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Sammendrag 

Problemstilling 

Økt mobilitet på arbeidsmarkedet resulterer i flere nyansatte i organisasjoner (Filstad, 2016, s. 

192) og organisasjoner investerer store summer i opplæring av sine ansatte (Coultas, 

Grossman & Salas, 2012). Opplæring spiller en stor rolle i å etablere den nyansatte på 

arbeidsplassen. I denne oppgaven undersøkes problemstillingen: 

I hvilken grad er opplæringen av nyansatte i en retailbedrift i samsvar med anbefalinger fra 

forskning? 

For å undersøke denne problemstillingen benyttes et forskningspørsmål: 

Hvordan foregår opplæring i organisasjonen? 

Som utgangspunkt for anbefalingene er et sett med prinsipper for opplæring fremsatt av Salas 

et al. (2012A). Disse prinsippene utgjør oppgavens teoretiske utgangspunkt, men det 

teoretiske rammeverket er også tilpasset undersøkelsens formål der det er hensiktsmessig. 

Den overordnede strukturen som undersøkes er det som skjer før opplæring, under opplæring 

og etter opplæring. 

Metode og empiri 

Oppgaven undersøker hvordan opplæring gjennomføres i en større organisasjon innenfor 

sportsbransjen, hvor det gjennomføres datainnsamling fra fem ulike butikker i organisasjonen. 

Forskningsstrategien som benyttes i oppgaven er en overordnet kvalitativ tilnærming med en 

underordnet kvantitativ tilnærming. Forskningsdesignet som velges er en casestudie, hvor 

hver butikk utgjør en case. Den første datainnsamlingen foregikk gjennom et spørreskjema 

som ble brukt for å kartlegge enkelte parametere som var viktige å avklare før videre 

datainnsamling fant sted. Det største empiriske grunnlaget baserer seg på fem kvalitative 

dybdeintervjuer med butikksjefer for de respektive butikkene. Gjennom intervjuene ble det 

belyst hvordan opplæringen foregår i hver enkelt case. 

Det empiriske grunnlaget ble analysert tematisk med ordbaserte tabeller som muliggjorde 

identifisering av funn på tvers av casene. Disse funnene utgjorde grunnlaget for å vurdere om 
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det er samsvar mellom det organisasjonen gjør og anbefalinger fra forskningen. Vurderingen 

ble gjennomført ved å tolke funnene opp mot det teoretiske grunnlaget. 

Resultater og funn 

Hovedfunnene i oppgaven viser at det er stor variasjon i graden av samsvar for de ulike 

tematikkene som oppgaven undersøker. Det første funnet viser at det som skjer før 

opplæringen har en stor grad av samsvar for organisasjonens avklaring av hvilke kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger de nyansatte skal lære. Det er derimot en liten grad av samsvar for 

forholdet som omhandler tilgang til informasjon. For individanalysen er det en stor grad av 

samsvar, men funnet er ikke robust på tvers av alle casene. I vurderingen av 

organisasjonsanalysen er det manglende grunnlag for å konkludere opp mot FUE-prinsippene, 

men oppgaven finner likevel et interessant funn i at ansvar for opplæring ligger hos den 

enkelte butikksjef, og at det ikke finnes et overordnet system for opplæring av nyansatte. Det 

er en liten grad av samsvar for kommunisering av informasjon. 

Funnene som omhandler det som skjer under opplæring viser en moderat grad av samsvar for 

informasjonsbaserte strategier, samt en stor grad av samsvar for demonstrasjonsbaserte og 

praksisbaserte strategier. Det er en moderat grad av samsvar for bruk av tilbakemelding som 

prinsipp. 

Funnene viser at det er en stor grad av samsvar for bruk av overføring etter opplæringen. For 

bruk av evaluering viser en vurdering basert på nivåer at det er ingen samsvar for det første 

nivået, en moderat grad for nivå to, og en stor grad for nivå tre og fire. Konklusjonen sier 

også at det er en stor grad av samsvar for hensikten med evalueringen. 

 



IX 

 

Forord 

Masteroppgaven har virkelig vært en lang reise i erfaringer, utfordringer og gleder. Jeg har 

fått muligheten til å være nysgjerrig og søke svar gjennom systematisk arbeid, og erfaringene 

fra denne oppgaven tar jeg virkelig med meg videre i utdanningen og fremtidig arbeid. Alt det 

jeg har lært om opplæring av nyansatte kommer til å være et viktig steg på veien frem mot å 

bli en dyktig pedagog i arbeidslivet. Men det jeg har lært mest av er alle feilene jeg har gjort 

gjennom arbeidet med masteroppgaven, som jeg skulle ønske jeg kunne gå tilbake og rette på. 

Etterpåklokskap gjør både fremtiden bedre, og fortiden mer verdifull. 

Selv om jeg noen dager har vært den første som kom på lesesalen om morgenen og den siste 

som dro om kvelden, har det ikke bare vært hardt arbeid fra morgen til kveld. Mange timer 

har gått med til diverse avbrekk med den trivelige studiegjengen som vi har blitt på KUL-

studiet. Takk for det fine samholdet! 

Det skal også deles ut en stor takk til min veileder Leif, som har gitt oppgaven retning og 

kommet med gode tilbakemeldinger på mitt arbeid. Jeg ankom de fleste veiledningstimene 

med mange spørsmål og gikk ut igjen med mange svar. Takk! 

I arbeidet med masteroppgaven må også familie og venner få en stor takk. Min samboer har 

også stått ved min side og delt noen lange dager på lesesalen sammen med meg, men nå har vi 

endelig litt mer tid igjen til å gjøre alle de tingene vi kanskje ikke har hatt så mye tid til under 

arbeidet med masteroppgaven. 

Den største takken vil jeg likevel gi til informantene og min kontaktperson i organisasjonen. 

Takk til alle informantene som har latt seg intervjue og gitt meg ufattelige mengder med 

verdifull informasjon. 

 

Oslo, mai 2018 

Alexander Julius Stang 

 



X 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Introduksjon ....................................................................................................................... 1 

1.1 Oppgavens utgangspunkt ............................................................................................. 1 

1.2 Presentasjon av studiens problemstilling og forskningsspørsmål ............................... 3 

1.3 Presentasjon av case .................................................................................................... 3 

1.4 Oppgavens struktur ...................................................................................................... 4 

2 Teoretiske rammeverk ........................................................................................................ 5 

2.1 Training som opplæring .............................................................................................. 5 

2.1.1 En definisjon av opplæringsbegrepet ................................................................... 8 

2.2 Forskning og praksis .................................................................................................... 9 

2.3 FUE-prinsippene ........................................................................................................ 10 

2.3.1 Utvikling av FUE-prinsippene ........................................................................... 10 

2.3.2 Før opplæring ..................................................................................................... 11 

2.3.3 Under opplæring ................................................................................................. 14 

2.3.4 Etter opplæring ................................................................................................... 17 

3 Forskningsdesign og metode ............................................................................................ 22 

3.1 Forskningsstrategi ...................................................................................................... 22 

3.2 Forskningsdesign ....................................................................................................... 22 

3.2.1 Valg av forskningsdesign ................................................................................... 23 

3.2.2 Forskningsdesign som retningslinjer .................................................................. 23 

3.3 Forskningsmetode ...................................................................................................... 24 

3.3.1 Utforming av problemstilling og forskningsspørsmål ....................................... 24 

3.3.2 Utvalg og undersøkelsesopplegg ........................................................................ 25 

3.3.3 Adgang til miljøet ............................................................................................... 26 

3.3.4 Valg av metode ................................................................................................... 27 

3.3.5 Spørreskjema ...................................................................................................... 28 

3.3.6 Det kvalitative dybdeintervjuet .......................................................................... 29 

3.4 Analyse og tolkning av forskningsdata ..................................................................... 34 

3.4.1 Undersøkelsens analysestrategi .......................................................................... 34 

3.4.2 Analyse og teori ................................................................................................. 35 

3.4.3 Analysestrategi for kvalitative dybdeintervju .................................................... 35 

3.4.4 Analysestrategi for spørreskjemaet .................................................................... 36 



XI 

 

3.5 Etiske retningslinjer ................................................................................................... 36 

3.6 Studiens kvalitet ........................................................................................................ 37 

4 Funn og analyse ................................................................................................................ 39 

4.1 Funn fra spørreskjemaet ............................................................................................ 39 

4.2 Hvordan foregår opplæringen i organisasjonen? En cross-case-analyse ................... 40 

4.2.1 Før opplæring ..................................................................................................... 40 

4.2.2 Under opplæring ................................................................................................. 50 

4.2.3 Etter opplæringen ............................................................................................... 62 

5 Diskusjon .......................................................................................................................... 71 

5.1 Før opplæring ............................................................................................................ 71 

5.2 Under opplæring ........................................................................................................ 73 

5.3 Etter opplæring .......................................................................................................... 75 

6 Avslutning ........................................................................................................................ 78 

6.1 Konklusjon................................................................................................................. 78 

6.2 Oppgavens begrensninger .......................................................................................... 79 

6.3 Fremtidig forskning ................................................................................................... 80 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 81 

Vedlegg 1 ................................................................................................................................. 84 

Vedlegg 2 ................................................................................................................................. 88 

Vedlegg 3 ................................................................................................................................. 90 

 

Tabell 1: Funn fra spørreskjemaet ............................................................................................ 39 

Tabell 2: Oppgavespesifikk analyse. Hva skal de nyansatte lære? .......................................... 44 

Tabell 3: Individanalyse. Identifisering av eksisterende KSAOs. ........................................... 46 

Tabell 4: Er opplæringen strategisk hensiktsmessig og hvem har ansvaret for opplæringen? 48 

Tabell 5: Kommunikasjon av informasjon. .............................................................................. 50 

Tabell 6: Informasjonsbaserte strategier. ................................................................................. 54 

Tabell 7: Demonstrasjonsbaserte strategier. ............................................................................. 56 

Tabell 8: Praksisbaserte strategier. ........................................................................................... 58 

Tabell 9: Bruk av tilbakemelding. ............................................................................................ 62 

Tabell 10: Hjelpemidler for overføring. ................................................................................... 64 

Tabell 11: Bruk av forskjellige typer av evaluering. ................................................................ 68 

Tabell 12: Bruk av forskjellige typer av evaluering. ................................................................ 70 

 

  





1 

 

1 Introduksjon 

1.1 Oppgavens utgangspunkt 

Denne oppgaven har sitt utgangspunkt i opplæring av nyansatte. Det å være nyansatt er en 

opplevelse de fleste med arbeidserfaring har kjennskap til og kan reflektere over. Mest 

sannsynlig har du som leser vært nyansatt mange ganger før og det er stor sannsynlighet for at 

du kommer til å være nyansatt igjen på fremtidige arbeidsplasser eller i nye stillinger. Som 

nyansatt kan du være ny i en organisasjon du tidligere ikke har jobbet for, eller det kan være i 

en ny stilling i en organisasjon du allerede arbeider for. Det kan også være at du er nyansatt i 

en arbeidsoppgave uten å ha tilknytning til en spesifikk organisasjon eller arbeidsplass, men 

det er stor sannsynlighet for at du som nyansatt kommer inn i en etablert organisasjon med 

kollegaer som har jobbet mange år i organisasjonen. Mest sannsynlig har du noen 

forventninger til din nye arbeidsplass og til hvordan veien fra nyansatt til etablert ansatt blir. 

Som nyansatt er det stor sannsynlighet for at du har behov for nye kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger i ditt nye arbeidsforhold (Filstad, 2016, s. 202) og opplæring blir ofte fremhevet 

som det mest effektive og egnede tiltaket for å møte dette behovet (Buckley & Caple, 2009, s. 

13). Det er i denne konteksten – nyansatte i organisasjoner og prosessen med å etableres som 

ansatt på arbeidsplassen – at oppgavens tematikk er forankret. 

Oppgaven har både en samfunnsmessig og en faglig begrunnelse (Ringdal, 2013, s. 21; 

Thagaard, 2009, s. 53-54). Den samfunnsmessige begrunnelsen er sammensatt og har sin 

forankring i det nye arbeidslivet. Dette begrepet beskriver et arbeidsliv som skiller seg fra et 

mer stabilt og forutsigbart arbeidsliv – gjerne beskrevet som det gamle arbeidslivet – ved at 

nye rammebetingelser gjør seg gjeldende, som blant annet globalisering, teknologisk utvikling 

og hyppige omstillinger (Barth & Ringdal, 2005, s. 35; Torp, 2005, s. 12). På samfunnsnivå 

fremheves gjerne den internasjonale økonomiske arbeidsdelingen som en kritisk endring i 

arbeidsmarkedet (Nordhaug & Brandi, 2004, s. 15). Denne endringen kjennetegnes av 

nedleggelse av tradisjonelle industrier med rutinepregede arbeidsoppgaver, samt en kraftig 

økning i antallet organisasjoner som bedriver en kunnskapsbasert virksomhet i et globalt 

marked som er sterkt konkurransepreget og i konstant endring. I det nye arbeidslivet er kravet 

til effektivitet og lønnsomhet større, og det er nødvendig med hyppige omstillinger, samtidig 

som arbeidstakerne må beherske ny teknologi. Innleid og midlertidig arbeidskraft anvendes i 
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stor grad og det er større rom for utvikling (Torp, 2005, s. 12). Endringer i rammebetingelsene 

påvirker ikke bare organisasjonene, men også arbeidstakerne. Filstad (2016) viser til at det 

nye arbeidsmarkedet kjennetegnes av «forventninger om mer utdannelse, endringsvillighet og 

et dynamisk arbeidsliv» (s. 13) som et resultat av endringene i det nye arbeidslivet. Dette 

påvirker mobiliteten på arbeidsmarkedet – som øker – og har økt betydelig siden 1990 (Dale-

Olsen, 2005, s. 271), noe som fører til et større antall nyansettelser (Filstad, 2016, s. 13). Det 

kan også være mulig å forklare økningen i nyansettelser ved å se på forventningene til 

arbeidstakerne. Filstad (2016, s. 14) peker blant annet på at «en lang karriere innenfor samme 

organisasjon preget av stabilitet og lojalitet er lite aktuelt i et kunnskapssamfunn» og dette 

innebærer at ansatte bytter arbeidsplass og stillinger hyppigere enn før. I Norge bytter vi 

arbeidsplass i gjennomsnitt hvert tredje år (Filstad & Blåka, 2007, s. 11) og Kjelstad & 

Dommermuth (2009) fant at «en av fire ansatte har planer om å bytte jobb eller starte ny 

virksomhet i løpet av de nærmeste tre årene» (s. 1). Gjennom hyppige nyansettelser og 

økende mobilitet skapes det også et stor behov for opplæring. Alle nyansatte har et behov for 

ny kunnskap og kompetanse når de trer inn i nye stillinger (Filstad, 2016, s. 202), noe som 

gjenspeiles i statistikk knyttet til opplæring i arbeidslivet i Norge. Som tiltak er opplæring 

svært utbredt – ni av ti virksomheter i Norge benytter seg av opplæring i løpet av et år (Torp, 

2005, s. 28). Forskning kan også vise til funn som legitimerer denne investeringen i 

opplæring: Metaanalyser av opplæring viser en positiv effekt på jobbrelatert atferd eller 

prestasjoner (Arthur, Bennett, Edens & Bell, 2003) og forskningen viser at investering i 

opplæring av nyansatte kan gi mange ønskede fordeler (McGarrell, 1983, ref. i Holton, 1996, 

s. 233) som for eksempel produktive medarbeidere som mestrer sin nye stilling (Sagberg, 

2017, s. 13). Det fremheves også at teknologisk utvikling og økt internasjonal konkurranse er 

mulige årsaker for at behovet for opplæring er økende (Schøne, 2005, s. 74). Personalkapital i 

form av kompetanse, kunnskap og ferdigheter har større betydning i det nye arbeidslivet enn 

fysisk kapital (Powell & Snellman, 2004, ref. i Torp, 2005, s. 15) og opplæring spiller dermed 

en sentral rolle i å etablere de nyansatte på arbeidsplassen. 

Den faglige begrunnelsen for oppgaven er basert på et spørsmål om det faktisk er samsvar 

mellom det forskning om opplæring viser og det organisasjoner faktisk gjør (Salas & Cannon-

Bowers, 2001, s. 492).  Tre tiår med forskning om opplæring har gitt organisasjoner mange 

retningslinjer, prinsipper, rammeverk og modeller som kan hjelpe dem i å designe og 

implementere effektive opplæringssystemer. Likevel er det et kontinuerlig behov for å 
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undersøke hvorvidt det er et samsvar mellom teori og praksis, og derfor er oppgavens faglige 

begrunnelse å undersøke dette nærmere. 

1.2 Presentasjon av studiens problemstilling og 

forskningsspørsmål 

Denne studien har utgangspunkt i opplæring som tematikk og er avgrenset til å omhandle 

opplæring av nyansatte. Som beskrevet tidligere er dette en faglig relevant tematikk som mest 

sannsynlig vil være relevant så lenge det finnes et arbeidsmarked (Sagberg, 2017, s. 14). 

Formålet med studien er å belyse hvordan opplæring av nyansatte foregår i en organisasjon, 

samt undersøke i hvilken grad opplæringen av nyansatte i organisasjonen er forankret i 

forskning og kan forklares gjennom anbefalinger fra forskningslitteraturen. Problemstillingen 

som behandles i denne oppgaven avgrenser dermed tematikken til å omhandle opplæring som 

tiltak, nyansatte og grad av samsvar mellom forskning og praksis. Problemstillingen er som 

følger: 

I hvilken grad er opplæringen av nyansatte i en retailbedrift i samsvar med anbefalinger fra 

forskning? 

For å undersøke denne problemstillingen benytter oppgaven seg av følgende 

forskningsspørsmål: 

Hvordan foregår opplæringen i organisasjonen? 

1.3 Presentasjon av case 

SportX er en organisasjon som bedriver salg av friluftslivsbekledning til sluttbrukere, og kan 

dermed beskrives som en retailbedrift. Organisasjonen er en større aktør i sitt marked, og er 

godt etablert i Norge. SportX har i dag rundt 17 butikker, og er et internasjonalt merke med 

butikker i andre land utenfor Norge. De fleste butikkene har mellom 6 og 8 ansatte, hvor det 

er én butikksjef og én eller to heltidsansatte. Resterende ansatte er deltidsansatte. SportX har 

opplevd god vekst i Norge, men organisasjonen har ikke investert mye tid og krefter i å 

etablere et helhetlig opplæringssystem for alle nyansatte. Dette ansvaret ligger i stor grad hos 

hver enkelt butikk og butikksjef. SportX opplever også utfordringer knyttet til den 

gjennomsnittlige ansettelsestiden i bedriften. For 102 ansatte i Norge med terminerte 
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arbeidskontrakter var det i perioden fra 2013 til 2018 en gjennomsnittlig ansettelsestid på 479 

dager, noe som tilsvarer 1 år, 3 måneder og 3 uker. Dette tallet kan sies å være problematisk 

da en nyansatt vanligvis trenger 6-12 måneder for å bli etablert på arbeidsplassen (Filstad, 

2016, s. 193). Dermed ønsket SportX å få innsikt i hvordan opplæringen gjennomføres på i 

organisasjonen, slik at man kan vurdere om opplæringssystemet i organisasjonen kan 

forbedres, for å imøtekomme ytterligere vekst i selskapet og for å kunne forsikre seg om at 

opplæringen foregår på en effektiv måte. 

1.4 Oppgavens struktur 

Oppgaven benytter en struktur som er delt inn i 6 kapitler. Det første kapitlet har presentert 

oppgaven med en innledning, samt presentasjon av problemstilling, forskningsspørsmål og 

valg av case. I kapittel 2 beskrives det teoretiske grunnlaget, hvor det gjennomføres en 

begrepsavklaring, samt en gjennomgang av forskningsfeltet som det teoretiske rammeverket 

har utgangspunkt i. Deretter beskrives det teoretiske rammeverket som benyttes ved å 

redegjøre for FUE-prinsippene. Kapittel 3 redegjør for forskningsdesign og metodiske valg. 

