer det en illustrasjon av mitt nye rammeverk for onboarding. De nye endringene er 

markert i rødt:   

 

 

 
 
 
 

 
  
 
 

 
   
          

      
 

 

Figur 6: Ferdigstilling av onboardingsmodell (Kilde: forfatterens konstruksjon, inspirert av Bauer og 
Erdogan, 2011; Feldman, 1981; & Horvark m.fl., 2013).  
 

 

Hensikten med det nye rammeverket er å få en mer helhetlig onboardingsmodell. I tillegg til 

å ta med ulike former for tilpasning og stadier i onboardingen, inkluderer dette objektenes 

rolle. Ved å gi objekter en egen plassering i onboardingsmodellen kan dette bidra til å 

fremme deres rolle og påvirkning på feltet i større grad. I tillegg til å åpne opp for nye 

metoder for kompetansetilegnelse blant nyansatte kan objekter avlaste organisasjonens 
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ansatte og stabilisere nyansattes hverdag. Det som er viktig å ta hensyn til er at objektene må 

tilpasses etter hvordan de nyansatte lærer, samt kompetansen som skal læres. Objektene er 

ikke ment som en erstatning til andre metoder for onboarding, men er ment som en 

supplering. Nyansatte, organisasjon og objekter må sees i sammenheng i forhold til 

nyansattes tilpasning. Dette ble også illustrert i datamaterialet mitt ved at daglig leder hadde 

en sentral rolle i tillegg til objekter i den nyansattes onboarding. Uansett om man har et 

bevisst forhold til objekter i onboardingsprosessen eller ikke vil de alltid være tilstede. Vi har 

derfor ingenting å tape på å bruke de mer aktivt i forhold til å effektivisere og kvalitetssikre 

nyansattes kompetanse på arbeidsplassen.  
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7 AVSLUTNING 
 

Mobiliteten i dagens arbeidsmarked setter premisser for en effektiv og god håndtering av 

nyansatte. Mangel på tid og struktur i onboardingen kan føre til en tilfeldig og mangelfull 

integrering. I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på DNB Eiendom sitt 

onboardingsprogram. Valg av case har bakgrunn i DNB Eiendom sitt sterke fokus på 

onboarding og de ulike objektene som deres onboardingsprogram består av. Ved hjelp av 

ulike teorier innenfor onboarding, kompetanse og objekter har jeg sett nærmere på objekters 

betydning for nyansattes kompetansetilegnelse. Oppgavens empiri er basert på fem 

semistrukturerte intervjuer; fire nyansatte eiendomsmeglerfullmektige og en ansvarlig for 

onboarding sentralt i organisasjonen. Gjennom analysen og diskusjonen har det kommet frem 

noen hovedfunn som svarer på oppgavens problemstilling. I dette kapittelet skal jeg redegjøre 

for oppgavens konklusjon, mulige begrensninger ved oppgaven, samt hva det kan være 

interessant å se nærmere på i videre forskning.   

 

 

7.1 Konklusjon 
 

Hensikten med denne oppgaven var å undersøke sammensetningen av onboarding, 

kompetanse og objekter. Dette ble gjort ved å se på objekters rolle for nyansattes tilegnelse 

av kompetanse i onboardingen. Ut i fra empirien som er gjort kom det frem at objekter ikke 

bare er relevante, men høyst sentrale i forhold til nyansattes kompetanse i denne prosessen. 