Deretter følger kapittel 4 med en analyse av forskningsdataene. Disse dataene utgjør 

oppgavens funn, som blir diskutert i kapittel 5. Helt til slutt gjennomføres en konklusjon i 

kapittel 6, hvor det også beskrives hvilke begrensninger oppgaven har og hvilke forslag 

oppgaven har til fremtidig forskning. 
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2 Teoretiske rammeverk 

2.1 Training som opplæring 

Det teoretiske rammeverket som undersøkelsen anvender har utgangspunkt i amerikansk 

forskningslitteratur om training. Denne forskningslitteraturen er i stor grad systemorientert og 

i denne oppgaven beskrives opplæringen på organisasjonsnivå, som dermed legger 

begrensninger for individperspektivet som spiller en viktig rolle i det helhetlige systematiske 

perspektivet som opplæringslitteraturen fremhever (Salas & Cannon-Bowers, 2001, s. 473). 

Forskningen fremhever også i sin mest ekstreme grad en mekanisk prosess hvor opplæringen 

følger et sett med prinsipper eller retningslinjer som fører til et sett med forutsigbare utfall 

(Buckley & Caple, 2009, s. 10). Denne prosessen har noen likhetstrekk med det norske 

forskningsfeltet som omhandler strategisk kompetanseledelse. Perspektivet på strategisk 

kompetanseledelse er systematisk og prosessorientert, men omhandler i større grad tiltak på 

organisasjonsnivå, og vektlegger ikke i like stor grad den mekaniske prosessen som det 

amerikanske opplæringsfeltet gjør. I denne undersøkelsen benyttes dermed et mer mekanisk 

perspektiv som fremhever hvilke retningslinjer og prinsipper som anbefales for at 

opplæringen i en organisasjon skal kunne beskrives som vellykket. 

En begrepsavklaring kan også benyttes for å ytterligere avgrense oppgaven. I undersøkelsen 

er begrepet opplæring anvendt for å forklare training, og i det følgende presenteres 

begrepsavklaringen, før det teoretiske rammeverket blir gjennomgått i detalj. 

I en norsk sammenheng har begrepet opplæring har mange likhetstrekk med begreper som 

organisasjonssosialisering, onboarding og kompetanseutvikling. På grunn av mengden 

nærliggende begreper er det nyttig å gjennomføre en avklaring som plasserer begrepene i 

forhold til hverandre, samt begrunne hvorfor denne oppgaven støtter seg til begrepet 

opplæring. Det er ikke et mål å gi en fullstendig oversikt over begrepene og deres anvendelse, 

og det er heller ikke et forsøk på å gjenopplive opplæringsbegrepet i et nordisk fagfelt som de 

siste årene har blitt dominert av litteratur omhandlende organisasjonssosialisering, onboarding 

og kompetanseutvikling. Først og fremst er det et forsøk på å forklare hvorfor valget for 

denne oppgaven falt på begrepet opplæring. 
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Selve opplæringsbegrepet har i stor grad blitt formet av organisasjonspsykologien (Moxnes, 

1982) og er ofte blitt plassert i en arbeidsplasskontekst. I sin enkleste form definerer Moxnes 

(1982) opplæring som «Den prosess eller prosedyre som frembringer læringen.» (s. 12) 

Denne definisjonen er selvfølgelig svært begrenset på grunn av sin generelle karakter, og 

Moxnes (1982) viser blant annet til definisjoner av opplæring av Van Maanen (1976) som 

definerer opplæring som en «Ferdighetsorientert prosess styrt mot å formidle de evner og 

kunnskaper som er nødvendig for at en arbeidstaker skal kunne utføre sin tiltenkte 

organisasjonsmessige rolle.» (s. 12). Denne typen definisjoner er noe mer spesifikke, men det 

kan også argumenteres for at denne definisjonen ikke lenger er like relevant da den mangler et 

holdningsaspekt, noe som ofte blir fremhevet i nyere definisjoner i engelskspråklig litteratur 

(Coultas, Grossman & Salas, 2012, s. 490). Det er likevel interessant å notere seg at Moxnes 

(1982) i stor grad sammenstiller begrepet opplæring med begrepet trening. Han siterer Saint 

(1974, ref. i Moxnes, 1982, s. 13) og skriver at «med trening eller opplæring menes de tiltak 

innen organisasjonen som tar sikte på å undervise, instruere, veilede og utvikle 

arbeidstakernes tekniske ferdigheter, kunnskaper, prinsipper og teknikker […]». Denne 

sammenstillingen peker på det dominerende begrepet i dagens engelskspråklige 

forskningslitteratur: training. 

Nyere definisjoner på trainingbegrepet slik det anvendes i den engelske opplæringslitteraturen 

er som følger: «Training can be defined as any systematic efforts to impart knowledge, skills, 

attitudes, or other characteristics with the end goal being seeing improved performance.» 

(Coultas et al., 2012, s. 491). Det er likevel også forskjellige forståelser og definisjoner av 

trainingbegrepet i den engelskspråklige forskningslitteraturen som fremhever ulike nyanser. 

Salas, Tannenbaum, Kraiger & Smith-Jentsch (2012A) definerer training som «the planned 

and systematic activities designed to promote the acquisition of knowledge (i.e., need to 

know), skills (i.e., need to do), and attitudes (i.e., need to feel).” (s. 77). Denne definisjonen 

deler mange likhetstrekk med den foregående definisjonen, blant annet fremheves det som i 

amerikansk litteratur forkortes til KSAOs (knowledge, skills, attitudes and other 

characteristics). Dette er elementer som denne undersøkelsen tar med seg videre i 

defineringen av opplæring. Opplæringsbegrepet er også nærliggende andre begreper i 

amerikansk litteratur, som baserer seg på en forståelse som skiller seg fra definisjonene av 

training. Et vesentlig eksempel er Holton (1996) sin forståelse, som beskriver opplæring av 

nyansatte gjennom en systematisk tilnærming som integrerer både organisasjonssosialisering 

og oppgavesentrert læring. Han definerer new employee development som "all development 
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processes used to advance new employees to desired levels of performance.” (s. 233). I den 

amerikanske litteraturen påpeker Holton (1996) at forskning på organisasjonssosialisering har 

i all hovedsak fokusert på nyansettelsesprosessen og hvordan nyansatte lærer en organisasjons 

verdier, normer og kultur, samt hvordan de lærer å tilpasse seg nye roller. Han beskriver 

videre at den andre forskningstradisjonen – forskning på oppgavesentrert læring – i hovedsak 

har fokusert på prosesser relatert til kunnskaper og kompetanse knyttet til å utføre spesifikke 

oppgaver (s. 234). Denne distinksjonen mellom organisasjonssosialisering og oppgavesentrert 

læring skiller seg fra definisjonen av organisasjonssosialisering som dominerer det nordiske 

forskningsfeltet i dag. For å illustrere dette kan man trekke fram Filstad (2016) sin definisjon 

av begrepet. Hun definerer organisasjonssosialisering som «Individuelle, sosiale, kulturelle og 

kontekstuelle læringsprosesser hvor den nyansatte tilegner seg kunnskap og ferdigheter for 

etablering i en organisasjon.” (Filstad Jakobsen, 2003, ref. i Filstad, 2016, s. 193). I denne 

definisjonen er både organisasjonssosialisering og oppgavespesifikke elementer som 

kunnskaper og ferdigheter integrert i én og samme definisjon. 

Filstad (2016) peker også på en pågående diskusjon i det norske forskningsfeltet: Er 

organisasjonssosialsering og onboarding det samme? Hun argumenterer for at onboarding 

som begrep er det samme som organisasjonssosialisering og påpeker at 

onboardingslitteraturen beskriver det samme som litteraturen om organisasjonssosialisering. 

Et annet perspektiv på disse to begrepene er Sagbergs (2017) perspektiv som argumenterer for 

at begrepene brukes om hverandre i praksis, men at onboarding omhandler de «tiltakene og 

virkemidlene en virksomhet bruker for å strukturere nyansattes erfaringer i starten av 

arbeidsforholdet (Klein og Polin, 2012, ref. i Sagberg, 2017, s. 18). Hun påpeker at 

onboarding utelukkende er et organisasjonsperspektiv, og at individets opplevelse ikke 

vektlegges i onboardingsbegrepet. Derimot argumenterer hun for at organisasjonssosialisering 

omfatter både et organisasjonsperspektiv og et individperspektiv, og er dermed et begrep som 

brukes i en videre forstand enn onboarding. Dermed kan man forstå både onboarding og 

organisasjonssosialisering som mer omfattende enn det opplæringsbegrepet som har blitt 

fremhevet i denne oppgaven så langt. 

Et annet begrep som har dominert den nordiske forskningen er kompetanse og 

kompetanseutvikling. For å knytte kompetansebegrepet til opplæring er Nordhaug & Brandis 

(2004) forståelse av strategisk kompetanseledelse et nyttig perspektiv. De beskriver hvordan 

kompetanseutvikling er sentralt i forbindelse med omstilling, effektivitet, konkurranseevne og 
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utsiktene til økonomisk vekst. Kompetanseutviklingen handler i stor grad om planlagte tiltak 

og systematiske aktiviteter, hvor personalutvikling gjennom opplæring blir fremhevet som et 

av mange ulike tiltak. På lik linje med Lai (2013) knytter De kompetanseutvikling til læring 

(Nordhaug & Brandi, 2004, s. 41). Lai (2013) argumenterer for at “kompetanseutvikling og 

læring benyttes ofte som synonyme begreper, og begge handler i sin essens om å tilegne seg 

ny eller endret kompetanse.” (Lai, 2013, s. 17). Videre presiserer Lai (2013) at systematisk 

kompetanseutvikling er knyttet til «målrettede tiltak for å oppnå læring.» (s. 17). Dermed er 

det mulig å forstå kompetanseutvikling som en overordnet kategori av ulike strategiske tiltak 

som har tilegnelse av ny eller endret kompetanse som mål, og som i sin helhet er et mer 

generelt begrep enn opplæring. 

Som demonstrert i de foregående avsnittene er opplæringsbegrepet nært knyttet til andre 

begreper i organisasjonslitteraturen, og opplæringsbegrepet vurderes som det mest 

hensiktsmessige begrepet for denne oppgaven. Årsaken til dette er i stor grad bestemt av 

studiens rammer, samt fenomenet som studeres. Som det beskrives i metodekapitlet avgrenser 

case-studier som metode hvilke fenomener som er sentrale å beskrive. I denne oppgaven er 

det fenomenet som omhandler hvordan opplæringen foregår med tanke på hvordan nyansatte 

læres opp til å utføre jobben sin, som er sentralt. Organisasjonssosialisering og onboarding er 

begreper som omfatter elementer som organisasjonskultur og som i stor grad mangler et 

prestasjonselement som målet for prosessen eller tiltaket. Kulturelle og sosiale aspekter har 

ikke vært siktemålet for denne studien, og dermed beskriver disse begrepene fenomener som 

kanskje ikke like enkelt lar seg gjennomføre innenfor oppgavens tidsrammer og lengde. 

Kompetanseutvikling er også et begrep som omfatter et stort utvalg av tiltak, hvor 

opplæringstiltak kan beskrives som et underordnet tiltak til kompetanseutvikling. Dermed vil 

kompetanseutvikling beskrive et fenomen som blir for omfattende å studere i denne 

oppgaven. 

2.1.1 En definisjon av opplæringsbegrepet 

Gjennomgangen av opplæringsbegrepet og lignende begreper viste at det ikke råder noen 

særlig enighet i den nordiske litteraturen angående hvilke begreper som beskriver hva, men at 

den engelskspråklige litteraturen illustrerer en viss enighet om trainingbegrepet. Training, slik 

det er definert i den engelskspråklige litteraturen, er det mest hensiktsmessige begrepet å 

benytte i denne undersøkelsen, gitt undersøkelsens formål og problemstilling. Da dette 
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begrepet er et engelsk begrep, blir det oversatt til norsk som opplæring. Derfor vil det i denne 

oppgaven benyttes en modifisert definisjon av trainingbegrepet som har utgangspunkt i den 

tidligere nevnte definisjonen til Coultas et al. (2012). Definisjonen benytter seg også av 

enkelte av elementene i definisjonen til Holton (1996). Opplæring defineres dermed på 

følgende måte: Opplæring er systematiske tiltak som tar sikte på å utvikle kunnskaper, 

ferdigheter, holdninger og andre karakteristika hos ansatte som støtter den ansatte i å nå et 

ønskelig prestasjonsnivå. Denne definisjonen viser til at opplæring er knyttet til strategiske 

tiltak til forskjell fra å være en generell prosess i organisasjoner. Det er også vesentlig å 

påpeke at denne definisjonen inkluderer et målbart utfall: Et ønskelig prestasjonsnivå. Dette 

er fordi etableringen av nyansatte har som hensikt å føre dem fra et ukjent nivå til et ønskelig 

nivå. Definisjonen presiserer også at opplæring omhandler ansatte generelt, og ikke 

utelukkende nyansatte. Den inkluderer også utviklingen av kunnskaper, ferdigheter, 

holdninger og andre karakteristika (heretter forkortet til KSAOs), som i forskningen blir 

fremhevet som grunnleggende i all opplæring (Coultas et al., 2012, s. 491). 

Ved hjelp av en definisjon av begrepet er det nå mulig å beskrive det teoretiske rammeverket 

som undersøkelsen bygger på. Dette rammeverket har sitt utgangspunkt i det amerikanske 

trainingfeltet, og dette rammeverket bygger på opplæringsbegrepet, slik det er definert i denne 

oppgaven. 

2.2 Forskning og praksis 

Samspillet mellom forskning og praksisnære teoretiske modeller i det amerikanske 

opplæringsfeltet har ikke alltid vært godt. For nesten femti år siden beskrev Campbell (1971, 

ref. i Salas et al., 2012A, s. 74) i sin oversiktsartikkel at opplæringslitteraturen var 

omfattende, lite empirisk, uten teoretisk forankring, dårlig fremstilt og kjedelig. 

Opplæringsfeltet hadde bidratt med å utvikle praksisnære systemer for militære formål siden 

slutten av andre verdenskrig (Allen, 2006, s. 430), men likevel ble opplæringslitteraturen 

beskrevet som langt fra praksisnær. I dag er dette forholdet annerledes. Det nåværende 

forskningsfeltet som omhandler opplæring i organisasjoner har i over tre tiår utviklet 

teoretiske modeller som beskriver hvorfor og hvordan opplæring virker (Kozlowski & Salas, 

1997, ref. i Salas et al., 2012A, s. 77) og forskningen kan nå vise til teorier, modeller, 

rammeverk og retningslinjer som gir organisasjoner muligheten til å utvikle, implementere og 

gjennomføre opplæring i arbeidslivet. Tilgangen til en praksisnær forskningslitteratur gjør at 



10 

 

organisasjoner kan støtte seg på empirisk forankret teori, som er tilrettelagt for praktisk 

anvendelse. Det finnes nå utallige modeller, teorier og rammeverk som kan anvendes som 

retningslinjer for opplæring i organisasjoner, og i de neste avsnittene beskrives det 

rammeverket som denne undersøkelsen benytter. 

2.3 FUE-prinsippene 

Det teoretiske grunnlaget som undersøkelsen anvender har som nevnt utgangspunkt i det 

amerikanske forskningsfeltet som omhandler training i organisasjoner. 

I sin oversiktsartikkel presenterer Salas et al. (2012A) et sett med «clear principles as to what 

matters (and therefore what to do, what to consider, and what to be guided by) in the design 

and delivery of training.” (s. 75). De argumenterer for et tredelt rammeverk som bygger på det 

som skjer før opplæring, det som skjer under opplæring og det som skjer etter opplæring, og 

anbefaler hvilke aktiviteter som burde inngå i hver av de tre delene. Disse prinsippene vil bli 

omtalt som FUE-prinsipper i denne undersøkelsen. FUE-prinsippene utgjør det 

grunnleggende perspektivet som anvendes i undersøkelsen, men på grunn av undersøkelsens 

begrensning i tid og omfang, samt undersøkelsens formål, er det ikke alle prinsippene som 

blir undersøkt. Supplerende teori fra det opplæringsteoretiske forskningsfeltet anvendes der 

dette er hensiktsmessig, samtidig som det teoretiske rammeverket tilpasses undersøkelsens 

rammer. Der det er gjort tilpasninger blir det beskrevet hvilke prinsipper som er utelatt, samt 

begrunnet hvorfor. I det følgende beskrives FUE-prinsippene og det teoretiske grunnlaget for 

undersøkelsen. 

2.3.1 Utvikling av FUE-prinsippene 

Salas et al. (2012A) utvikler FUE-prinsippene basert på en gjennomgang av 

forskningslitteraturen om opplæring. FUE-prinsippene er rammeverket for en 

oversiktsartikkel som har som formål å fremheve forskningsbaserte retningslinjer og 

prinsipper, som kan anvendes av de som er ansvarlige for utvikling, design og 

implementering av opplæring i organisasjoner (s. 75). De viser til at tidligere oversiktsartikler 

om opplæring har i stor grad omhandlet forskningens posisjon og utvikling, og at det har vært 

for lite fokus på den praksisrettede verdien av forskningen. Salas et al. (2012A) argumenterer 

for at «decisions about what to train, how to train, and how to implement and evaluate 
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training should be informed by the best information science has to offer.” (s. 74) og 

understreker at forskning kan tilby retningslinjer og prinsipper om hvordan man burde 

forholde seg til opplæring i en organisasjon. I de neste avsnittene blir disse retningslinjene og 

prinsippene forklart nærmere. 

2.3.2 Før opplæring 

Den første fasen av prosessen omhandler det som skjær før opplæringen, hvor man 

gjennomfører en behovsanalyse og forbereder læringsmiljøet. Formålet med denne fasen er å 

få innsikt i informasjon som er essensiell for å kunne gjennomføre selve opplæringen, samt å 

skape et utgangspunkt for å utføre en strategisk evaluering av opplæringsprosessen 

(Goldstein, 1993, s. 20). Etter å ha gjennomført denne fasen sitter man igjen med et sett med 

læringsmål, rammer for design av opplæringen, evalueringskriterier og informasjon om 

organisasjonsfaktorer som påvirker opplæringen (Salas et al., 2012A, s. 80; Salas, Weaver & 

Shuffler, 2012B, s. 12). 

Behovsanalyse 

Behovsanalysen har som formål å tydeliggjøre hva man skal lære i opplæringen, hvem som 

skal få opplæringen og organisasjonskonteksten som opplæringen er en del av (Goldstein, 

1993). Dette blir gjennomført ved hjelp av tre spesifikke analyser: Oppgavespesifikk analyse, 

individanalyse og organisasjonsanalyse. 

Oppgavespesifikk analyse 

Den oppgavespesifikke analysen omhandler hvilke krav den ansatte må tilfredsstille for å 

utøve sine arbeidsoppgaver.  Disse kravene blir spesifisert gjennom å identifisere hvilke 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger den ansatte må lære seg, samt hva den nyansatte 

trenger tilgang til, for å kunne utøve arbeidsoppgavene. Distinksjonen mellom hva man må ha 

kunnskap om, og hva man må vite hvordan man kan finne informasjon om, er en sentral 

distinksjon som har sammenheng med kognitiv kapasitet. Salas et al. (2012A) viser til at 

mennesker har begrenset kognitiv kapasitet, og at det derfor kan virke mot sin hensikt hvis 

den ansatte må huske store mengder informasjon. De foreslår å finne en balanse mellom hva 

man kan forvente at de ansatte skal huske, og hva de trenger tilgang til for å komme fram til 

informasjon som muliggjør utøvelsen av arbeidsoppgaven. Hvis en stor del av informasjonen 
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de trenger tilgang til er tilgjengelig der den ansatte er, burde opplæringen spesifisere hvor den 

ansatte finner denne informasjonen, i stedet for å forsøke å få den ansatte til å huske 

informasjonen. Når man har identifisert disse aspektene utformes det tydelige læringsmål 

basert på informasjonen man fikk gjennom identifiseringen (Salas et al., 2012B, s. 13). Det 

fremheves også i litteraturen at komplekse oppgaver som innebærer stor grad av 

problemløsning og kritisk tenkning må analyseres gjennom en kognitiv oppgavespesifikk 

analyse (Salas et al, 2012A, s. 81). Siden arbeidsoppgavene i salgsbedrifter ikke kan 

beskrives som komplekse kognitive oppgaver, blir ikke dette elementet benyttet i denne 

undersøkelsen. Et siste forhold som fremheves er å gjennomføre en team-basert 

oppgavespesifikk analyse for arbeidsplasser hvor ansatte jobber i team (Salas et al., 2012A, s. 

81). Dette kan heller ikke sies å være en hensiktsmessig tematikk for undersøkelsen, da 

organisasjonen ikke har team-baserte arbeidsplasser. 

Individanalyse 

Individanalysen omhandler hvem som trenger opplæringen og hva den spesifikke personen 

trenger opplæring i (Tannenbaum & Yukl, 1992, ref. i Salas et al., 2012A, s. 82). Gjennom 

denne analysen fremheves det hvem som har – og som ikke har – den nødvendige 

kompetansen som ble identifisert i den oppgavespesifikke analysen (Coultas et al., 2012, s. 

498). Individanalysen burde også ta høyde for om individet innehar tilfredsstillende nok 

kompetanse eller ikke, slik at man kan tilpasse de ulike elementene av opplæringen til 

individets eksisterende kompetansenivå. Dermed undersøker individanalysen hvorvidt de 

nyansatte kan inneha kompetanse som dekker krav(ene) fremsatt i den oppgavespesifikke 

analysen. Individanalysen sørger også for at den riktige opplæringen blir gitt til de riktige 

personene (Salas et al., 2012B, s. 15). I denne undersøkelsen er nyansatte helt avhengige av 

opplæringen, og dermed vil ikke individanalysen fokusere på å identifisere hvilke ansatte som 

har behov for opplæringen, da dette er gitt på forhånd. I prinsippene fremheves det også at 

innholdet i opplæringsprogrammet og metodene som anvendes, må tilpasses til hvert individ, 

spesielt med fokus på aldersforskjeller blant ansatte. Dette kommer ikke til å bli undersøkt i 

like stor grad, da de ansatte ikke kan beskrives som «eldre arbeidstakere».  

Organisasjonsanalyse 
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Organisasjonsanalysen omhandler hvorvidt opplæringen er strategisk hensiktsmessig for 

organisasjonen og om organisasjonsmiljøet bidrar til en vellykket opplæringsprosess (Salas et 

al., 2012, s. 81). I organisasjonsanalysen omhandler det strategiske aspektet hvorvidt 

opplæringen er tilpasset organisasjonens strategi. Det er flere spørsmål som er relevante for 

organisasjonsanalysen. Bidrar opplæringen til å nå målene i organisasjonen? Støtter 

opplæringen opp under suksess i organisasjonen? Bidrar opplæringen til at organisasjonen er 

konkurransedyktig? Gjennom å kontinuerlig forholde seg til disse spørsmålene sørger man for 

at opplæringen har en strategisk forankring som kan sørge for at det er samsvar mellom 

opplæringsaktiviteten og organisasjonens strategiske behov (Salas et al., 2012A, s. 82). Det 

andre aspektet berører organisasjonsmiljøet og hvorvidt det er forberedt slik at det kan støtte 

opplæringen. Forhold som støtte fra organisasjonskulturen og oppmuntring til utøvelse av 

KSAOs blir fremhevet som sentrale for at opplæringen skal bli vellykket. Da denne 

undersøkelsen ikke har som formål å se på organisasjonskulturen på arbeidsplassen, og 

læringsmålene er de grunnleggende arbeidsoppgavene som nyansatte skal utføre, blir ikke 

undersøkelser av organisasjonsmiljøet vektlagt i denne oppgaven. 

Forberedelse av læringsmiljøet 

Gjennom forberedelse av læringsmiljøet fremheves det flere aspekter ved opplæringen som 

omhandler aktiviteter og forberedelser som finner sted før opplæringen gjennomføres. Salas et 

al. (2012A, s. 83) fremhever blant annet at det er viktig å gi tilstrekkelig informasjon om 

opplæringen slik at de som mottar opplæringen forstår hvorfor opplæringen er relevant, men 

at man må unngå å skape urealistiske forventninger om opplæringen. Sitzman, Bell, Kraiger 

& Kanar (2009, ref. i Salas et al., 2012A, s. 83) fant at ansatte som har forventninger om 

opplæringen som ikke blir oppfylt, viser lavere engasjement etter opplæringen, samt lavere 

mestringstro og lavere motivasjon. Derfor understrekes det at kommunikasjon av informasjon 

til de som skal motta opplæringen er en viktig aktivitet som skjer før selve opplæringen. Det 

fremheves også at ansatte i lederstillinger må ha tilstrekkelig kjennskap til opplæringen, samt 

hvorfor den gjennomføres, da uttalelser om opplæringen fra ansatte i lederstillinger påvirker 

de nyansatte (Salas et al., 2012A, s. 83). I denne undersøkelsen er butikksjefene selv 

ansvarlige for opplæringen, og siden ikke ledelsen var tilgjengelige som informanter benyttes 

ikke dette aspektet i undersøkelsen. I sammenheng med kommunikasjon av informasjon 

fremheves det også at hvorvidt opplæringen er obligatorisk eller ikke, kan bidra til en mer 

positiv oppfatning av opplæringen, hvis organisasjonen forholder seg positivt til opplæring 
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generelt sett (Salas et al., 2012A, s. 83). Dette er et aspekt som ikke blir like relevant for 

denne undersøkelsen, da opplæringen av nyansatte i organisasjonen ikke er valgfritt. Det 

samme kan også delvis sies om det som beskrives som opprettholdelse av læring. Dette 

aspektet fremheves som særdeles viktig, da en metaanalyse viser at 90 % av det som blir lært i 

opplæring, er glemt etter ett år (Arthur, Bennett, Stanush & McNelly, 1998, ref. i Salas et al., 

2012A, s. 83-84). På tross av denne viktigheten er ikke dette forholdet like relevant for 

undersøkelsen, da nyansatte i organisasjonen kontinuerlig utøver de fleste av KSAOs som de 

får opplæring i, siden disse KSAOene er grunnlaget for utøvelse av arbeidsoppgavene. 

Oppsummering: Før opplæring 

Som beskrevet i de foregående avsnittene er det et bredt spekter av prinsipper som er 

gjeldende før opplæringen finner sted. Behovsanalysen beskriver tre ulike analyseprosesser. 

Den første er den oppgavespesifikke analysen, som fremhever hvilke KSAOs nyansatte må 

tilegne seg, samt hvilken informasjon de må ha tilgang til. Det neste prinsippet er 

individanalysen, hvor eksisterende KSAOs hos nyansatte blir identifisert. 

Organisasjonsanalysen er det siste prinsippet tar for seg om opplæringen er strategisk 

hensiktsmessig for organisasjonen. Etter å ha undersøkt behovsanalysen er den neste 

tematikken forberedelse av læringsmiljøet. Her fremheves kommunikajson av informasjon 

som en forberedelse butikksjefene må gjennomføre. 

2.3.3 Under opplæring 

Den andre fasen av prosessen omhandler det som skjer under selve opplæringen. Formålet 

med denne fasen er å anvende hensiktsmessige strategier, metoder og prinsipper for 

opplæringen, samt at opplæringen følger en design som imøtekommer de læringsmålene som 

ble utviklet som et resultat av behovsanalysen (Salas et al., 2012A, s. 84). Hvis designet av 

opplæringen er forankret i behovsanalysen, kan designet utformes systematisk og fremme 

struktur i opplæringen (Coultas et al., 2012, s. 498). I FUE-prinsippene vektlegges det et sett 

med prinsipper for opplæringen, uten å gå nærmere inn på detaljerte beskrivelser av 

opplæringsstrategier. Siden opplæringsstrategier og metoder for opplæring er relevant for 

denne undersøkelsen, benyttes en typologi for opplæringsstrategier beskrevet av Salas et al. 

(2012B, s. 27). I det følgende beskrives derfor opplæringsstrategier og tilbakemelding som 

opplæringsprinsipp. 
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Opplæringsstrategier 

Opplæringsstrategier omhandler de hjelpemidler (for eksempel den oppgavespesifikke 

analysen), opplæringsmetoder (for eksempel scenariobasert læring) og innhold (for eksempel 

nødvendig kompetanse), som til sammen utgjør selve måten opplæringen blir gjennomført på 

(Salas et al., 2012A, s. 85). Formålet med å benytte en opplæringsstrategi er å sørge for at det 

er samsvar mellom strategien og de læringsmålene som er satt. Hvis det er et læringsmål at 

den som mottar opplæringen skal kunne gjennomføre et varesalg i et butikksystem, må 

opplæringsstrategien være praksisbasert, slik at den som mottar opplæringen får muligheten 

til å utøve handlingen i praksis, før den blir utøvet som en del av arbeidsoppgavene. Det 

finnes utallige opplæringsstrategier som beskrives i forskningslitteraturen (Coultas et al., 

2012, s. 501) og det finnes ingen spesifikk opplæringsmetode som er mest egnet for alle 

formål. Det samme gjelder for opplæringsstrategiene, det er ingen strategi som er mest egnet 

for alle formål. Valg av strategi må tilpasses læringsmål, og de ulike strategiene baserer seg 

på ulike opplæringsmetoder for å skape en læringssituasjon. I det følgende vil derfor et utvalg 

strategier, med tilhørende metoder bli presentert. Dette utvalget er tilpasset undersøkelsen og 

er forankret i forskningslitteraturen. Selv om det er stor variasjon i hvilke strategier som 

fremheves i forskningslitteraturen (se for eksempel Salas et al., 2012A; Salas et al., 2012B; 

Coultas et al., 2012; Salas & Cannon-Bowers, 2001; Noe, Clarke & Klein, 2014) foreslår 

Salas et al. (2012B, s. 27) en typologi for de mest anvendte strategiene. De fremhever at 

strategier kan forstås som informasjonsbaserte, demonstrasjonsbaserte eller praksisbaserte. 

Denne typologien vil anvendes for å strukturere de ulike strategiene som blir anvendt i denne 

undersøkelsen. 

Informasjonsbaserte strategier har som formål å formidle informasjon til de som mottar 

opplæringen. Denne typen strategier er den mest anvendte for opplæring, både fordi de er 

svært kostnadseffektive og enkle å implementere i et opplæringsprogram (Salas et al., 2012B, 

s. 27). Likevel fremheves det også at denne typen strategier er begrenset når det kommer til 

sosial interaksjon, og den som mottar opplæringen blir en passiv mottaker av informasjonen. 

Metodene som benyttes i denne typen strategier er for eksempel forelesning eller 

presentasjoner, dokumenter og web-baserte programmer. 

Demonstrasjonsbaserte strategier har som formål å gi den som mottar opplæringen 

muligheten til å observere ønskelige ferdigheter og holdninger. I motsetning til de 

informasjonsbaserte strategiene gir demonstrasjonsbaserte strategier rom for interaksjon, både 
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mellom den som mottar opplæringen og læringsmaterialet, eller gjennom den som mottar 

opplæringen og den som utøver de ønskelige ferdighetene og holdningene. Denne typen 

strategier blir ofte anvendt når mer komplekse oppgaver skal læres (Salas et al., 2012B, s. 27), 

men er likevel begrenset ved at den som mottar opplæringen ikke selv kan utøve ferdighetene 

eller holdningene, og er begrenset til observasjon. Metodene som benyttes i denne typen 

strategier er for eksempel observasjonslæring og passiv scenariobasert læring (hvor den som 

mottar opplæringen selv ikke er en aktiv deltaker, men bare observerer). 

Praksisbaserte strategier har som formål å skape en opplæringssituasjon hvor den som mottar 

opplæringen får muligheten til å selv praktisere KSAOs som skal læres. Praksisbaserte 

strategier benytter metoder som beskrives som nødvendig for opplæring, men praksis er også 

avhengig av tilbakemelding eller veiledning, slik at den som mottar opplæringen forstår 

hvordan opplæringsmetoden muliggjør en oppnåelse av læringsmålene (Salas & Cannon-

Bowers, 1997, s. 267). Metodene som benyttes i denne typen strategier er for eksempel 

rollespill, aktiv scenariobasert læring, veiledning og simulering. 

Opplæringsprinsipper 

Implementering av strategier i opplæringen er avhengig av at opplæringen følger visse 

prinsipper (Salas et al., 2012B, s. 28), enten om det er generelle læringsprinsipper eller om det 

er mer spesifikke prinsipper for opplæringssystemer. Det finnes svært mange prinsipper som 

man kan benytte seg av, og det er ingen fasit på hvilke prinsipper man skal støtte seg til. Et 

større antall av opplæringsprinsippene beskrevet i FUE-prinsippene (Salas et al., 2012A, s. 

86) overlapper med de aktivitetene som inngår i opplæringsstrategiene og på grunn av 

oppgavens begrensninger er det heller ikke rom for å undersøke flertallige prinsipper. Flere av 

prinsippene som fremheves i FUE-prinsippene vil heller ikke være hensiktsmessige å 

undersøke. Blant annet er feillæring mindre relevant for arbeidsoppgaver som ikke er 

kognitivt komplekse. Dermed undersøkes det et grunnleggende prinsipp som ikke 

fremkommer i like stor grad i opplæringsstrategiene og som kan virke hensiktsmessig for 

undersøkelsens formål: tilbakemeldinger. 

For den som mottar opplæringen er tilbakemeldinger den eneste måten man kan få innsikt i 

om prestasjonene er tilfredsstillende eller ikke. Dermed blir tilbakemelding et essensielt 

opplæringsprinsipp for alle opplæringssystemer. Salas et al. (2012B, s. 31) beskriver hvordan 

tilbakemeldinger kan gi to typer informasjon: Informasjon om prosesser og informasjon og 
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resultater. Prossesbasert tilbakemelding gir informasjon om hvordan prestasjonene som førte 

til et resultat bidro til å oppnå ønsket resultat eller ikke, i motsetning til de resultatbaserte 

tilbakemeldingene, som utelukkende fokuserer på om resultatet var ønskelig eller ikke. De 

prosessbaserte tilbakemeldingene fremheves som mer verdifull enn de resultatbaserte, da 

prosessbaserte tilbakemeldinger gir den som er i opplæring informasjon om hvordan man kan 

gjøre endringer for å oppnå et bedre resultat. 

En annen typologi for tilbakemelding er Coultas et al. (2012, s. 501) sine tre kriterier for 

tilbakemeldinger: For det første må tilbakemeldingen være basert på selve oppgaven eller 

opplæringen, uten å være rettet direkte mot personlige egenskaper som kan ha påvirket 

prestasjonen. Det andre kriteriet er at tilbakemeldingen må gi innsikt i hvordan man kan 

forbedre prestasjonen. Det siste, og tredje kriteriet er at tilbakemeldingen må gi mening for 

alle nivåer som tilbakemeldingen benyttes for, enten om det er for individet, organisasjonen 

eller begge deler. Siden undersøkelsen ikke har tilgjengelige nyansatte som informanter er det 

vanskelig å undersøke dette siste kriteriet, da det bare ville gitt innsikt i ett av nivåene. Disse 

tre kriteriene utgjør grunnlaget for effektiv tilbakemelding. En annen egenskap ved 

tilbakemeldinger som ikke presiseres i disse kriteriene, men som fremheves i litteraturen, er at 

tilbakemeldingen må være tidsriktig (Salas et al., 2012A, s. 86). Dette vil si at tilbakemelding 

som blir gitt lenge etter en handling, ikke vil være like verdifull som en tilbakemelding som 

blir gitt rett etter at handlingen er utført. 

Oppsummering: Under opplæring 

Som beskrevet i de foregående avsnittene undersøkes opplæringsstrategier og 

tilbakemeldinger som prinsipper for det som skjer under opplæring. Den første 

opplæringsstrategien er informasjonsbaserte strategier, som har som formål å formidle 

informasjon til den nyansatte. Den andre er demonstrasjonsbaserte strategier, som har som 

formål å demonstrere ønskede KSAOs til den nyansatte. Den siste er praksisbaserte strategier 

som har som formål å gi den nyansatte muligheten til å utøve KSAOs. Som 

opplæringsprinsipp undersøker oppgaven hvordan tilbakemelding benyttes i opplæringen, om 

de er prosess- eller resultatbaserte, og om de oppfyller tre kriterier for tilbakemeldinger. 

2.3.4 Etter opplæring 
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Etter man har gjennomført selve opplæringen er det fortsatt mange forhold som påvirker hvor 

vellykket opplæringen er. I den tredje og siste fasen i FUE-prinsippene fremheves to forhold 

ved opplæringen: overføring og evaluering. Overføring omhandler hvorvidt det som blir lært 

under opplæringen, blir overført og anvendt i jobben etter opplæringen er ferdig, og er dermed 

kritisk for alle opplæringssystemer. Evaluering er også en sentral prosess i alle 

opplæringssystemer, og har som formål å identifisere hvilke elementer av opplæringen som 

har vært vellykket (og hvilke som ikke har vært det), samt hvorfor det er slik. Overføring og 

evaluering utgjør utgangspunktet for det som skjer etter opplæringen, og i det følgende vil 

disse to prosessene beskrives nærmere. 

Overføring 

Overføring er både fylt av muligheter og utfordringer, og beskriver i hvilken grad det som blir 

lært gjennom opplæringen faktisk blir utført i arbeidet. Det som skjer etter opplæringen kan 

dermed ha vel så stor påvirkning som forhold under opplæringen, da overføringen av KSAOs 

til jobben blir påvirket av det som skjer etter opplæringen (Salas et al., 2012A, s. 88). Hvis et 

opplæringsprogram har vært gjennomført uten at KSAOs blir overført til jobben, er det stor 

sannsynlighet for at opplæringsprogrammet vil beskrives som mislykket (Machin, 2002, ref. i 

Salas et al., 2012B, s. 35) og at verdifulle ressurser som har blitt investert i 

opplæringsprogrammet har gått tapt. For å unngå dette må derfor organisasjoner ha et bevisst 

forhold til hva overføring er, og hvordan man kan øke sannsynligheten for at overføring 

finner sted. Forskning om overføring har gitt mange innsikter i ulike aspekter som er relatert 

til overføring. I FUE-prinsippene fremheves to forhold som påvirker overføringen: 

egenskaper ved arbeidsmiljøet og hjelpemidler (Salas et al., 2012A, s. 88). I denne 

undersøkelsen benyttes bare hjelpemidler, da egenskaper ved arbeidsmiljøet omhandler 

forhold som lederstøtte og muligheten til å utøve KSAOs i arbeidet (Salas et al., 2012A, s. 88; 

Ford, Quiñoes, Sego & Sorra, 1992; Quiñones et al., 1995, ref. i Salas et al., 2012A, s. 88). 

Årsaken til dette er at lederstøtte ikke var mulig å undersøke da det ikke var tilgjengelige 

ansatte fra ledelsen som kunne stille som informanter, samt at de nyansatte får opplæring i 

KSAOs som utgjør arbeidsoppgavene de utfører på jobben, så det er ikke hensiktsmessig å 

undersøke om de får muligheten til å utøve KSAOs eller ikke. 

For å styrke læringen og støtte de ansatte etter opplæringen fremheves det at hjelpemidler, 

kunnskapsdatabaser og andre verktøy som gir tilgang til kunnskap, er verdifulle når den 
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ansatte over tid er utsatt for å glemme det man har lært. Disse hjelpemidlene burde 

identifiseres gjennom behovsanalysen som understreket hva de ansatte trenger tilgang til. 

Swezey (1987, ref. i Coultas et al., 2012, s. 518) beskriver disse hjelpemidlene som ulike 

«tools that are used to assist in the performance of a job or task.” Som tidligere beskrevet i 

den oppgavespesifikke analysen – som fremhevet at ansatte ikke alltid kan pålegges å måtte 

huske store mengder informasjon – har hjelpemidler det formålet at de kan redusere kognitiv 

belastning ved at den ansatte får tilgang til informasjon via hjelpemidlene. Coultas et al. 