Gjennom å støtte og aktivisere de nyansattes handlinger kan objekter gi nyansatte nødvendig 

kompetanse for å passe inn i organisasjonen og passe til arbeidsoppgavene. Objekter er også 

med på å legge til rette for kompetansetilegnelse som ellers kunne ha vært vanskelig uten. I 

tillegg til å illustrere situasjoner som man kan møte på senere, kan det være fine redskaper til 

å lære bort både eksplisitt og taus kunnskap. Det er også positivt i forhold til å sikre at de 

nyansatte får den samme opplæringen, samtidig som at man får en større kontroll over 

kvaliteten på de nyansattes onboarding sentralt. Noe man må passe på i bruken av objekter 

som kompetansefremmende er at det også kan begrense nyansattes kompetanse. Det kan være 

tilfelle i situasjoner der det oppstår feil, eller hvor objektets design ikke appellerer til den 

nyansatte. At de nyansatte kan tilpasse objektene etter hvor de selv er i onboardingen kan ha 
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positive konsekvenser for effektiviteten i prosessen og motivasjonen til å bruke objektene. I 

tillegg er det også viktig å poengtere at objekter ikke kan bidra til onboarding alene, men at 

den må sees i sammenheng med nyansattes atferd og personlighet, og organisasjonens 

påvirkning. For å forstå virkningen objektene kan ha på nyansattes kompetanse er det viktig å 

ta hensyn til påvirkningen av menneskelige aktører og organisasjonens tenderte hensikt med 

bruken av de.  

 

Oppgavens funn og diskusjon har resultert i et nytt rammeverk for onboarding. I tillegg til å 

supplere med annen litteratur på onboardingsfeltet, valgte jeg å tilføre objekter som et tredje 

påvirkningselement for nyansattes tilpasning og kompetanse. Objektene som gjorde seg 

gjeldende i oppgaven kan betegnes som informative ved at de gir tilgang på relevant 

kunnskap, og praktiske ved at de setter denne kunnskapen i spill. Ved å dele objektene inn i 

mer generelle termer kan det nye rammeverket bli enklere å bruke i andre kontekster, 

samtidig som det gir en pekepinn på hvilken rolle objekter kan ha for nyansatte i 

onboardingen. For som Carlile så fint innledet oppgaven med: «The material world, in one 

shape or form, always mediates human activity.».  

 

 

7.2 Mulige begrensinger  
 

En begrensning ved oppgaven kan være måten onboardingsbegrepet er brukt på. Tidligere i 

oppgaven redegjorde jeg for kritikk i forhold til å bruke onboarding fremfor organisasjons 

sosialisering. Noe av argumentet mitt var at jeg skulle se på nyansatte sitt første møte med 

organisasjonen, ikke på sosialisering innad på arbeidsplassen. Flere av de nyansatte som jeg 

intervjuet hadde en fortid som medhjelper på samme kontor før de startet som 

eiendomsmeglerfullmektige. I dette tilfellet kunne sosialiseringsbegrepet ha hatt større 

innvirkning i forhold til å se på sosialisering innad. På den andre siden intervjuet jeg de 

nyansatte om hele deres periode som nyansatt – også tiden som medhjelper. Jeg har også 

brukt litteratur knyttet til organisasjonssosialisering, men tilpasset det slik at det stemmer 

overens med hvordan onboarding blir definert.   

 

En annen begrensning kan være at utvalget mitt bestod av en heterogen gruppe med tanke på 

utdanning, alder og arbeidserfaring. Hvilket utbytte nyansatte med annen realkompetanse 
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hadde hatt av objektene kan ikke oppgaven svare på. Allikevel har jeg forsøkt å gjøre det nye 

rammeverket så generell som mulig slik at den også kan brukes i andre kontekster.  

 
 

7.3 Videre forskning 
 

For videre forskning kunne det ha vært interessant å prøve ut det nye rammeverk for 

onboarding i andre yrker og med nyansatte av ulike bakgrunner. På denne måten kunne vi i 

større grad ha konstatert om rammeverket gjør seg gjeldende på en mer generell basis eller 

om den er nødt til å endres på og utvikles videre.  

 

Det kunne også ha vært spennende å bruke observasjon som metode for å se nyansattes 

interaksjon med objektene. I oppgavens tilfelle ble det benyttet intervju, men med andre 

metoder kunne en kanskje ha fått andre resultater. Dersom man hadde brukt observasjon i 

tillegg kunne man muligens ha fått tilgang til flere objekter som spiller en sentral rolle. Dette 

kan være objekter som nyansatte benytter seg av ubevisst eller som de glemte å nevne i 

intervjuet.   
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Vedlegg 2 
 

Samtykkeerklæring om deltakelse i forskningsprosjektet til 

opplæringsansvarlig 

”Objekters rolle for nyansattes tilegnelse av kompetanse” 

	
Hei XXX.  
 