(2012, s. 518-519) beskriver flere typer hjelpemidler, blant annet informasjonsbaserte 

hjelpemidler, prosedurale hjelpemidler, veiledende hjelpemidler. 

De informasjonsbaserte hjelpemidlene inneholder informasjon som kan være vanskelig å 

huske, hvor jobbmanualer er et mye brukt hjelpemiddel i arbeidslivet. Informasjonsbaserte 

hjelpemidler øker prestasjonene ved å gi tilgang til store mengder informasjon som kan være 

relatert til utførelsen av en jobb. 

Prosedurale hjelpemidler gir en gjennomgang av hvordan man skal gjennomføre en oppgave 

ved hjelp av steg-for-steg-instruksjoner (Swezey, 1987, ref. i Coultas et al., 2012, s. 519). 

Disse hjelpemidlene beskriver hvilke handlinger som skal utføres i en gitt rekkefølge, og 

presenterer ofte også informasjon om hvilke utfall man skal forvente etter hver handling. 

Sjekklister er et typisk eksempel på slike hjelpemidler. 

Veiledende hjelpemidler skiller seg fra de prosedurale hjelpemidlene ved at de støtter opp 

under avgjørelser ved å foreslå ulike tankesett eller ideer (Rossett & Gautier-Downes, 1991, 

ref. i Coultas et al., 2012, s. 519). Denne typen hjelpemidler kan gjerne benyttes før en 

oppgave skal utføres, og et typisk eksempel på dette er maskinbaserte hjelpemidler som 

veileder militære ledere i å ta riktige avgjørelser. 

Alle disse typene hjelpemidler støtter de ansatte i å overføre KSAOs fra opplæringen til 

arbeidssituasjonen som finner sted etter opplæringen, og dermed er overføring påvirket av 

både egenskapene ved arbeidsmiljøet og de hjelpemidlene som benyttes både etter (og i noen 

tilfeller under) opplæringen. 

Evaluering 

Evaluering er en sentral del av alle opplæringssystemer og hensikten med evaluering er å 

identifisere om opplæringen bidrar til oppnåelse av læringsmålene og om opplæringen bidrar 
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til å nå det målet som er satt for opplæringen. På denne måten kan man gi støtte til å fortsette 

opplæring som er hensiktsmessig og vellykket, samt gjøre endringer ved eller stoppe 

opplæring som ikke er hensiktsmessig. Når man skal gjennomføre en evaluering anbefales det 

i FUE-prinsippene at man avklarer hensikten med evalueringen (Salas et al., 2012A, s. 92). 

Evaluering gjennomføres ved å systematisk samle inn data for å kunne undersøke om 

læringsmålene eller formålet er oppnådd på en tilfredsstillende måte (Kraiger, 2002, ref. i 

Salas et al., 2012A, s. 90). Denne systematiske innsamlingen har utgangspunkt i et sett med 

evalueringskriterier. Evalueringskriteriene bygger på behovsanalysen, som identifiserer både 

læringsmål og utfall av opplæringen. For å gjennomføre den systematiske innsamlingen kan 

man benytte seg av et stort antall evalueringsmodeller. 

Selv om det finnes mange evalueringsmodeller, har Kirkpatricks (1994, ref. i Salas et al., 

2012A, s. 91) hierarkiske evalueringsmodell vært mye benyttet i organisasjoner for å evaluere 

opplæringssystemer. Salas et al. (2012A, s. 91) argumenterer for at denne modellen – på tross 

av kritikk – kan tilby et første steg inn i evalueringsmetodologien for mange organisasjoner. 

De anbefaler dermed at organisasjoner benytter seg av denne evalueringsmodellen. I denne 

undersøkelsen blir dermed denne modellen anvendt for å undersøke om opplæringen i 

organisasjonen er i samsvar med det forskningen anbefaler. 

Kirkpatricks (1994, ref. i Salas et al., 2012A, s. 91) modell fremhever at evaluering måles på 

fire nivåer. 

1. Reaksjonene til de som har mottatt opplæringen 

2. Tilegnelse av KSAOs 

3. Overføring 

4. Resultater på organisasjonsnivå 

Det første nivået omhandler reaksjonene til de som har mottatt opplæringen, og har som 

formål å undesøke om de er fornøyd med opplæringen, om de er motiverte og om de opplevde 

opplæringen som nyttig. Dette kan man for eksempel gjøre ved hjelp av et spørreskjema. 

På det andre nivået måles tilegnelsen av KSAOs, basert på læringsmålene som ble satt for 

opplæringen. Dette kan evalueres gjennom for eksempel øvelser eller tester. Det er viktig å 

presisere at dette måles under (eller helt mot slutten av) selve opplæringen, og ikke etter 

opplæringen er ferdig, til forskjell fra det tredje nivået som måler overføringen. 
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Det tredje nivået har som formål å måle hvilken overføring som har skjedd, ved å ta 

utgangspunkt i prestasjoner og atferd på jobben etter opplæringen er ferdig. Denne 

evalueringen skiller seg dermed fra det foregående nivået ved å undersøke hvorvidt det som 

faktisk ble lært er overført til arbeidet. Evaluering på dette nivået kan gjennomføres ved å 

observere de ansatte utføre arbeidsoppgavene sine etter opplæringen. 

På det fjerde nivået er det resultater på organisasjonsnivå som måles, gjerne gjennom data 

som salgstall, produktivitet, kundetilfredshet, turnover og økonomisk profitt (Salas et al., 

2012B, s. 39). Evaluering på dette nivået omhandler da i hvilken grad opplæringen har hatt en 

ønskelig effekt på organisasjonen som helhet. 

Selv om evalueringen har til hensikt å identifisere om opplæringen bidrar til oppnåelse av 

læringsmålene, finnes det også strategier for å gjøre evalueringen mer effektiv (Salas et al., 

2012A, s. 91). Det anbefales å tydelig kommunisere hensikten med evalueringen. Dette kan 

gjøres gjennom å kommunisere hva som evalueres, hvordan det evalueres og hvorfor det 

evalueres, på et tidlig tidspunkt i opplæringsprosessen. Kraiger (2002, ref. i Salas et al, 

2012A, s. 91) viser til at evaluering ofte kan ha tre ulike hensikter, som man burde ha et 

bevisst forhold til: Evaluering kan benyttes for å fatte avgjørelser rundt opplæringen. 

Evaluering kan benyttes for å gi tilbakemelding til de som utfører opplæringen, de som mottar 

opplæringen eller de som er ansvarlige for (og eventuelt designer og utvikler) opplæringen. 

Evaluering kan benyttes for å markedsføre utbyttet av opplæringen. Organisasjoner må derfor 

forholde seg til hvilke av disse tre hensiktene som er passende for deres evaluering, for så å 

tydelig kommunisere dette. 

Oppsummering: Etter opplæring 

Som beskrevet i de foregående avsnittene handler det som skjer etter opplæringen om 

overføring og evaluering. Undersøkelsen beskriver hvilke hjelpemidler som benyttes, som kan 

beskrives som informasjonsbaserte, prosedurale eller veiledende hjelpemidler. For evaluering 

benyttes Kirkpatricks (1994, ref. i Salas et al., 2012A, s. 91) modell med fire nivåer, samt at 

det undersøkes hvorvidt de ansvarlige for opplæringen har avklart en hensikt for 

evalueringen. 
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3 Forskningsdesign og metode 

3.1 Forskningsstrategi 

I dette kapitlet redegjøres det for forskningsstrategien, forskningsdesignet og 

forskningsmetoden for undersøkelsen. Innledningsvis redegjøres det kort for hvilken 

forskningsstrategi som ligger til grunn for undersøkelsen og hvilke implikasjoner dette har for 

forskningsdesignet. 

Gjennom valg av tematikk og idé ble det fort klart at undersøkelsen i hovedsak skulle 

omhandle mennesker og deres beskrivelser av virkeligheten. Formålet med undersøkelsen er å 

undersøke graden av samsvar mellom hvordan en organisasjon bedriver opplæring av 

nyansatte, og de anbefalinger, prinsipper og retningslinjer som presenteres i forskningen 

fremsatt av det opplæringsteoretiske forskningsfeltet. En kvalitativ forskningsstrategi vil 

dermed kunne bidra med tekstdata og beskrivelser (Ringdal, 2013, s. 24), noe som 

sammenfaller med formålet med undersøkelsen i større grad enn en kvantitativ 

forskningsstrategi. Den kvantitative tilnærmingen baseres i større grad på numeriske data og 

krever ofte et stort antall enheter eller informanter, noe som dermed med ble ansett som en 

mindre relevant strategi for undersøkelsen, fordi numeriske data kan være vanskeligere å 

sammenligne opp mot teoretiske begreper, prinsipper og retningslinjer som blir presentert i 

forskningen. Derfor ble valget å benytte seg av en kvalitativ forskningsstrategi. Likevel gjorde 

jeg senere i prosessen den vurderingen at en underordnet kvantitativ datainnsamling gjennom 

et spørreskjema kunne være en nyttig metodikk for å få informasjon om forhold knyttet til 

organisasjonen som helhet, som kunne gi meg verdifull innsikt frem mot de kvalitative 

dybdeintervjuene. Dermed er forskningsstrategien å regne som en kombinert tilnærming, ofte 

beskrevet som mixed methods (Larsen, 2017, s. 30). En kombinering av metodene har også 

implikasjoner for kvaliteten på forskningen, da å bruke flere metoder kan føre til at svakheter 

ved den ene metoden veies opp av styrkene ved den andre metoden (Larsen, 2017, s. 30). 

Forskningsstrategien er dermed hverken utelukkende kvalitativ eller kvantitativ – den er 

kombinert. 

3.2 Forskningsdesign 
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3.2.1 Valg av forskningsdesign 

I de neste avsnittene redegjøres det for forskningsdesignet. Ringdal (2013, s. 25) presenterer 

en modell som illustrerer sammenhengen mellom forskningsstrategi og forskningsdesign, der 

casestudier og komparative design er de eneste typene design som kategoriseres som både 

kvalitativ og kvantitativ. I det følgende presenteres casestudier som valg av design for 

undersøkelsen. 

Casestudie som design er relevant når undersøkelsen søker å få svar på spørsmål som 

omhandler hvordan (Yin, 2014, s. 4), og dette ser jeg dermed som sammenfallende med 

forskningsspørsmålene som oppgaven søker å besvare. Det er derimot stor uenighet om 

hvordan man skal definere og beskrive casestudier (Ringdal, 2013, s. 170). Stake (1995, ref. i 

Ringdal, 2013, s. 170) beskriver et case som et avgrenset objekt, en beskrivelse som kan være 

passende for min undersøkelse. Da jeg utformet undersøkelsen tok jeg utgangspunkt i 

organisasjonen som helhet som case, hvor hver enkelt butikk utgjorde en underenhet. 

Fokuseringen på organisasjonen som helhet var det som ble forstått som et case (Ringdal, 

2013, s. 108), men denne forståelsen ble endret i løpet av forskningsprosessen. Etter å ha 

gjennomført det kvantitative spørreskjemaet ble det klart at ansvaret for opplæring av 

nyansatte i stor grad lå hos den enkelte butikksjef. Da endret jeg designet fra å forstå 

organisasjonen som helhet som et case, til å benytte hver butikk som en case, slik at det var 

mulig å gjøre teoretiske sammenligninger mellom casene. Siden jeg benyttet meg av flere 

case, er opplegget å beskrive som et multippelt casestudie, da casene ble forhåndsutvalgt. 

Denne utvelgingen skjedde da casene på et tidligere tidspunkt ble forstått som underenheter, 

og ikke egne caser. Utvelgingen var dermed ikke planlagt som et multippelt casestudie, men 

det var muliggjort gjennom det tidligere designet, og tilpasset i løpet av prosessen. 

Casestudier bygger på et lite antall caser (Ringdal, 2013, s. 107) og valg av design avhenger i 

stor grad av analysenivået og antallet caser – om det er ett, få eller mange case. I denne 

undersøkelsen benyttes en cross-case analyse (Yin, 2003, s. 133) som kjennetegner 

undersøkelser hvor man analyserer få antall caser. Dette sammenfaller dermed med 

undersøkelsens utvalg, som er på fem informanter, som representerer hver sin case. 

Analysestrategien som benyttes i undersøkelsen blir utdypet senere i kapitlet. 

3.2.2 Forskningsdesign som retningslinjer 
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På et mer pragmatisk plan er forskningsdesignet nært knyttet til formålet med studien, som 

også påvirker retningslinjene for designet. Thagaard (2009, s. 48) beskriver retningslinjene 

som en hva-, hvem- hvor- og hvordan-tilnærming. Spørsmålet om hva omhandler det 

undersøkelsen fokuserer på, som beskrives gjennom utformingen av en problemstilling. 

Spørsmålet om hvem innebærer en definisjon av utvalget av aktuelle informanter. Spørsmålet 

om hvor omhandler tid og sted for gjennomføringen av undersøkelsen og innebærer å få 

tilgang til det miljøet og informantene som blir definert som relevante for undersøkelsen. 

Spørsmålet om hvordan omhandler valg relatert til datainnsamlingen og forskningsmetodene 

som benyttes. Begrunnelsen for disse valgene vil bli diskutert nærmere i dette kapitlet, men 

innledningsvis blir det bare redegjort for de grunnleggende trekkene ved forskningsdesignet. 

I denne undersøkelsen går spørsmålet hva ut på å undersøke opplæring av nyansatte i en 

organisasjon, og i hvilken grad det er et samsvar mellom det organisasjonen gjør og 

anbefalinger fra det opplæringsteoretiske forskningsfeltet. Undersøkelsens hvem er ansatte i 

organisasjonen som har ansvar for eller administrerer opplæringen av nyansatte. Spørsmålet 

om hvor har blitt avgrenset til arbeidsplassene til de respektive ansatte. Det siste spørsmålet, 

som beskrives litt nærmere, er hvordan datainnsamlingen gjennomføres og hvilke 

forskningsmetoder som benyttes. I denne undersøkelsen benyttes det flermetodedesign som 

beskriver datainnsamling gjennom en kombinering av flere metoder. Forskningsdesignet i 

denne undersøkelsen har utgangspunkt i en underordnet kvantitativ datainnsamling som ble 

gjennomført ved et spørreskjema. Resultatene fra spørreskjemaet ble så benyttet til å velge ut 

informanter til kvalitative dybdeintervjuer. 

3.3 Forskningsmetode 

3.3.1 Utforming av problemstilling og forskningsspørsmål 

Spørsmålet om hva undersøkelsen omhandler er et spørsmål om problemstillingen som 

benyttes og utformingen av den. I denne undersøkelsen benyttes det en beskrivende 

problemstilling som undersøker hvordan ulike forhold er, varierer eller endres, og omtales 

gjerne som deskriptive undersøkelser (Grønmo, 2016, s. 79; Leseth og Tellmann, 2014, s. 38; 

Thagaard, 2012, s. 50, ref. i Larsen, 2017, s. 22). Problemstillingen som tidligere ble 

introdusert er: I hvilken grad er opplæringen av nyansatte i en retailbedrift i samsvar med 

anbefalinger fra forskning? Denne problemstillingen har vært kontinuerlig utviklet gjennom 
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hele forskningsprosessen, men har i stor grad inneholdt de samme nøkkelbegrepene (Larsen, 

2017, s. 22). Nøkkelbegrepene opplæring, nyansatte, organisasjon, samsvar og forskning har 

vært uendret siden den opprinnelige problemstillingen ble utviklet, og dette har i stor grad 

sammenheng med at oppgaven har et deduktivt utgangspunkt. Dette deduktive utgangspunktet 

er forankret i den tidligere nevnte faglige begrunnelsen for problemstillingen. Siden 

problemstillingen er utformet med denne faglige begrunnelsen er det også slik at de teoretiske 

bidragene som det opplæringsteoretiske forskningsfeltet har bidratt med vil påvirke i hvor stor 

grad problemstillingen endres underveis i forskningsprosessen. På tross av at kvalitative 

forskningsstrategier i hovedsak er induktive (Ringdal, 2013, s. 104) er problemstillingen i 

denne oppgaven preget av å ha et mer deduktivt utgangspunkt. Den har et bevisst teoretisk 

grunnlag i form av utvalgt teori som beskriver prinsipper og retningslinjer for opplæring, og 

dette har dermed påvirket i hvor stor grad problemstillingen har vært gjenstand for endring 

eller ikke gjennom forskningsprosessen. Likevel anser jeg den som å være fleksibel nok, uten 

å være upresis, da den gir tydelige føringer for hva undersøkelsen omhandler, samtidig som 

den også kan være gjenstand for visse endringer på bakgrunn av empirien. Da 

problemstillingen i seg selv ikke er forskbar valgte jeg også å utforme et forskningsspørsmål 

som kunne benyttes for å besvare problemstillingen. Forskningsspørsmålet er: Hvordan 

foregår opplæringen i organisasjonen? Dette forskningsspørsmålet er et vidt og stort 

spørsmål, men med det deduktive utgangspunktet til oppgaven er det likevel visse 

begrensninger for omfanget til forskningsspørsmålet. 

3.3.2 Utvalg og undersøkelsesopplegg 

Spørsmålet om hvem innebærer som nevnt å definere hvem som er relevante informanter, som 

kan utgjøre utvalget som undersøkelsen baserer seg på (Thagaard, 2009, s. 55). I denne 

undersøkelsen har det blitt gjennomført to utvalgsprosedyrer. Utvalgene baserer seg på 

butikksjefer i organisasjonen, da det ble vurdert dit at de sitter med mye kunnskap og innsikt 

angående sin egen arbeidsplass og organisasjonene. Det er også viktig å presisere at dette har 

sammenheng med at undersøkelsen omhandler opplæring av nyansatte på organisasjonsnivå, 

til forskjell fra for eksempel individnivå. Et individnivå kunne selvfølgelig også vært et nyttig 

perspektiv, men på grunn av mangel på tilgjengelige nyansatte som informanter og 

begrensninger i oppgavens tid og omfang, ble dette valget tatt.  
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Den første ble gjennomført i tilknytning til det kvantitative spørreskjemaet. Da 

spørreundersøkelser ofte benyttes for å samle inn data fra et utvalg, for å kunne gi en statistisk 

beskrivelse av populasjonen som utvalget er trukket fra (Groves, et al., 2004, ref. i Ringdal, 

2013, s. 190), er det viktig å presisere at dette ikke var hensikten med mitt utvalg. Den totale 

populasjonsstørrelsen i organisasjonen var 14 butikksjefer. Siden alle butikksjefene ble 

vurdert til å være relevante informanter, og det ikke var et mål å generalisere statistisk fra 

utvalg til populasjon, valgte jeg å sende ut forespørsel om deltakelse i spørreundersøkelsen til 

alle de 14 butikksjefene. Utvalget ble kontaktet ved at jeg fikk tilgang til 

kontaktinformasjonen til alle butikksjefene gjennom min kontaktperson i organisasjonen. 

Den andre utvalgsprosedyren ble gjennomført i tilknytning til de kvalitative dybdeintervjuene. 

I kvalitativ forskning benyttes det som regel få strategisk utvalgte enheter (Tjora, 2017, s. 40) 

og i denne undersøkelsen ble det benyttet et tilgjengelighetsutvalg på fem informanter. I 

denne undersøkelsen – som i de fleste andre undersøkelser med intervjuer – er antallet 

påvirket av hvor mye tid og ressurser som er tilgjengelig (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 148), 

noe som har vært relativt begrenset i denne undersøkelsen. Informantene som ble kontaktet 

gjennom utvalgsprosedyren er informanter som representerer egenskaper som er relevante for 

problemstillingen i undersøkelsen (Thagaard, 2009, s. 56), samtidig som de samtykker til 

deltakelse i undersøkelsen. Et annet aspekt ved utvalgsprosedyren til de kvalitative 

dybdeintervjuene var at det var ønskelig at undersøkelsen skulle inkludere representanter fra 

forskjellige typer arbeidsplasser og ulike land. Utvalget bestod derfor av tre informanter fra 

den vanligste typen arbeidsplass i organisasjonen, én informant fra en arbeidsplass med flere 

ansatte enn normalt og én informant fra en arbeidsplass fra en mindre vanlig arbeidsplass. Én 

av informantene representerer et annet land enn de andre informantene, men på grunn av 

etiske implikasjoner knyttet til anonymiteten til informantene kan ikke dette forholdet 

beskrives nærmere i forskningsmetoden eller analysen. For å videre bevare anonymiteten til 

informantene har jeg heller ikke valgt å bruke fiktive navn, men kommer til å bruke 

«Informant 1», «Informant 2», «Informant 3», «Informant 4» og «Informant 5» som 

identifikasjon, og jeg har også valgt å unngå å presentere ytterligere informasjon tilknyttet 

kjønn, ansiennitet, beskrivelser av arbeidsplassen eller lignende. 