Jeg er på mitt siste semester på master i pedagogikk, retning Kunnskap, utdanning 
og læring ved Universitetet i Oslo. Jeg har valgt å plassere meg innenfor området: 
læring, teknologi og arbeid, og holder nå på med en masteroppgave som omhandler 
bruken av onbjekter i onboarding.  
 
Nedenfor kommer litt kort om tema og informasjon om hva jeg ønsker å se nærmere 
på i intervjuene mine.   
 
Tema for oppgaven:  

Formålet med oppgaven er å se nærmere på begrepet Onboarding, samt hvordan 
en onboardingsprosess kan foregå i praksis. For å spisse oppgaven ønsker jeg 
fokusere på objekters rolle i den nyansattes organisatoriske sosialisering – bade 
sosialt og kunnskapsmessig. Objekter i oppgaven defineres som verktøy, teknologi 
og andre objekter. Forholdet mellom mennesker og objekter vil stå sentralt i 
tilegnelsen av kunnskap og læring.  

Problemstillingen blir noe slik: 

Hva er onboarding, og hvilken rolle kan bruken av objekter ha for nyansattes 
tilegnelse av kunnskaper, læring og atferd som trengs for å lykkes i den nye 
organisasjonen? 
 
Intervju: 

Når det kommer til intervjuet ønsker jeg å få informasjon om hvordan onboardingen 
er tilrettelagt – med spesielt fokus på bruk av objekter. Kari fortalte at dere har vært 
igjennom store endringer når det kommer til onboarding, og at objekter spiller en 
sentral rolle. Kan være interessant å høre litt om hvorfor dere har valgt å gjøre det på 
denne måten og hvilke erfaringer dere har gjort dere.  

Hadde også vært fint å få til et intervju med 4-6 nyansatte som befinner seg i eller 
nettopp er ferdig med onboardingen. Temaet her blir deres bevissthet rundt objekters 
rolle i prosessen og litt generelle tanker omkring deres onboarding. 
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Mia Christin Steen	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	74	

Vedlegg 3 
 

Samtykkeerklæring om deltakelse i forskningsprosjektet til nyansatte 

”Objekters rolle for nyansattes tilegnelse av kompetanse” 
	
Hei!		
	
Mitt	navn	er	Mia	og	jeg	er	på	mitt	siste	semester	av	mastergraden	min	i	pedagogikk	ved	
Universitetet	 i	 Oslo.	 I	 min	 masteroppgave	 ønsker	 jeg	 å	 se	 nærmere	 på	 begrepet	
onboarding	 og	 hvordan	 dette	 foregår	 i	 praksis.	 Et	 annet	 ord	 for	 onboarding	 er	
organisasjons	 sosialisering,	 som	 tar	 for	 seg	prosessen	 fra	 en	person	kommer	 inn	 i	 en	
bedrift	til	den	blir	et	fullverdig	medlem	–	sosialt	og	faglig.		
	
Jeg	tar	kontakt	med	deg	med	forespørsel	om	du	kunne	tenke	deg	å	sette	av	tid	til	et	lite	
intervju	 angående	 dine	 erfaringer	 og	 opplevelser	 omkring	 din	 onboarding	 hos	 DNB	
Eiendom.	Har	allerede	vært	 i	kontakt	med	XXX	og	fikk	mailadressen	din	gjennom	han.	
Fokuset	på	intervjuet	vil	spesielt	være	på	bruken	av	ulike	metoder	i	denne	prosessen	og	
utbytte	av	det.	Intervjuet	vil	vare	fra	30-45	minutter	og	opplysningene	som	registreres	
om	 deg	 behandles	 konfidensielt.	 Du	 vil	 heller	 ikke	 kunne	 gjenkjennes	 i	 den	 endelige	
oppgaven.		
	