3.3.3 Adgang til miljøet 
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Spørsmålet om hvor omhandler hvor undersøkelsen utføres og dermed også tid og sted for de 

kvalitative dybdeintervjuene. Siden undersøkelsen omhandler hvordan opplæring foregår på 

en arbeidsplass, var arbeidsplassen det miljøet jeg ønsket tilgang til, slik at informantene ikke 

ble påvirket av at de var på et annet sted enn sin egen arbeidsplass. Dette var miljøer som alle 

informantene selv foreslo som møteplass for å gjennomføre dybdeintervjuene, og det kan 

dermed forståes i sammenheng med at informantene selv følte seg trygge på å fremstille seg 

selv og sine meninger på sin arbeidsplass, til meg som en utenforstående forsker. 

3.3.4 Valg av metode 

Spørsmålet om hvordan omhandler hvordan data skal samles inn (Thagaard, 2009, s. 61) og 

vil dermed omfatte de ulike forskningsmetodene som er benyttet i undersøkelsen, samt 

begrunnelser for hvorfor akkurat de respektive metodene ble benyttet. Valget av 

forskningsmetoder i denne undersøkelsen måtte være relevante for formålet og har også 

sammenheng med forskningsstrategien og forskningsdesignet. Som beskrevet tidligere er 

undersøkelsens forskningsstrategi preget av en kombinert tilnærming, med en underordnet 

kvantitativ metode, og en kvalitativ metode som hovedstrategi. Denzin & Lincoln (2005, s. 

10, ref. i Thagaard, 2009. s. 17) beskriver hvordan forholdet mellom kvalitative og 

kvantitative metoder innebærer å fremheve mening som ikke kan måles i kvantitet eller 

frekvenser. Larsen (2017, s. 26-27) fremhever flere forhold som påvirker valg av metode. 

Tilnærmingen til fenomenet, problemstillingens utforming, undersøkelsens formål, egne 

forutsetninger og ressurser, egenskaper ved studieobjektene og forholdet til kildene er alle 

forhold som nevnes. Mange av disse forholdene påvirket mitt valg av metode, og vil bli 

nærmere beskrevet i den enkelte metoden i de følgende avsnittene. På tross av alle disse 

forholdene beskriver Tjora (2017, s. 29) hvordan argumenter for eller imot den ene eller andre 

metoden ofte er basert på generelle karakteristikker av strategiene, men at det ofte kan 

fremheve forskjeller som er mindre vesentlige for valget av metode. Han vektlegger at 

metodenes evne til å forklare et fenomen på forskjellige måter burde være sentralt når man 

velger metoden. Da jeg i undersøkelsen begynte arbeidet med å velge strategi og metode var 

det vesentlig å vurdere hvor mye innsikt jeg selv hadde i tematikken. Selv om jeg hadde et 

visst forutbestemt teoretisk grunnlag – som et resultat av den faglige begrunnelsen for 

problemstillingen – vurderte jeg det som mer hensiktsmessig at den mest sentrale 

forskningsmetoden var fleksibel nok til å kunne ta høyde for misforståelser og uforutsette 

aspekter ved fenomenet jeg ønsket å undersøke. Tjora (2017, s. 30) fremhever at en kvalitativ 
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intervjuundersøkelse kan gi innsikt i aspekter ved fenomenet som ikke var en del av det 

opprinnelige designet for undersøkelsen, og er dermed en fleksibel metode. Dette gjelder også 

for mitt valg om å benytte meg av en underordnet kvantitativ spørreundersøkelse som fant 

sted før de kvalitative dybdeintervjuene. De forholdene jeg hadde inkludert i det opprinnelige 

designet som skulle besvares gjennom spørreskjemaet, hadde jeg ingen garanti for at var 

tilstrekkelige. Derfor ble det viktig for min undersøkelse at den kvalitative metoden kunne gi 

innsikt ut over det jeg hadde bestemt på forhånd i designet av undersøkelsen. Prosessen med å 

velge metoder for undersøkelsen min var også preget av et ønske om å benytte seg av 

observasjon som metode. Dette var noe som viste seg å ikke være gjennomførbart, da det ikke 

var noen tilgjengelige nyansatte som jeg kunne observere i tidsperioden hvor jeg samlet inn 

dataene til undersøkelsen. Jeg vurderer det dit at observasjon som metode muligens kunne 

veid opp for en av de metodologiske svakhetene ved dybdeintervju, som beskrives som 

informantenes subjektivitet (Tjora, 2017, s. 114). Om jeg kunne benyttet meg av observasjon 

som metode kunne det vært mulig å undersøke det som faktisk ble gjort i opplæringen av 

nyansatte, til forskjell fra å støtte undersøkelsen på beretninger om hva som blir gjort. En 

kombinering av de to tilnærmingene kunne utfylt hverandres svakheter, men observasjon er 

også en tidkrevende metode. Det ville dermed også vært et spørsmål om gjennomførbarhet 

hvis observasjonen skulle foregått over lengre tid, noe som kanskje hadde redusert den 

tilgjengelige tiden til å analysere dataene. 

3.3.5 Spørreskjema 

Som beskrevet tidligere valgte jeg å benytte et kvantitativt spørreskjema som underordnet 

metode for datainnsamling før jeg utformet designet for de kvalitative dybdeintervjuene. 

Dette valget ble tatt da jeg søkte innsikt i hvem som hadde ansvaret for opplæring av 

nyansatte i organisasjonen, samt om det fantes en overordnet strategi for opplæring av 

nyansatte. Siden dette valget ble tatt i løpet av prosessen, var det også et pragmatisk spørsmål 

om gjennomføring og kostnad. For å holde kostnadene lave, samt ivareta anonymiteten til 

informantene og likevel nå et geografisk spredt utvalg, ble det benyttet et 

selvutfyllingsskjema i form av et nettskjema. Nettskjemaet fremheves av Ringdal (2013, s. 

198) som den nyeste formen for selvutfyllingsskjemaer, og har den fordelen at det kan 

gjennomføres når informantene ønsker, samt at det kan gjennomføres uten at noen andre er til 

stede. Ulempene med dette er at det kan være stort frafall. Utvalget til nettskjemaet er 

beskrevet tidligere, og frafallet var selvfølgelig en problematikk som jeg måtte forholde meg 
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til. Ved svært høyt frafall ville jeg kanskje ikke oppnå den innsikten jeg ønsket meg, og det 

ville være vanskeligere å benytte svarene fra spørreundersøkelsen inn mot utformingen av 

intervjuguiden for de kvalitative dybdeintervjuene. Svarprosenten var likevel svært høy, på 

hele 87,5%, sett i lys av at en svarprosent på 50% blir beskrevet som vanlig (Ringdal, 2013, s. 

119). Det ble sendt ut en link til spørreskjemaet til 8 informanter som hadde samtykket til 

deltakelse, og det ble innhentet 7 svar. Dermed var det seks informanter som ikke svarte på 

den opprinnelige forespørselen, samt én informant som samtykket til deltakelse, men som det 

ikke ble innhentet noe svar fra. 

Selve utformingen av nettskjemaet ble først og fremst knyttet til hensikten med 

datainnsamlingen. Siden hensikten var å få innsikt i opplæringen av nyansatte i 

organisasjonen, utviklet jeg et fåtall presise spørsmål som omhandlet denne tematikken. 

Innsiktene fra spørreundersøkelsen ønsket jeg å benytte frem mot utviklingen av 

intervjuguiden i de kvalitative dybdeintervjuene. Jeg valgte en todelt struktur hvor den første 

delen omhandlet opplæring av nyansatte i organisasjonen som helhet. Dette gav meg innsikt i 

forhold tilknyttet strategier og mål for opplæring i organisasjonen og standardisering av 

opplæringsprosessen. Den andre delen omhandlet opplæring av nyansatte på den spesifikke 

arbeidsplassen, og gav innsikt i bruk av metoder for opplæring på arbeidsplassen, hvem som 

er ansvarlige for opplæringen og hvor lang tid man vurderte at opplæringsprosessen tar. De 

fleste spørsmålene var lukkede med svaralternativer som var gitt på forhånd gjennom en 

Likert-skala. Likert-skalaen fremheves som nyttig for å måle holdninger og verdier (Ringdal, 

2013, s. 202) og i min undersøkelse ønsket jeg at informantene skulle vurdere påstandene, slik 

at jeg kunne få innsikt i hvor enige eller uenige de var i de ulike påstandene. Enkelte av 

spørsmålene var lukkede spørsmål kombinert med felter hvor informantene kunne formulere 

svarene fritt om det var ønskelig. 

3.3.6 Det kvalitative dybdeintervjuet 

Undersøkelsens overordnede metode for innsamling av data er kvalitative dybdeintervju. 

Spørsmålet om hvorfor valget falt på kvalitative dybdeintervjuer kan besvares ved å spørre 

spørsmålet: Hva er veien til målet? Målet med undersøkelsen er som tidligere nevnt å 

undersøke om det er samsvar mellom opplæringen av nyansatte, og anbefalinger fra 

forskning. For å kunne si noe om hvordan opplæringen av nyansatte foregår i organisasjonen 

som studeres, vurderte jeg det som svært relevant å få innsikt i hvordan butikksjefene i 
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organisasjonen beskriver sitt ansvar for opplæringen av nyansatte, gjennom sin subjektive 

forståelse av deres virkelighet. Kvale & Brinkmann (2017, s. 20) fremhever at 

forskningsintervjuer egner seg til å få innsikt i menneskers erfaringer og deres forståelse av 

verden. Tjora (2017, s. 115) beskriver intervjusituasjonen som en mulighet for informanten til 

å reflektere over egne erfaringer og meninger, og det er denne innsikten jeg ønsket på vei mot 

forståelsen av hvordan opplæring av nyansatte i organisasjonen foregår. 

Intervjuguide og vitenskapsteoretisk perspektiv 

Det vitenskapsteoretiske perspektivet på intervjuet som metode er også et valg jeg måtte 

forholde meg til i designet av undersøkelsen. Thagaard (2009, s. 87) fremhever to 

perspektiver: et positivistisk perspektiv hvor forskeren er en «tilnærmet nøytral» mottaker av 

informantenes erfaring, og et konstruktivistisk perspektiv hvor den sosiale interaksjonen 

mellom forsker og informant fører til at man i fellesskap utvikler forståelse gjennom 

intervjusituasjonen. På tross av det deduktive utgangspunktet som oppgaven har, var det 

ønskelig at forståelsen av tematikken ble utviklet i fellesskap med informantene, slik at vi 

kunne tilpasse samtalen etter vår felles forståelse. Dette kom tydelig fram flere ganger i løpet 

av samtalen, hvor informantene ble selvbevisst ny forståelse. Likevel fremhever det 

positivistiske perspektivet at informantenes beskrivelser representerer informasjon om 

opplevelser, kunnskaper og synspunkter som et resultat av tidligere erfaring (Thagaard, 2009, 

s. 87). I undersøkelsen min står denne informasjonen sentralt, så det var vanskelig å ha en 

utelukkende positivistisk eller konstruktivistisk tilnærming. Jeg designet derfor intervjuguiden 

med den hensikten at samtalen skulle muliggjøre en forståelse som ble skapt i fellesskap, men 

samtidig også ta utgangspunkt i informantenes erfaringer.  

Tilnærming og struktur 

Forskningsintervjuet som et kvalitativt intervju representerer også et sett med ulike 

tilnærminger til struktur og utforming (Tjora, 201, s. 113-114). I det kvalitative 

dybdeintervjuet eller semistrukturerte intervjuer, blir det fremhevet nettopp at intervjuet har 

en delvis strukturert utforming. Dette har en vesentlig fordel hvis man ønsker å fastsette noen 

spørsmål eller temaer som man ønsker innsikt i, samtidig som man tillater for en variasjon i 

intervjuforløpet. Som beskrevet tidligere hadde jeg anlagt et deduktivt utgangspunkt, noe som 

dermed påvirket valget om å benytte meg av semistrukturerte dybdeintervjuer. Dette 
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deduktive utgangspunktet utgjorde i stor grad de kategoriene av temaer eller spørsmål som jeg 

ønsket å spørre informantene om, samt de begrepene jeg ønsket å benytte. Likevel var jeg klar 

over at jeg måtte ha en fleksibilitet til å kunne følge opp interessante beskrivelser og 

erfaringer som intervjuguiden og det deduktive utgangspunktet ikke kunne ta høyde for, og 

derfor var det mest naturlig å benytte meg av en semistrukturert tilnærming. Ved å benytte 

meg av denne tilnærmingen kunne jeg stille noen forhåndsdefinerte spørsmål til alle 

informantene, slik at det var en viss forutsigbarhet i hva samtalen omhandlet. 

Utforming av intervjuguiden 

Selve intervjuguiden ble utviklet i to versjoner. Den første versjonen inneholdt de 

forhåndsbestemte spørsmålene med utgangspunkt i de teoretiske begrepene og prinsippene 

som oppgaven bygger på. Denne versjonen ble sendt til informantene før selve samtalen, slik 

at de var klar over hvilke spørsmål jeg ønsket å stille. Dette så jeg også på som en mulighet til 

å løfte frem eventuelle uklarheter før selve samtalen, samt at informantene også kunne få tid 

til å forberede seg ved å gjøre noen innledende refleksjoner før selve samtalen fant sted. Den 

andre versjonen av intervjuguiden, som var mer detaljert, inneholdt både de forhåndsbestemte 

spørsmålene og alle oppfølgingsspørsmål. Oppfølgingsspørsmålene jeg benyttet meg av var 

både planlagte og spontane, men i den detaljerte intervjuguiden hadde jeg for de fleste 

spørsmålene forhåndsbestemt fire kategorier av oppfølgingsspørsmål: 

Hvordan benyttet dere denne metoden? Hvorfor valgte dere å gjøre det på den måten? 

Har du noen eksempler på hvordan denne metoden 

har blitt brukt? 

Hvem er det som tar del i opplæring når man benytter 

denne metoden? 

 

Disse kategoriene benyttet jeg der hvor jeg så det som hensiktsmessig for å få ytterligere 

informasjon om et spørsmål. I tillegg til disse fire kategoriene ble det også benyttet andre 

forhåndsbestemte oppfølgingsspørsmål tilpasset den tematikken eller spørsmålet som ble stilt. 

På tross av at jeg hadde et bredt spekter av forhåndsbestemte oppfølgingsspørsmål vurderte 

jeg det også som hensiktsmessig å kunne stille spontane oppfølgingsspørsmål. 

Intervjuguiden bestod av noen innledende spørsmål som var generelle og omhandlet tidligere 

erfaringer med opplæring som nyansatt, for at informantene skulle komme i gang med å 

snakke om begreper og tanker tilknyttet opplæring. Tjora (2017, s. 116) beskriver dette som 
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en mulighet for informantene til å sjekke om samtalen omhandler det forskeren ønsker å 

snakke om. Dette hjalp også til å gjøre situasjonen mer avslappet, noe som blir fremhevet i 

litteraturen som en måte å skape trygghet i intervjusamtalen (Thagaard, 2009, s. 100). I 

utformingen av intervjuguiden var det inkludert flere innledende spørsmål enn jeg antok at jeg 

kom til å benytte meg av. Dette var et valg jeg gjorde for å tilpasse situasjonen etter 

informantenes vilje til å prate om et tema. På denne måten kunne jeg benytte intervjuguiden 

som et verktøy for å sikre en tilstrekkelig trygghet i samtalen, før jeg stilte spørsmål fra 

hoveddelen. Det var to scenarioer jeg så for meg at kunne utspille seg. Det første scenarioet 

var informanter som delte mange tanker og erfaringer rundt de innledende spørsmålene. Da 

ville jeg ha muligheten til å gå videre hvis jeg opplevde informanten som trygg nok i 

intervjusituasjonen. Det andre scenarioet var informanter som jeg oppfattet som mindre 

trygge, og som kanskje ikke hadde like utfyllende utsagn om temaene i de innledende 

spørsmålene. Da var det greit å ha noen ekstra innledende spørsmål å gå på, før jeg gikk 

videre til hoveddelen. Denne fleksibiliteten er som nevnt et av kjennetegnene til 

semistrukturerte intervjuer, og viste seg å være et nyttig hjelpemiddel i selve gjennomføringen 

av intervjuene. I hoveddelen av intervjuguiden benyttet jeg spørsmål som tok utgangspunkt i 

det teoretiske rammeverket, slik at svarene kunne benyttes til å undersøke problemstillingen. 

Strukturen fulgte i stor grad prinsippene til Salas et al. (2012): før opplæring, under 

opplæring og etter opplæring. Denne strukturen representerer også en tidsdimensjon som ble 

et bevisst verktøy for å hjelpe informantene til å reflektere over tematikken som helhet. 

Spørsmålene om det som skjer før opplæringen ble introdusert først, så gikk vi videre til 

spørsmål som omhandlet det som skjer under opplæringen, for så å ta fatt på den siste delen 

som omhandlet det som skjer etter opplæringen. På denne måten kunne jeg også gå tilbake i 

«tid» og ta opp sitater eller begreper som ble nevnt tidligere i samtalen, og som også på grunn 

av strukturen i intervjuguiden, kunne forståes som forutliggende i tid. Denne strukturen viste 

seg å være hensiktsmessig for alle intervjuene, og bidro med å gi en konkret retning for 

samtalen. Selv om strukturen var hensiktsmessig, var utformingen av intervjuguiden preget av 

en usikkerhet knyttet til de teoretiske begrepene. Begrepene som benyttes i teorien ble nøye 

vurdert i formuleringen av spørsmålene, og begrepene ble også benyttet i informasjonsskrivet 

som alle deltakerne fikk tilsendt før intervjuet. Etter å ha vurdert begrepene og strukturen, 

brukte jeg mye tid på formuleringen av spørsmålene. Spørsmålene i seg selv ble forsøkt 

formulert så korte og enkle som mulig, noe som fremheves som essensielt i kvalitative 

dybdeintervju (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 165). På tross av at jeg investerte mye tid i 



33 

 

formuleringen av spørsmålene, opplevde jeg at jeg var nødt til å gjøre noen endringer etter 

første intervju. Dette var likevel ikke endringer som utgjorde store endringer, i hovedsak var 

det omstrukturering av setninger og komprimering av setninger, for at spørsmålene skulle bli 

enda tydeligere. 

Gjennomføring av intervjuet 

Det ble gjennomført fem kvalitative dybdeintervjuer i undersøkelsen. For å rekruttere 

informanter til intervjuer, tok jeg kontakt med informanter som hadde samtykket til deltakelse 

i spørreskjemaet. Informantene ble kontaktet via telefon, og i løpet av kort tid hadde jeg fått 

fem informanter som hadde samtykket til å delta på samtaleintervju også. Sted og tid for 

samtalene ble avtalt, og det var ingen bestemt rekkefølge på intervjuene. De fleste intervjuene 

ble gjennomført med noen få dagers mellomrom, og ble gjennomført på arbeidsplassen til de 

respektive informantene. Selve lokasjonen som ble valgt var det informantene selv som 

foreslo, og dette kunne variere fra lukkede rom til mer åpne områder. Jeg vurderte det dit at 

ved å la informantene bestemme lokasjon, ville det kunne gi dem en trygghet, i motsetning til 

om jeg hadde foreslått en annen lokasjon som jeg selv hadde sett meg ut på forhånd (Tjora, 

2017, s. 121). Likevel opplevde jeg dette som delvis problematisk, da enkelte av lokasjonene 

var mer lydutsatt enn andre, samt at andre mennesker i nærheten hadde mulighet til å lytte til 

samtalen. Dette førte til at jeg måtte utvise større bevissthet rundt etiske forhold ved samtalen. 