Informerer	om	at	det	er	helt	 frivillig	å	delta	og	at	du	kan	trekke	deg	fra	intervjuet	når	
som	helst	uten	begrunnelse.		
	
Forventet	prosjektslutt	er	1.	Juni	og	dataene	fra	intervjuet	vil	da	anonymiseres.		
	
Håper	du	har	mulighet	til	å	delta	på	et	lite	intervju.	Når	det	kommer	til	tid	og	sted	er	jeg	
fleksibel,	men	ser	helst	at	intervjuet	utføres	før	påske.		
	
	
	
Mvh,		
	
Mia	Christin	Steen	
Masterstudent	ved	Universitetet	i	Oslo	
Våren	2016	
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Vedlegg 4 

Samtykke til deltakelse i studien  
	
	
	
Jeg	bekrefter	å	ha	gitt	informasjon	om	studien		
	
	
______________________________________________																													_______________	
Signert	av	student	 	 	 	 	 	 	Sted,	dato		
	
	
	
	
Jeg	er	villig	til	å	delta	i	denne	studien		
	
	
______________________________________________	 	 											
Informantens	navn	m/	blokkbokstaver	
	
	
______________________________________________																													_______________	
Signert	av	informant			 	 	 	 	 Sted,	dato	
	
	
	
	
	
	
Informasjon	om	utfallet	av	studien		
�	Jeg	ønsker	å	holdes	oppdatert	om	publikasjoner	fra	studien.		
Min	e-postadresse	er:	_________________________________________________________	
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Vedlegg 5 
 

Intervjuguide – ansvarlig 

	
Formål: Å få tak i informasjon og erfaringer rundt DNB Eiendom sin organisatoriske 

sosialisering og bruken av objekter i denne prosessen.  

Problemstilling:  

Hva er onboarding, og hvilken rolle spiller objekter i nyansattes tilegnelse av kompetanse? 

 

 

Oppvarming:  

 

1. Hvor lenge har du vært ansatt i DNB Eiendom? 

a) Hvorfor valgte du å jobbe i DNB Eiendom?  

b) Hvor har du jobbet tidligere? 

c) Hvilken utdanning har du? 

 

2. Kan du fortelle litt om hvilke arbeidsoppgaver du har?  

 

Hoveddel:  

 

3. Hvor mange ansetter dere hvert år i DNB Eiendom?  

a) Hvilken bakgrunn har de? 

b) Har de noen spesielle egenskaper?  

c) Hva ser dere etter i ansettelsesprosessen? Hva legger dere vekt på når dere 

skal ansette nye medarbeidere? (verdier, mål, kompetanse, passe inn) 

(holdninger) 

d) Hvor lenge velger de ansatte i DNB Eiendom å bli værende? Hva tror du kan 

være grunnen til dette? 

 

4. Hvor lang tid beregner du at onboardingsprosessen skal ta, sånn ca? 

a) Hvorfor det? 
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b) Hva skal de nyansatte kunne når onboardingen er over? 

 

5. Hvilke praksiser (verktøy) har dere for onboarding i DNB Eiendom?  

a) Hva slags kunnskaper er det dere vil at de ansatte skal tilegne seg?  

b) Hvilke ferdigheter må de ansatte ha? (hvilke folk, hva skal de gjøre?). 

c) Før ansettelsesforholdet starter (rekrutteringsprosessen, informasjon om den 

nye rollen og arbeidsplassen) 

d) Første møtet (mottakelse, tilegnelse av sosiale ferdigheter og kompetanse) 

 

6. Hvor kommer onboardingstrategien deres fra? 

a) Hvorfor har dere valgt å gjøre det på denne måten? 

b) Positive sider, eventuelle utfordringer.  