Før intervjuene begynte orienterte jeg informantene om hvordan intervjuet var tenkt å forløpe, 

og estimert tid til å gjennomføre samtalen ble satt til 30-60 minutter. Før samtalen spurte jeg 

også om samtykke til å ta lydopptak av samtalen for å kunne gjengi samtalen på mest mulig 

korrekt måte i transkriberingen. Dette fikk jeg samtykke til fra alle informantene. Under selve 

samtalen ble intervjuguiden utgangspunktet for utviklingen i samtalen. Det å finne en balanse 

mellom å ha en lyttende holdning og samtidig gi uttrykk for et ønske om å opprettholde 

retning og struktur i samtalen, blir av Thagaard (2009, s. 97) fremhevet som et dilemma. 

Likevel opplevde jeg dette som svært lite problematisk i selve intervjusituasjonen. De fleste 

informantene fikk frihet til å utforske tematikk uten at jeg avbrøt dem, men jeg foreslo flere 

ganger i løpet av samtalen å bytte samtaleemne fordi jeg anså tematikken som mindre relevant 

for undersøkelsen. Noen av informantene tok også selv initiativ til å bevege samtalen tilbake 

igjen til strukturen som var satt i intervjuguiden, noe som kan ha sammenheng med å gjøre at 

intervjuguiden ble sendt ut på forhånd. Denne balansen mellom åpenhet og struktur utspilte 
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seg forskjellig i alle intervjuene, men likevel var ikke variasjonen så stor at det gikk ut over 

den planlagte strukturen i samtalen. De informantene som hadde behov for å snakke mye om 

en tematikk og som var svært engasjert, fikk muligheten til dette. I noen tilfeller virket det 

som om denne friheten også gav dem muligheten til å bringe opp tematikk som var viktig for 

dem, uten at den kanskje hadde noen direkte sammenheng med undersøkelsen, slik jeg hadde 

informert om den. På tross av dette gikk det ikke ut over samtalen som helhet, da alle 

informantene også dekket de viktigste temaene og svarte utfyllende på spørsmålene mine. 

I gjennomføringen av intervjuene måtte jeg også være bevisst mitt eget kroppsspråk og måten 

jeg responderte på. Ringdal (2013, s. 244) beskriver hvordan man som intervjuer bør forsøke 

å se seg selv utenfra. Dette var noe jeg måtte være bevisst gjennom hele samtalen og som 

relaterte seg til mitt kroppsspråk og mine uttalelser. Både før og under hver samtale spurte jeg 

meg selv: Hvordan sitter jeg? Ser jeg avslappet ut? Virker jeg interessert? Skal jeg le når 

informanten ler? Skal jeg nikke og si «Ja», når jeg er fornøyd med et svar? Alle disse 

forholdene var noe jeg ønsket å være bevisst gjennom samtalen. I de fleste intervjuene 

benyttet jeg prober for å vise informanten at jeg hadde en lyttende holdning og at jeg syntes 

det som ble sagt var interessant (Thagaard, 2009, s. 91). Prober som «Mhm…», «Ja…», og 

«Fint…» var gjennomgående i intervjusamtalene, samtidig som jeg også benyttet meg av 

kroppsspråket mitt ved å nikke og smile for å vise at jeg satte pris på samtalen. 

3.4 Analyse og tolkning av forskningsdata 

3.4.1 Undersøkelsens analysestrategi 

Analysen som benyttes i denne oppgaven har utgangspunkt i forskningsdesignet, som ble 

beskrevet som en casestudie. I analyser av casestudier fremheves det forskningsdesignet ikke 

er avhengig av en viss datainnsamling- eller analysemetode (Merriam, 1988, ref. i 

Mehmetoglu, 2004, s. 44). Da min undersøkelse søker å forstå en organisasjon som helhet, 

men ansvaret for opplæring ligger hos hver butikksjef, blir cross-case analyse (Yin, 2014, s. 

164) benyttet som analytisk design for å analysere tematikk forankret i det teoretiske 

utgangspunktet. Cross-case analysen gjennomføres ved hjelp av en analysemetode som Yin 

beskriver som orbaserte tabeller (2014, s. 165). Denne metoden fremhever forskjeller og 

ulikheter i temaer mellom de ulike casene, slik at undersøkelsen kan trekke konklusjoner på 

tvers av casene. 
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3.4.2 Analyse og teori 

Analyseprosessen i undersøkelsen har som beskrevet et tydelig deduktivt utgangspunkt. Dette 

forklares ved at undersøkelsens formål er å undersøke hvorvidt det er samsvar mellom et sett 

med teoretiske prinsipper og retningslinjer, og det som en organisasjon faktisk gjør. Selv om 

kvalitative studier oftest har en induktiv tilnærming til teorigenerering (Thagaard, 2009, s. 

189) har denne undersøkelsen hatt et deduktivt grunnlag. Dette utgangspunktet har dermed 

påvirket fremgangsmåten i analysen ved at analysen tar utgangspunkt i de teoretiske 

begrepene og fenomenene som utgjør det teoretiske rammeverket i undersøkelsen. På tross av 

dette har det også vært nødvendig å tilpasse det teoretiske rammeverket, men i motsetning til 

en induktiv tilnærming som har teorigenerering som siktemål, anser jeg denne prosessen som 

i hovedsak deduktiv. 

3.4.3 Analysestrategi for kvalitative dybdeintervju 

For å analysere de kvalitative dybdeintervjuene ble det benyttet temasentrert analyse 

(Thagaard, 2009, s. 171). Analysen av de kvalitative dybdeintervjuene tok utgangspunkt i et 

sett med teoretiske begreper som utgjorde kategorier – eller temaer som Thagaard (2009) 

beskriver dem som. Antallet kategorier ble i stor grad bestemt gjennom den deduktive 

tilnærmingen, selv om det fremheves at for mange kategorier kan føre til lite oversiktlige 

sammenligninger (Thagaard, 2009, s. 172). En redusering av antall kategorier var likevel ikke 

relevant på grunn av det teoretiske rammeverket. Som analytisk verktøy valgte jeg å benytte 

meg av Nvivo for å behandle dataene fra de kvalitative dybdeintervjuene. Dette muliggjorde 

at jeg kunne lage en struktur som var oversiktlig og helhetlig, samtidig som jeg benyttet 

databehandlingsprogrammet til å notere ned refleksjoner rundt hver koding som ble gjort. 

Kategoriene som ble opprettet i Nvivo ble videre sortert i matriser (Miles & Huberman, 1994, 

s. 239-244, ref. i Thagaard, 2009, s. 173) som utgjorde den beskrivende og empirinære fasen 

(Thagaard, 2009, s. 175). I denne fasen fikk jeg en oversikt over materialet og kunne sortere 

matrisene slik at jeg kunne tolke materialet og arbeide mot en dypere forståelse. I matrisene 

valgte jeg å benytte en tabell som inneholdt de ulike informantene – eller casene – i de 

horisontale kolonnene, og kategoriene var sortert i de vertikale rekkene i tabellen. De 

beskrivende matrisene ble så benyttet for å kunne skape ordbaserte tabeller, i henhold til 

cross-case analysen. 
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3.4.4 Analysestrategi for spørreskjemaet 

Analysestrategien for spørreskjemaet hadde ikke som mål å produsere statistisk 

generalisering, men ble brukt for å få innsikt i enkelte variabler som belyser 

problemstillingen. Analysen ble gjennomført som en univariat analyse hvor fordelingen av 

verdiene på en variabel ble analysert (Larsen, 2017, s. 63). Fremstillingen av analysen ble 

gjort gjennom å benytte en tabell, som bidro til å gi en oversiktlig fremstilling av hva 

informantene svarte. Tolkningen og analysen av tabellen ble gjort gjennom å vurdere hva 

disse funnene kan si som kan ha betydning for utformingen av intervjuguiden for det 

kvalitative dybdeintervjuet (Larsen, 2017. s. 79). Siden gjennomføringen av spørreskjemaet er 

anonymt og det ble benyttet nettskjema, er det ikke mulig å uttale seg om representativitet. 

Dette har sammenheng med at jeg ikke kan si noe om hvem som faktisk svarte på 

spørreskjemaet, om hvem som representerte bortfallet. 

3.5 Etiske retningslinjer 

De etiske retningslinjene som undersøkelsen må forholde seg til, har vært mange og 

sammensatte. I det følgende presenteres det ulike aspekter ved de etiske retningslinjene som 

jeg vurderer som sentrale i undersøkelsen. Det første forholdet omhandler de etiske 

retningslinjene som gjelder for undersøkelser hvor det er nær kontakt mellom forsker og 

informant (Thagaard, 2009, s. 25). Det første forholdet omhandler informert samtykke. I 

undersøkelsen fikk alle informantene tydelig beskrevet hva deltakelse i studien innebærer. 

Informert samtykke ble hentet inn fra alle deltakerne. Selv om forskningsprosessen påvirket 

flere forhold ved studiens design og utførelse, ble det ikke gjort nevneverdige endringer som 

jeg vurderte som kritiske nok til at informantene måtte få informasjon om dette, slik at et 

eventuelt informert samtykke måtte revurderes av informantene. Informantene fikk også 

beskjed om konfidensialitetsprinsippet som var gjeldende for undersøkelsen. I min 

undersøkelse var det spesielt utfordrende å forholde meg til hvordan jeg til enhver tid kunne 

beskytte informantene, samtidig som det ikke gikk på bekostning av undersøkelsens kvalitet. 

Fangen (2004, s. 161, ref. i Thagaard, 2009, s. 27) argumenterer for at informantenes 

konfidensialitet skal prioriteres fremfor andre kvalitetsmessige forhold ved undersøkelsen. 

For det første gjorde dette at jeg måtte forsikre informantene om at de ikke kunne gjenkjennes 

i publiseringen av undersøkelsen. Dette var en omfattende prosess som både inkluderte å 

anonymisere organisasjonen, samt informantenes navn. Hver informant ble satt til å 
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representere hver sin case – eller hver sin butikk – og det er gitt at informantene er 

butikksjefer i organisasjonen. Det er derimot ikke gitt hvor butikkene befinner seg, og 

informasjon som kunne beskrive den enkelte butikk eller informant ble også ekskludert fra 

datamaterialene, slik at det ikke var mulig for andre butikksjefer i organisasjonen å 

gjenkjenne hverandre. For at informantene skulle være inneforstående med fremstillingen 

som ble gjort i publiseringen, fikk de valget om de ønsket å få tilsendt sitatene jeg ønsket å 

benytte før det ble publisert. Dette var det flere informanter som ønsket. 

Det mest utfordrende aspektet ved konfidensialitet var i transkriberingen av 

intervjumaterialet. Informantene representerte ulike talemåter, som gjorde at jeg måtte 

vurdere hvordan usammenhengende uttalelser og ord som «eh…» skulle transkriberes. Siden 

analyseformen er temasentrert, er det ikke et mål å analysere hvordan noe ble sagt, men bare 

hva som ble sagt. Dermed valgte jeg å forsøke å redusere de språklige forskjellene mellom 

informantene, slik at informantene ikke skulle oppleve det som ubehagelig å lese sine egne 

uttalelser, om de skulle preges av usammenhengende uttalelser eller andre lite ønskelige 

språklige kjennetegn (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 213). Derfor ble det viktig å bevare 

konfidensialiteten også gjennom transkripsjonen, slik at det ikke var mulig å gjenkjenne 

informanter på bakgrunn av språket deres. Dette kommer også veldig tydelig frem i form av at 

sitater som benyttes i analysen utelater en god del ord og setninger (ved å benytte […] som 

markør for at noe er utelatt) som enten kan være identifiserende eller usammenhengende. 

Likevel ser jeg ikke dette som negativt for selve analysen av dataene. 

3.6 Studiens kvalitet 

I det følgende beskrives kvaliteten på undersøkelsen og mulige feilkilder som kan ha oppstått 

(Ringdal, 2013, s. 477). Siden det allerede har blitt fremhevet en god del forhold tilknyttet 

kvaliteten på studien, blir dette en mer generell vurdering av begrepene reliabilitet og validitet 

(Thagaard, 2009). Ringdal (2013, s. 248) viser til at begrepene har omdiskutert relevans for 

kvalitative data, og Thagaard (2009) fremhever at begrepene troverdighet og bekreftbarhet 

kanskje kan være begreper som passer bedre for kvalitative data. Det første begrepet, 

troverdighet, omhandler i stor grad hvordan dataene utvikles. Dette har blitt diskutert allerede 

i noen grad, men en utfordring som likevel påvirker troverdigheten er mine relasjoner til 

informantene. Som privatperson har jeg hatt tilknytning til bransjen organisasjonen inngår i, 

et forhold som definitivt kan påvirke mine relasjoner. Likevel regner jeg ikke dette som 
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utslagsgivende for studien. Det andre begrepet, validitet, omhandler i stor grad om tolkningen 

av dataene kan beskrives som gyldige (Thagaard, 2009, s. 201). I denne sammenhengen har 

det gjennom forskningsmetoden også blitt redegjort for grunnlaget for tolkninger og 

konklusjoner, samt at alternative tolkninger også har blitt fremhevet der det er mulig. Likevel 

anser jeg de foregående forskningsmetodiske beskrivelsene i dette kapitlet som dekkende for 

denne tematikken. 
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4 Funn og analyse 

Undersøkelsens funn presenteres i det følgende ved å analysere det empiriske materialet i 

henhold til undersøkelsens problemstilling og forskningsspørsmål. For å svare på 

problemstillingen og forskningsspørsmålet analyseres det empiriske materialet gjennom en 

cross-case-analyse. I cross-case-analysen undersøkes FUE-prinsippene tematisk, hvor hver 

informant representerer en case. Før cross-case-analysen beskrives funnene fra 

spørreskjemaet. 

4.1 Funn fra spørreskjemaet 

Siden formålet med å benytte spørreskjema som forskningsmetode var å kartlegge et sett med 

relevante parametere, og ikke statistisk generalisering, vil funnene bli presentert ved å 

beskrive hvilke mønstre jeg fant som var relevant for utformingen av intervjuguiden til de 

kvalitative samtaleintervjuene. Som beskrevet ble det innhentet svar fra 7 informanter ut fra 

en total populasjon på 14 butikksjefer. Det første interessante funnet jeg gjorde var da jeg 

undersøkte følgende sett av påstander: 

 Helt enig Litt enig Hverken 

eller 

Litt uenig Uenig 

Organisasjonen har en overordnet strategi for opplæring 

av nyansatte 
3 1 1 2 0 

Jeg vet hvordan opplæring av nyansatte foregår i andre 

butikker i organisasjonen 
1 3 1 0 2 

På min arbeidsplass følger vi en overordnet strategi for 

opplæring av nyansatte, på lik linje med alle andre 

butikker 

2 2 2 1 0 

På min arbeidsplass har vi en egen utviklet strategi for 

opplæring av nyansatte 
4 1 1 0 1 

Tabell 1: Funn fra spørreskjemaet 

Som tabellen viser er det liten enighet blant butikksjefene i det første spørsmålet. Verdien helt 

enig er den som forekommer oftest, og det er stor spredning mellom informantenes svar. En 

mulig tolkning er at det ikke er noen enighet om det finnes en overordnet strategi eller ikke. 

Disse svarene er svært interessante når man ser dem i sammenheng med svarene på det siste 

spørsmålet, hvor hele 4 informanter har valgt verdien helt enig. Dette kan kanskje forklares 

ved at det finnes en overordnet strategi for opplæring av nyansatte, men at butikksjefene 
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likevel velger å benytte en egen utviklet strategi for sin arbeidsplass. Dette understøttes også 

av spørsmålet om butikksjefene vet hvordan opplæring av nyansatte foregår i andre butikker i 

organisasjonen. Her er det også stor spredning, og 2 informanter svarer at de er uenig i dette, 

samtidig som det også er 3 informanter som svarer at de er litt enig. Dermed kan det tolkes dit 

at enkelte av butikksjefene opplever at de har god innsikt i dette forholdet, mens andre ikke 

har noen som helst innsikt i det. Om butikksjefene velger å benytte en egen strategi, kan det 

være svært vanskelig for de resterende butikksjefene å vite hvordan opplæringen foregår, i 

motsetning til om alle hadde fulgt en overordnet strategi. Likevel er disse funnene delvis i 

strid med svarfordelingen for spørsmålet om butikksjefene faktisk følger en overordnet 

strategi. Her er det igjen stor spredning, og den store andelen av informanter som svarer helt 

enig eller litt enig kan være noe motsigende i forhold til svarene på spørsmålet om de benytter 

en egen utviklet strategi. Det ble også spurt om hvor lenge butikksjefene anser opplæringen til 

å vare. Én butikksjef svarte her mindre enn 1 måned, fire butikksjefer svarte mellom 1-2 

måneder og to butikksjefer svarte 2-3 måneder. Disse funnene hadde betydning for 

utviklingen av intervjuguiden, hvor det ble undersøkte nærmere hvilke strategier de ulike 

informantene benyttet, samt om ledelsen har satt en overordnet strategi for opplæring eller 

ikke. 

4.2 Hvordan foregår opplæringen i organisasjonen? 

En cross-case-analyse 

4.2.1 Før opplæring 

Organisasjonen har mange nyansettelser hvert år, de fleste er deltidsansatte. Det ansettes også 

nye heltidsansatte og butikksjefer når det er behov for det. Før opplæringen må derfor hver 

butikksjef gjøre visse forberedelser, både ved å analysere hvilket behov de har for opplæring 

av den nyansatte, og hvordan de skal forberede butikken. I denne sammenhengen forstås 

butikken som læringsmiljøet. 

Behovsanalyse: Oppgavespesifikk analyse 

Den første delen av behovsanalysen er den oppgavespesifikke analysen, som fører frem til et 

sett med krav om hvilke KSAOs den nyansatte skal lære. Den nyansatte må også vite hvor 
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informasjon er tilgjengelig, som denne delen av behovsanalysen også identifiserer. La oss se 

nærmere på hvordan dette kommer frem i empirien. 

Informant 1 beskriver i det følgende hva den nyansatte skal lære, med utgangspunkt i 

begrepene kunnskap, ferdigheter og holdninger. 

Vi prater så klart mye tekniske spørsmål i starten,[...] for er det noe man skal kunne skikkelig, så er det 

jo å vite hva vi selger (Informant 1). 

I dette utsagnet beskrives det hvordan kunnskap om produktene er en grunnleggende og 

essensiell del av opplæringen. Denne vektleggingen av produktkunnskap beskriver også 

Informant 2, som uttaler at det er mange produkter å sette seg inn i og at produktene ofte er 

svært tekniske. Informant 2 fremhever at man må lære opp de nyansatte i det grunnleggende, 

slik at man kjenner til materialene i produktene. Informant 5 beskriver både produktkunnskap 

og bruk av butikksystemet når jeg spør hva de nyansatte skal lære seg: 

Det er å gå gjennom systemene vi bruker. Hvor kan vi finne ut hvor vi har ulike produkter. Vi går 

gjennom butikken, snakker om de forskjellige kolleksjonene (Informant 5). 

I dette utsagnet beskriver informanten at de nyansatte får opplæring i butikksystemene, samt 

at de får kunnskap om produktene gjennom å snakke om kolleksjonene. Denne vektleggingen 

av både bruk av butikksystemet og produktkunnskap gjør også Informant 4, som beskriver det 

på følgende måte: 

Det er mye. Alle produktene. Rutiner. Både i SalesX og de administrative oppgavene (Informant 4). 