 

7. Hva er dine tanker/erfaringer rundt bruk av objekter i en slik prosess? Har du noen 

eksempler?  

a) Hva er de viktigste objektene? (hvilken rolle spiller de, hva skal de bidra til, 

på hvilken måte kan objektene bidra positivt til onboardingen? Er det  noen 

ulemper?  

b) Er kompetansen man får gjennom objekter en annen enn den man ellers ville 

ha fått? En støttende rolle?  

c) Hvordan blir det brukt i praksis? (i forhold til kunnskap, ferdigheter og 

holdninger).  

 

8. Hvordan er det sosiale miljøet i DNB Eiendom? 

a) Blir det lagt mye fokus på dette? 

b) Samarbeid? 

 

9. Erfaringer av programmet? 

a) Fått noe tilbakemeldinger fra nyansatte? 

b) Hvorfor valgte du akkurat disse informantene? 

c) Måloppnåelse og verdiskapning? 

 

10. Er det noe du vil legge til eller gå mer i dybden på?  
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Vedlegg 6 

 

Intervjuguide - nyansatte 

 
Formål: Å få tak i informasjon og erfaringer rundt ansattes onboarding og deres bruk av 

objekter i integreringen – bevisst og ubevisst.  

Problemstilling: 

Hva er onboarding, og hvilken rolle spiller objekter i nyansattes tilegnelse av kompetanse? 

 
Oppvarming:  

 
1. Alder, utdanningsbakgrunn, tidligere erfaringer  

 

2. Hvor lenge har du vært ansatt i DNB Eiendom?  

a) Hvorfor søkte du deg akkurat hit?  

b) Hva liker du best ved å jobbe i DNB Eiendom? 

c) Hva er dine tanker rundt DNB sine verdier og mål (hjelpsom, profesjonell og 

initiativrik)? Sammenfaller de med dine egne? 

 

3. Kan du fortelle litt om hvilke arbeidsoppgaver du har?  

a) Hvordan er de i forhold til tidligere jobb/erfaring?  

 

Hoveddel:  

 

4. Hvordan vil du beskrive tiden som nyansatt? Hva har skjedd siden du begynte i DNB 

Eiendom? 

a) Hvordan ble du mottatt? Hvordan var det første møtet? 

b) Hva var bra/mindre bra? 

5. Ble det gjort noen forberedelser i forkant av ansettelsesperioden? (personlig eller 

sentralt) I så fall hvilke? 
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6. I hvilken grad føler du at du behersker de oppgavene du blir satt til å gjøre? 

a) Hva kan være grunnen til dette?  

b) Er det noen oppgaver du ikke behersker? Hvorfor?  

 

7. Hvordan er det sosiale miljøet på arbeidsplassen? (mye sosialt? 

Inkluderende/ekskluderende?)  

a) Hvor mange er dere på kontoret?  

b) Hvilke personer har vært mest sentrale i forhold til din onboarding?  

 

8. I hvilken grad føler du deg som en del av den nye arbeidsplassen? (det sosiale- og 

faglige miljøet)  

a) På hvilken måte?  

b) Hva bidro til dette? 

c) Hvor lang tid tok det?  

 

9. Hvilke midler/metoder ble brukt under opplæringen din i DNB Eiendom?  

a) Hva hadde du størst utbytte av? 

b) Hva hadde du minst utbytte av?  

c) Hvilke objekter ble brukt? (teknologiske og ikke teknologiske) 

d) Brukes DNB Pro også som et verktøy for innføring til andre programmer som 

dere må kunne?  

e) Hvilke fordeler kan det å bruke objekter ha for onboardingsprosessen?  

f) Er det noe som kunne ha vært annerledes?  

 

10. På hvilken måte ble du informert om formelle krav og forventninger angående        

din stilling? (gjennom introduksjonskurs og samtaler, eller via andre kanaler – 

skriftlige dokumenter, intranett, prøving og feiling).  

 

11. Hvordan samsvarer arbeidsoppgavene med forventningene du hadde i forkant? 

(psykologisk kontrakt).  

 

12. Har du noe å legge til angående onboardingsprosessen din som jeg ikke har spurt om? 
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