Informant 4 velger å benytte ordet rutiner i bruk av SalesX som et viktig krav til ferdigheter 

som de nyansatte må lære seg, og beskriver at det er rutiner for hvordan man skal bruke 

butikksystemet. Bruk av butikksystemet fremheves også av Informant 1. Informanten 

beskriver at de må kunne ha kjennskap til hvor man finner produkter, hvordan man sjekker 

om man har produkter på lager, og hvem man skal ringe på kundeservice om man har 

spørsmål. Dette kan forståes som et sett med ferdigheter, eller prosedyrer, som den nyansatte 

må ha kjennskap til. 

Informant 2 beskriver også ferdigheter som å kunne ta betalinger på kassen og å holde 

butikken ren, uten at dette kommer veldig tydelig from hos Informant 2, i forhold til i hvor 

stor grad vektlegging av produktkunnskap er. Krav om ferdigheter er noe som derimot 

kommer noe tydeligere frem hos Informant 3 som anerkjenner at ferdighetstrening i bruk av 

butikksystemene er et sentralt oppgavespesifikt krav for å kunne utføre jobben på en 
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tilfredsstillende måte. For Informant 3 er det viktig at det må være en viss rutine for hvordan 

de nyansatte får opplæring i å bruke butikksystemet. Informant 3 forklarer også at det er noen 

ting som den nyansatte virkelig ikke må lure på – hvordan man logger inn, sjekker seg inn og 

finner timeplanen, samt finne informasjon om hvem man skal jobbe med og hvem man 

forholder seg til.  

Et annet mønster som er svært tydelig i empirien er at de nyansatte får beskjed om hvor de 

kan finne svar eller få hjelp til å svare på spørsmål, hvis det er noe de er usikker på. Informant 

5 beskriver det på følgende måte: 

[…] Mange ganger når jeg står og klør meg i hodet og tenker “Hmm… Før du ringer noen, sjekk 

Veiledningsboka.” For som regel finner du det der. Eller Intranettsiden vår. Så egentlig skal du ikke 

trenge å ta den telefonen, men er det noe annet, så er man alltid tilgjengelig (Informant 5). 

Gjennom dette utsagnet blir det tydelig at informanten ikke bare forholder seg til hvilke 

KSAOs man for opplæring i, men informanten beskriver også hva den nyansatte skal gjøre 

når det er begrensninger for hvor mye man kan huske og lære seg utenat. Her blir den 

nyansatte oppfordret til å benytte seg av informasjonen som finnes i diverse hjelpemidler. 

Dette er et forhold som ikke kommer like tydelig frem i intervjuguiden, men som likevel blir 

en del av samtalen jeg har med to av informantene. Informant 1 beskriver også dette forholdet 

på en identisk måte. De andre informantene vektlegger ikke i like stor grad bruk av verktøy 

for å finne informasjon, men underbygger at man kan spørre om hjelp fra andre ansatte. 

Informant 2 forklarer: 

Når man hjelper en kunde, så kommer det spørsmål, og da er det viktig å føle seg trygg og ha et svar. Et 

svar kan være at man ikke vet, men at man skal hente en kollega. Da er man trygg på seg selv og kan si 

det, for å finne noen andre som kan hjelpe (Informant 2). 

I dette utsagnet ser vi at de nyansatte kan søke hjelp hos andre ansatte, som kanskje vet 

hvordan man skal hjelpe kunden, eller hvor man finner informasjon. Dette er også noe som 

Informant 3 belyser på en svært identisk måte, ved å beskrive at nyansatte blir oppfordret til å 

benytte seg av andre ansatte som kunnskapskilder hvis de selv ikke vet svaret på et spørsmål. 

Likevel er det vanskelig å trekke noen tydelige konklusjoner på tvers av casene siden dette 

spørsmålet ikke kommer frem like eksplisitt i intervjuguiden, og dermed blir uttalelsene noe 

mangelfulle. Et annet forhold som er preget av mangelfulle uttalelser, er holdningsaspektet. 

Kanskje var dette et tema som var generelt vanskelig å forholde seg til, men det kan også ha 

vært at den nevnte svakheten ved intervjuguiden påvirket det empiriske grunnlaget. Likevel 
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beskriver Informant 4 det følgende da jeg spurte om hvilke holdninger de nyansatte får 

opplæring i: 

Det har gått veldig bra av seg selv. Folk er veldig flinke sosialt, så det har vi ikke hatt noen problemer 

med. […] Men når de kommer på jobb så er det SportX som gjelder og det merkes fort hvis de ikke er 

med i den holdningen (Informant 4). 

Informant 4 beskriver her at holdninger som de nyansatte skal læres opp i, sjeldent er noe de 

trenger opplæring i. Dermed kan det forstås som et krav, men som ikke har vært like vesentlig 

å lære opp nyansatte i, sammenlignet med kunnskap om produkter og opplæring av 

ferdigheter i butikksystemet. Dette utsagnet kan sammenlignes med Informant 1 sin 

beskrivelse av hvilke holdninger de nyansatte får opplæring i: 

Jeg forventer at du kommer engasjert på jobb, at du viser en god holdning og at du viser et godt humør 

mot kollegaer (Informant 1). 

I dette utsagnet ser vi at Informant 1 i større grad spesifiserer hvordan det forventes et sett 

med ulike holdninger fra nyansatte. Dette er noe som ikke kommer like tydelig frem hos 

Informant 4, men på tross av dette er det mulig å se mange likheter mellom utsagnene. Begge 

informantene fremhever det sosiale og et godt humør mot kollegaer som en sentral del av 

holdningene. Likevel er det ingen av utsagnene som tyder på at det er det stort behov for 

opplæring i holdninger, da de nyansatte enten allerede innehar den riktige holdningen (som 

Informant 4 beskriver) eller at det er en forventning at de utviser den riktige holdningen 

(Informant 1). 

Som en oppsummering av mønstre og tendenser kan analysen av den oppgavespesifikke 

analysen forklares gjennom tabell 2. Tabellen beskriver hvilke KSAOs de nyansatte må lære 

seg fordelt på casene. 

Informant 1 ▪ Produkter 

▪ Butikksystemet 

▪ Kontaktinformasjon 

▪ Vise gode holdninger 

▪ Vite hvor man skal finne informasjon (Internett, Veiledningsboka, spørre 

andre ansatte) 

Informant 2 ▪ Ta imot betalinger 
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▪ Rengjøringsrutiner 

▪ Produktmaterialer 

▪ Vite at man kan spørre andre ansatte om hjelp 

Informant 3 ▪ Butikksystemet 

▪ Innlogging og timelister 

▪ Produkter 

▪ Returer og reklamasjoner 

▪ Vite at man kan spørre andre ansatte om hjelp 

Informant 4 ▪ Produkter 

▪ Rutiner (både butikksystemet og administrativt) 

▪ Holdninger 

Informant 5 ▪ Systemene 

▪ Produkter 

▪ Kolleksjonene 

▪ Vite hvor man skal finne informasjon (Intranett, Veiledningsboka, spørre 

andre ansatte) 

Tabell 2: Oppgavespesifikk analyse. Hva skal de nyansatte lære? 

Som tabellen fremhever er det flere tendenser på tvers av casene. Det mest fremtredende er 

hvor sterkt vektlagt kunnskap om produktene er. I alle casene blir dette fremhevet, men det er 

også svært varierende i hvor stor grad det vektlegges. Det er også tydelig at ulike ferdigheter i 

butikksystemet er grunnleggende å få opplæring i, men at det er svært mange oppgaver som 

utføres i butikksystemet, blant annet reklamasjoner, returer, innlogging og betalinger. Likevel 

blir butikksystemet fremhevet spesifikt i alle casene. Et annet forhold som også fremheves, 

men som ikke er like tydelig beskrevet – og som også var en svakhet ved gjennomføringen av 

intervjuene – er spørsmålet om holdninger. Her er tendensen at de nyansatte må ha gode 

holdninger, men at det sjelden blir gitt opplæring i dette. Det siste forholdet som også 

fremheves er å vite hvor man kan finne informasjon. Dette fremheves i fire av casene, på to 

distinkte måter: Nyansatte kan finne informasjon i ulike hjelpemidler som internett, intranett 

og veiledningsboka, og nyansatte kan spørre andre ansatte som har kunnskap og ferdigheter 

som de selv ikke har lært seg. 
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Behovsanalyse: Individanalyse 

Den andre delen av behovsanalysen er individanalysen. I denne delen er formålet å 

identifisere hva den nyansatte trenger opplæring i, basert på eksisterende kompetanse. Dette 

er en tematikk som ikke er like tydelig presentert i intervjuguiden, men som likevel ble en 

naturlig del av noen av samtalene, uten å at vi gikk veldig i dybden på det. Dette har også 

sammenheng med at det er allerede kjent at det er nyansatte som skal få opplæringen, men det 

kan være enkelte nyansatte som har relevante KSAOs fra før. La oss se på hvordan dette 

fremkommer i empirien. I en samtale med Informant 1 beskrives det hvordan opplæringen må 

tilpasses den nyansatte: 

Man merker at det er mange som har jobbet i andre sportsforeninger, men som allikevel ikke kan så 

mye, og igjen får man det kravet vi stiller (Informant 1). 

Her beskriver informanten hvordan enkelte nyansatte tidligere har erfaring fra den samme 

bransjen, men at det likevel ikke alltid gir tilstrekkelige KSAOs for å kunne gjennomføre 

arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte, og dermed settes det likevel visse krav til hva 

den nyansatte skal lære seg. Denne refleksjonen blir også gjort av flere av informantene. 

Informant 3 vektlegger hvilken bakgrunn de nyansatte har, og om de har kunnskap om 

produkter fra før. Det siste forholdet blir også beskrevet av Informant 5. Dermed er det en viss 

tendens som fremkommer på tvers av casene. Dette tyder på at individanalysen kommer frem 

i enkelte deler av empirien, men den vektlegges i liten grad, og dermed er tolkningsgrunnlaget 

mindre enn for den oppgavespesifikke analysen. Likevel er det mulig å forstå at Informant 1, 

Informant 3 og Informant 5 har et tydelig forhold til å identifisere hvilken erfaring den 

nyansatte har, og avdekker eksisterende KSAOs slik at opplæringen kan tilpasses til hvert 

individs opplæringsbehov for å imøtekomme kravene i den oppgavespesifikke analysen. 

Som en oppsummering av mønstre og tendenser kan analysen av individanalysen forklares 

gjennom tabell 3. Tabellen beskriver identifisering av eksisterende KSAOs hos de nyansatte. 

Informant 1 ▪ Tilpasse krav til KSAOs fra tidligere arbeidserfaring 

Informant 3 ▪ Nyansattes bakgrunn 

▪ Eksisterende kunnskap om produkter 

Informant 5 ▪ Eksisterende kunnskap om produkter 
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Tabell 3: Individanalyse. Identifisering av eksisterende KSAOs. 

I denne tabellen fremstilles funnene fra empirien på tvers av casene. Som beskrevet påvirkes 

konklusjonene av at dette er et forhold som ikke kom like tydelig frem i intervjuguiden og 

utføringen av intervjuene. Likevel er det en tendens som viser seg, og det er at informantene 

forholder seg til om den nyansatte har erfaring med produktene til SportX fra før, eller om det 

finnes noen eksisterende KSAOs som kan være relevante for utføringen av jobben i SportX. 

Selv om det kan finnes eksisterende KSAOs beskriver to av informantene tydelig at det 

likevel er et stort behov for opplæring i KSAOs. 

Behovsanalyse: Organisasjonsanalyse 

Den siste delen av behovsanalysen er organisasjonsanalysen, hvor målet er å identifisere om 

opplæringen er strategisk hensiktsmessig. Dette omhandler i hvilken grad opplæringen er 

tilpasset organisasjonens strategi. Dette har vært et forhold som er vanskelig å undersøke, da 

ingen av de ansatte i ledelsen var tilgjengelig som informanter, og det kan være vanskelig å 

bevare organisasjonens anonymitet samtidig som en eventuell strategi beskrives i detalj. 

Dermed tok det empiriske grunnlaget utgangspunkt i å undersøke hvor ansvaret for 

opplæringen ligger og hvilken rolle opplæringen har i organisasjonen. 

Da jeg spurte informantene om hvem som var ansvarlig for opplæringen, og om måten de 

gjennomførte opplæring på var unikt for den spesifikke butikken, var svaret ganske identisk 

på tvers av alle casene. Informant 1 uttalte at butikksjefen har ansvar, og at opplæringen er 

forskjellig fra butikk til butikk. Informant 2, som også uttaler at måten man gjennomfører 

opplæring på er unikt for sin butikk, legger også til det følgende om hvorfor det gjennomføres 

på den måten: 

Jeg syntes det virker bra, med de vi har ansatt så langt. Vi får frem den informasjonen som er 

etterstrebet og man lærer seg det man ønsker å lære seg. SportX har vel ikke noen fastsatt “hvordan 

man skal gjøre det” når det kommer til opplæring. (Informant 2). 

Informant 5 gjør også en lignende refleksjon når jeg spør om det er ledelsen som har bestemt 

hvordan de skal gjennomføre opplæringen. 

Nei, ledelsen sier jo ikke at vi må gjøre noe som helst, men det er jo ting som de må gjennom for å 

kunne jobbe i butikk (Informant 5). 

Utsagnet til Informant 5 er likevel svært interessant da det beskriver «ting» som man «må 

gjennom for å kunne jobbe i butikk». Denne beskrivelsen kan peke på at det er visse KSAOs 
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som man ikke kan unngå å få opplæring i når man skal jobbe i butikk. Selv om det kan virke 

som om det er enkelte ting man bare må kunne for å jobbe i butikk, virker det ikke som om 

organisasjonen er veldig samkjørt i opplæringen. Informant 3 forklarer: 

Når vi kommer sammen, så er det et kjempegap mellom hva butikkene er gode på. Jeg tror vi alle er 

gode på opplæring på hvert vårt vis (Informant 3). 

Når jeg spurte hva dette kan føre til, svarte informanten det følgende: 

At butikkene drives litt for langt fra hverandre, sånn at vi ender opp som franchiser, i stedet for ett 

selskap (Informant 3). 

Hvis vi tar tak i de foregående utsagnene kan man forstå det som at det ikke er en konkret 

organisasjonsstrategi som opplæringen forholder seg til, men at det er visse ting man bare må 

kunne hvis man skal jobbe i butikk. På tross av disse forståelsene som vektlegger ulike 

aspekter ved tematikken, beskriver Informant 4 at ledelsen også har vært delaktige i å 

bestemme hvordan opplæringen skal foregå. Informanten svarer det følgende når jeg spør om 

ansvaret ligger hos ledelsen eller butikksjefen: 

Når det kommer til Veiledningsboka og retningslinjer [...] er det begge to (Informant 4). 

Dette kan dermed forstås som delvis motsigende i forhold til hva de andre informantene har 

beskrevet. En mulig tolkning av dette er at Informant 4 ser Veiledningsboka som et sett med 

retningslinjer som legger føringer for opplæringen, og at ledelsen dermed har vært delaktige i 

å bestemme hvordan opplæringen skal foregå, selv om Informant 1, Informant 2 og Informant 

5 viser likhetstrekk i deres forståelse av at ledelsen ikke bestemmer hvordan opplæringen skal 

gjennomføres. Likevel kan min mangel på informasjon om organisasjonens strategi også ha 

påvirket den forståelsen som ble skapt mellom meg og informantene. 

Som en oppsummering av mønstre og tendenser kan analysen av organisasjonsanalysen 

forklares gjennom tabell 4. Tabellen beskriver identifisering av hvorvidt opplæringen er 

strategisk hensiktsmessig, samt hvor ansvaret for opplæringen ligger. 

Informant 1 ▪ Butikksjef har ansvar 

▪ Opplæring er forskjellig fra butikk til butikk 

Informant 2 ▪ Ingen opplæringsstrategi i organisasjonen 

▪ Opplæringen er hensiktsmessig 
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Informant 3 ▪ Gode på opplæring på hvert sitt vis 

▪ Kan føre til at butikkene drives fra hverandre 

Informant 4 ▪ Ledelsen og butikksjef har delt ansvar for opplæringen 

Informant 5 ▪ Ledelsen bestemmer ikke noen ting 

▪ Visse ting må man lære seg for å kunne jobbe i butikk 

Tabell 4: Er opplæringen strategisk hensiktsmessig og hvem har ansvaret for opplæringen? 

Funnene som fremheves i denne tabellen viser at det er svært få konklusjoner som kan trekkes 

på tvers av alle casene, men at det er visse likhetstrekk mellom enkelte av casene. I to av 

casene fremheves det at opplæringen er unik for hver butikk, og at det ikke er noen gitt 

strategi for opplæringen som butikksjefene må følge. Likevel beskriver én av informantene at 

ansvaret for opplæringen er delt mellom butikksjef og ledelse, samtidig som en annen 

beskriver hvordan ansvaret fullt ut ligger hos butikksjefen. Én av informantene beskriver 

opplæringen som strategisk hensiktsmessig, men det fremheves også at mangel på en 

overordnet strategi kan drive butikkene fra hverandre. 

Forberede læringsmiljøet: Kommunisere informasjon 

Som vi så av de foregående avsnittene, ligger ansvaret i stor grad hos hver enkelt butikksjef til 

å gjennomføre opplæringen. Når butikksjefene har ansatt en ny person på arbeidsplassen er 

det deres ansvar å forberede læringsmiljøet gjennom å gi informasjon om opplæringen, slik at 

den nyansatte har en idé om hva som skal skje og hvilke forventinger han eller hun kan ha til 

opplæringen. La oss se litt nærmere på hvordan dette kommer frem i de ulike casene: 

Da jeg spurte Informant 1 om det blir gjort noen forberedelser før opplæringen, svarte 

informanten på følgende måte: 

Det som jeg gjør er å sende ut den Veiledningsboka. For det syntes jeg er et krav at de har lest den 

(Informant 1). 

Som vi ser av utsagnet, blir forberedelsene knyttet til å gi den nyansatte tilgang til 

Veiledningsboka1, som omhandler alt om hvem SportX er, hvilken visjon de har, presentasjon 

av organisasjonen, salgsprosessen og holdning på jobb. Å sende ut Veiledningsboka til den 

                                                 
1 Veiledningsboka blir analysere nærmere i kapittel 4.2.3 
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nyansatte er et fellestrekk som går igjen hos alle informantene. Derimot har informantene 

forskjellige rutiner for å gi den nyansatte informasjon om opplæringen. Informant 2 beskriver 

sin rutine på følgende måte: 

Intervjuer: Får den nyansatte noe informasjon om hva den skal lære? 

Informant: Den nyansatte har fått mye (informasjon) gjennom intervjuet og etter man har ansatt [...] 

prater jeg med dem i telefon. Da snakker man om når man begynner, hva man går igjennom den dagen, 

og hvordan er det med arbeidsklær, […] når man starter på jobb, sånn at man vet hvordan den første 

dagen kommer til å se ut. Så man ikke bare står her og bare “Jaha, hva skjer nå?”, for da er man borte 

fra den tryggheten. 

Dette eksemplet viser hvordan butikksjefen kontakter den nyansatte for å gi informasjon om 

den første arbeidsdagen ser ut. Måten dette blir gjort på kan tyde på at det kan være vanskelig 

for den nyansatte å faktisk huske all informasjonen, men det kan likevel forståes som at den 

nyansatte får en viss forventning om opplæringen den første arbeidsdagen, slik at man ikke 

opplever usikkerhet rundt opplæringsprosessen. Det kan virke som om dette også i hovedsak 

er en orientering om den første arbeidsdagen, og at det mangler informasjon om resten av 

opplæringsperioden. Som informanten beskriver har den nyansatte fått mye informasjon om 

hva som skal læres gjennom jobbintervjuet. Hva denne informasjonen er, ble ikke avdekket i 

empirien. Likevel kan intervjusituasjoner være stressende, og kanskje ikke en passende 

situasjon for å informere om hva man skal lære i opplæringsperioden. 

I casen til informant 5 kan det tyde på at det ikke vektlegges i like stor grad å gi informasjon 

om opplæringen, men vektlegges i større grad å gi den nyansatte muligheten til å bli kjent 

med arbeidsplassen sin ved å «ta en runde» rundt i butikken. Informant 5 beskriver det på 

følgende måte: 

Det er egentlig ikke så mye som skjer før opplæringen, annet enn at de kommer inn i butikken og prøver 

jobbklær, at de får ta seg en runde i butikken og bli litt kjent med butikken (Informant 5). 

Det å gi den nyansatte muligheten til å komme inn i butikken og «ta seg en runde» gir som 

informanten beskriver et grunnlag for å bli kjent med butikken, men det tyder ikke på at det 

blir gitt noen informasjon om selve opplæringsperioden som den nyansatte skal inn i. Dette 

står i sterk kontrast til to av de andre casene, der jeg finner at informantene benytter seg av 

skjemaer eller planer for opplæringen, som blir kommunisert til den nyansatte. Informant 3 

uttaler at de gjerne benytter et skjema som oversikt over opplæringen, så alle ansatte vet hva 

som gjennomgåes. Informant 4 gjør det også på lignende måte, men benytter en plan for 

opplæringen, så den nyansatte vet hva man skal lære de første dagene. 
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Som en oppsummering av mønstre og tendenser kan analysen av kommunikasjon av 

informasjon beskrives gjennom tabell 5. Tabellen beskriver hvordan informasjon om 

opplæringen kommuniseres til den nyansatte og hvilke forberedelser som blir gjort. 

Informant 1 ▪ Gi tilgang til Veiledningsboka 

Informant 2 ▪ Gi tilgang til Veiledningsboka 

▪ Informere under jobbintervjuet 

▪ Gi informasjon om første arbeidsdag over telefon 

Informant 3 ▪ Gi tilgang til Veiledningsboka 

▪ Informere om opplæringen gjennom et skjema 

Informant 4 ▪ Gi tilgang til Veiledningsboka 

▪ Informere om opplæringen gjennom en plan 

Informant 5 ▪ Gi tilgang til Veiledningsboka 

▪ Den nyansatte kommer innom butikken 

Tabell 5: Kommunikasjon av informasjon. 

I denne tabellen er det store kontraster i funnene. For det første kan det konkluderes med at 

alle casene kommuniserer informasjon om opplæringen ved å sende ut Veiledningsboka til de 

nyansatte. En annen mulig konklusjon er at det er svært varierende hvordan de nyansatte får 

generell informasjon om opplæringen. Dette blir både gjort over telefon, som en del av 

jobbintervjuet, ved at den nyansatte kommer innom butikk eller ved hjelp av en plan eller et 

skjema. Det er med andre ord en tendens at butikksjefene har svært distinkte rutiner for 

hvordan den nyansatte får informasjon om opplæringen, utenom at de får tilgang til 

Veiledningsboka. 

4.2.2 Under opplæring 

Siden analysen så langt har fremhevet at ansvaret for opplæring av nyansatte ligger hos den 

enkelte butikksjef, og tatt i betraktning funnene fra det kvantitative spørreskjemaet, vil det 

være svært interessant å undersøke hvilke strategier og metoder som benyttes under selve 

opplæringen. I denne fasen fremheves det gjennom det teoretiske grunnlaget at strategiene og 
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metodene må være hensiktsmessige for å imøtekomme de læringsmålene som ble satt i 

behovsanalysen. Det undersøkes også hvordan tilbakemeldinger fremkommer i empirien, 

samt om empirien kan belyse bruk av teknologi i opplæringen. 

Strategier 

Den mest omfattende delen av det som skjer under opplæringen er å anvende 

opplæringsstrategier som er tilpasset formålet med opplæringen. Vi skal nå se nærmere på 

hvordan dette foregår i hver enkelt case. Selv om det fremheves i det teoretiske grunnlaget at 

det er et stort antall ulike strategier, undersøker denne analysen de tre vanligste strategiene. 

Dette utelukker likevel ikke at det kan være andre strategier som benyttes som ikke er 

beskrevet i empirien. 

Strategier: Informasjonsbaserte strategier 

I de informasjonsbaserte strategiene fremheves det at formålet er å formidle informasjon, 

gjerne gjennom forelesninger, presentasjoner eller gjennom dokumenter – både elektroniske 

og papirbaserte. På tross av at informasjonsbaserte strategier er vanlige i organisasjoner, er de 

svært begrenset ved at det foregår en enveiskommunikasjon til den passive mottakeren. 

Likevel er det flere informanter som benytter denne strategien. Nå skal vi se på hvordan. 

Informant 1 reflekterer over hvordan informasjonsbaserte strategier benyttes før opplæringen 

finner sted: 

Jeg ber om at de tar til seg så mye informasjon som mulig først, og så tar vi det derifra. Det blir også 

mye lettere for meg, hvis de har et visst nivå av kunnskap, sånn at jeg ikke begynner med å forklare hva 

Gore-Tex er. Da har du en lang vei å gå. Jeg vil nok si at jeg stiller krav til at du lærer deg mye selv 

først (Informant 1). 

Dette utsagnet gir først mening når det ses i lys av følgende beskrivelse, hvor informanten 

beskriver hvilke hjelpemidler som benyttes i opplæringen.  

Så er det også å spørre om folk kan lese på hjemmesiden så mye som mulig, lese om produktene og lese 

om Gore-Tex […] og forskjellige fleecetyper da, så at du liksom har den kunnskapen når du kommer på 

jobb (Informant 1). 

Gjennom å se disse to utsagnene sammen er det mulig å forstå hvordan informanten benytter 

informasjonsbaserte strategier i opplæringen. Informanten forventer at den nyansatte leser 

informasjon på hjemmesiden, for å oppnå et visst kunnskapsgrunnlag. Det er særdeles 
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interessant å notere seg at informanten beskriver at kunnskapen – som man tilegner seg 

gjennom den informasjonsbaserte strategien – er ønskelig at tilegnes før man kommer på 

jobb, noe jeg tolker som den første arbeidsdagen. Denne strategien er identisk med utsagn fra 

Informant 5, som forventer at nyansatte leser seg opp på hjemmesiden før opplæringen 

begynner. Denne anvendelsen av informasjonsbaserte opplæringsstrategier er også 

fremtredende hos Informant 3, som beskriver hvordan kataloger med produktinformasjon blir 

benyttet: 

Vi har kataloger med produktinformasjon, så første dagen så får de alltid med seg en hjem, fordi det 

står så mye bra om materialene i produktene våre. Bare sånn kjapt og enkelt så de har lest gjennom litt 

(Informant 3). 

Dette utsagnet har flere fellestrekk med utsagnet til Informant 1. Strategien benyttes for å 

tilegne seg kunnskap om produktene, og det er snakk om en grunnleggende kunnskap, som 

gjør at informantene har en viss kunnskap om produktene før de begynner opplæringen. 

Tilegnelsen av denne kunnskapen skjer et annet sted enn på arbeidsplassen, noe som 

fremhever at strategien er kostnadseffektiv. Informant 1 utdyper dette da jeg spurte om hva en 

mangel på en slik grunnleggende kunnskap kan føre til: 

Da må vi bruke mer tid på det og jeg forsøker jo å unngå å si at “Nå må vi sette av fire timer og gå 

gjennom dette”. Det beste er liksom om du kan såpass mye at du fortsatt kan bemanne butikken godt, og 

så kan vi prate om det underveis. Det sparer vi mye timer på, i stedet for at du skal bruke liksom en hel 

arbeidsuke ekstra på å bare sitte i opplæringssamtale (Informant 1). 

Som informanten forklarer er det ønskelig at den nyansatte under opplæringen har såpass med 

grunnleggende kunnskap at det er mulig å bemanne butikken uten å isolere seg helt fra 

arbeidsoppgavene i butikken. Dette underbygger dermed informantens utsagn om at det stilles 

visse krav til hva den nyansatte må lære seg på egen hånd, og det er en informasjonsbasert 

strategi som benyttes for å sørge for at de læringsmålene blir oppnådd – uten at det påvirker 

butikkdriften i stor grad. 

Denne måten å benytte informasjonsbaserte strategier bryter litt med hvordan Informant 2 

gjennomfører opplæringen. I det følgende utsagnet beskriver informanten hvordan 

Kunnskapsbasen – en nettside med detaljert informasjon om hvert produkt og materiale – blir 

benyttet for å gi opplæring i kunnskaper som de nyansatte må tilegne seg: 

Vi pleier å ta med noen plagg, og så går vi gjennom og forklarer og viser forskjellen mellom de ulike 

materialene. Det finnes en nyttig slide på Kunnskapsbasen. [...] Den har et veldig bra visuelt diagram 

som vi kan bruke (Informant 2). 
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Som vi ser av utsagnet fokuserer Informant 2 på å anvende informasjonsbaserte strategier 

under selve opplæringen, hvor Kunnskapsbasen benyttes for å formidle informasjonen. 

Utsagnet beskriver også hvordan bruken av Kunnskapsbasen er noe som skjer i fellesskap, 

hvor butikksjefen kan forstås som en presentasjonsholder, og den nyansatte som en delvis 

passiv mottaker. Likevel presiserer informanten også at den nyansatte får muligheten til både 

å lytte til det butikksjefen formidler, samtidig som Kunnskapsbasen gir skriftlige og visuelle 

fremstillinger av informasjonen, og i tillegg blir det gitt mulighet til å kjenne på produktene. I 

denne casen er det dermed bruken av den informasjonsbaserte strategien under selve 

opplæringen, og som en form for presentasjon, som skiller den fra de øvrige casene. En mer 

generell bruk av informasjonsbaserte strategier benyttes av Informant 4, som beskriver at de 

lager en oversikt med de bestselgende produktene, som den nyansatte får. Dermed er det visse 

fellestrekk mellom Informant 4 og Informant 2 sin bruk av strategien. 

Et annet fellestrekk som fremkommer i empirien er hvordan informasjonsbaserte strategier 

benyttes gjennom at butikksjefen og den nyansatte går rundt i butikken, samtidig som 

butikksjefen gir informasjon om produktene og deres plassering. Informant 4 forklarer: 

[…] så begynner vi å gå en runde rundt i butikken og så viser vi hvor ting er, hvor ting skal henge, og 

så går vi gjennom produktene (Informant 4). 

Dette utsagnet beskriver hvordan butikksjefen først viser plasseringen til produktene, for så å 

gå gjennom produktene. Dette tolker jeg som at butikksjefen snakker om de ulike produktene, 

og at den nyansatte lærer ved å lytte til det butikksjefen sier. Den samme typen metode 

benyttes også av Informant 5, som uttaler at den nyansatte og butikksjefen går rundt i 

butikken og prater om produktene. Denne bruken av informasjonsbaserte strategier er likevel 

en distinkt forskjell fra det fellestrekket som ble fremhevet tidligere, hvor hjemmesiden, 

Kunnskapsbasen, produktkataloger og oversikter var gjennomgående.  

Som en oppsummering av mønstre og tendenser kan analysen av informasjonsbaserte 

strategier forklares gjennom tabell 6. Tabellen beskriver hvordan informasjonsbaserte 

strategier benyttes i de ulike casene. 

Informant 1 ▪ Nyansatt leser hjemme om produkter på hjemmesiden før opplæringen 

Informant 2 ▪ Butikksjef presenterer produkter til nyansatt gjennom en elektronisk 

kunnskapsbase 
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Informant 3 ▪ Nyansatt leser hjemme om produkter i en produktkatalog som de får første 

dagen på jobb 

Informant 4 ▪ Nyansatt får en oversikt med bestselgende produkter 

▪ Nyansatt og butikksjef går en runde i butikken samtidig som butikksjef gir 

informasjon om de ulike produktene 

Informant 5 ▪ Nyansatt leser hjemme om produkter på hjemmesiden før opplæringen 

▪ Nyansatt og butikksjef går en runde i butikken samtidig som butikksjef gir 

informasjon om de ulike kolleksjonene og produktene 

Tabell 6: Informasjonsbaserte strategier. 

Funnene fra tabellen viser at det er flere forhold som går igjen på tvers av casene, uten at det 

er identiske forhold. I to av casene benyttes hjemmesiden for å gi informasjon til de nyansatte 

om produktene, og i to av casene får de nyansatte informasjon ved at butikksjefen går en 

runde i butikken og presenterer produktene. Det er også en tendens at det i tre av casene er 

butikksjefen som presenterer informasjon om produktene til den nyansatte. Likevel kan det 

konkluderes på tvers av casene at det det benyttes en variasjon av ulike hjelpemidler og 

metoder for å gi de nyansatte informasjon om produktene. 

Strategier: Demonstrasjonsbaserte strategier 

Demonstrasjonsbaserte strategier har som formål å formidle ferdigheter og holdninger til 

nyansatte gjennom å gi den nyansatte mulighet til å observere de ønskede ferdighetene og 

holdningene. I det følgende presenteres dermed utsagn og beskrivelser som belyser hvordan 

demonstrasjonsbaserte strategier benyttes i de ulike casene. Det er sentralt å notere seg at 

disse eksemplene baserer seg på opplæring hvor den nyansatte selv ikke utøver ferdigheter 

eller holdninger, men at det er andre ansatte som demonstrerer dette. 

En tendens som viste seg veldig fort i datamaterialet er bruken av observasjon som metode for 

å observere ferdigheter som kreves for å benytte butikksystemet. I SportX benyttes 

butikksystemet for blant annet å registrere salg og gjennomføre betalinger, registrere 

reklamasjoner og søke opp varebeholdningen for produkter. Dermed er det mange ferdigheter 

de nyansatte må lære seg for å benytte butikksystemet. Informant 2 beskriver hvordan den 

nyansatte får observere andre ansatte håndtere butikksystemet: 
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Når vi ansetter en ny person, i stedet for at den bare skal få høre min stemme, så har vi spurt andre 

ansatte: Kan du vise hvordan man tar betalt? Hvordan behandler man en retur? (Informant 2). 

Dette utsagnet tolker jeg som at nyansatte får observere andre ansatte ta betalt i 

butikksystemet og hvordan man behandler returer, og på den måten kan den nyansatte få 

innsikt i komplekse oppgaver som ikke hadde vært like godt egnet for informasjonsbaserte 

strategier. Denne tendensen kommer også frem hos flere av informantene. Informant 1 

forklarer at det ofte blir lagt opp til at man viser hvordan man gjennomfører ulike operasjoner 

i butikksystemet når situasjonen oppstår, og at det gjerne er andre ansatte som viser dette. 

Også hos Informant 3 og Informant 5 kommer det frem at observasjon benyttes under 

opplæringen i butikksystemet. Informant 3 beskriver det følgende: 

Jeg liker å vise mennesker oppbyggingen for at de kanskje skal forstå logikken i det. Så det er ofte jeg 

som går igjennom det og viser logikken i SalesX (Informant 3). 

Informanten beskriver her hvordan informanten selv – som butikksjef – viser de nyansatte 

logikken og strukturen i butikksystemet. Denne tilnærmingen er dermed relativt identisk med 

de to foregående beskrivelsene, men likevel skiller den seg ut ved at det er butikksjefen selv 

som demonstrerer ferdighetene, og at metoden benyttes under opplæringen for å vise 

strukturen i butikksystemet, i forhold til spesifikke operasjoner. Informant 5 beskriver også 

hvordan det er butikksjefen som demonstrerer ferdigheter i butikksystemet: 

Informant 5: Jeg er veldig opptatt av at de skal få gjøre ting, at de skal få trykke seg frem. Jeg kan 

forklare og vise de på skjermen, men jeg vil at det er de som gjør det. [...] 

Intervjuer: Hvordan foregår det? De står og gjør det, og du veileder dem? 

Informant 5: Ja. Men jeg kan godt vise de også, og neste gang vi skal gjøre det, så er det de som får 

gjøre det. Og hvis de står fast, så er jeg der. 

I dette utsagnet ser vi at butikksjefen beskriver hvordan nyansatte kan observere butikksjefen, 

men at de også får et valg som gjør at metoden kan tolkes som en praksisbasert strategi. Dette 

utsagnet blir derfor også inkludert senere i analysen. 

Et annet fellestrekk ved to av casene beskrives ved Informant 3 som «skygging». Når jeg spør 

hvordan opplæringen ser ut den første arbeidsdagen, svarer informanten: 

Informant 3: Da er de med og “skygger”. 

Intervjuer: Hvordan foregår det? 

Informant 3: De må gå sammen med oss. De blir ikke kastet ut i det å gå med en kunde alene [...] 
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Dette utsagnet illustrerer hvordan de nyansatte følger andre ansatte rundt i butikken og 

observerer ønskede ferdigheter og holdninger, uten at de selv utfører dem. Denne tendensen er 

også tydelig beskrevet av andre informanter. Informant 2 beskriver hvordan den nyansatte får 

muligheten til å gå rundt i butikken og lytte til hva andre ansatte sier. Informant 4 beskriver 

hvordan de nyansatte de tre første dagene blir oppfordret til å gå bak butikksjefen og lytte til 

salgssamtaler. Dermed tyder dette på at Informant 3 og Informant 4 legger opp til en mer 

bevisst observasjon enn det som Informant 2 gjør, men at alle tre casene vektlegger at den 

nyansatte får muligheten til å observere andre ansatte som demonstrerer ønskede ferdigheter 

og holdninger. 

Som en oppsummering av mønstre og tendenser kan analysen av demonstrasjonsbaserte 

strategier forklares gjennom tabell 7. Tabellen beskriver hvordan demonstrasjonsbaserte 

strategier benyttes i de ulike casene. 

Informant 1 

▪ Nyansatt observerer andre ansatte demonstrere ferdigheter i butikksystemet 

når situasjoner oppstår 

Informant 2 

▪ Nyansatt observerer andre ansatte demonstrere ferdigheter i butikksystemet 

▪ Nyansatt observerer andre ansatte demonstrere ferdigheter og holdninger ved 

å gå rundt og lytte 

Informant 3 

▪ Butikksjef viser nyansatt struktur og logikk i butikksystemet 

▪ Nyansatt «skygger» andre ansatte og går rundt sammen med dem 

Informant 4 

▪ Nyansatt «henger bak» butikksjef og hører på hva som blir sagt 

Informant 5 

▪ Butikksjef viser og forklarer hvordan man bruker butikksystemet 

Tabell 7: Demonstrasjonsbaserte strategier. 

Det er flere interessante funn på tvers av casene for denne tematikken. Det første som 

fremheves på tvers av flere caser er at nyansatte i stor grad observerer noen andre utføre 

oppgaver i butikksystemet, enten om det er andre ansatte eller butikksjefen selv. Den andre 

tendensen som kan trekkes fra empirien er at nyansatte ofte følger andre ansatte eller 

butikksjefen for å få innsikt i ulike ferdigheter og holdninger. Dette går igjen i tre av casene, 

noe som må sies å være et tydelig mønster. Likevel er det enkelte variasjoner i hvordan denne 
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formen for observasjon faktisk benyttes, om den nyansatte får frihet til å bevege seg rundt, 

eller om den nyansatte blir satt til å følge en eller flere personer rundt. 

Strategier: Praksisbaserte strategier 

For de praksisbaserte opplæringsstrategiene er formålet at den nyansatte skal kunne praktisere 

KSAOs i et tilrettelagt læremiljø. Denne formen for praksis må støttes opp av struktur, 

tilbakemelding og veiledning for at den skal være hensiktsmessig, og gjennomføres ofte ved 

metoder som veiledet praksis, simulering, aktiv scenariobasert læring og rollespill. I det 

følgende skal vi se på hvordan denne typen opplæringsstrategi blir beskrevet i empirien. 

Selv om den foregående tematikken belyste hvordan demonstrasjonsbaserte strategier ofte ble 

benyttet for opplæring i butikksystemet, er det mye som tyder på at praksisbaserte strategier 

er en vel så mye benyttet strategi. Informant 4 beskriver hvordan den nyansatte løser 

problemet med andre ansatte som veiledere: 

Informant 4: Man står først og forteller hvordan man skal gjøre det, mens den som er i opplæring 

utfører oppgavene med veilederen. Hvis det dukker opp en reklamasjon [...] så er det den som får 

opplæring som skal utføre oppgaven. 

Som det fremkommer av dialogen benytter Informant 4 seg av veiledet praksis hvor den 

nyansatte er den som «løser problemet» og en annen ansatt står i bakgrunnen og veileder den 

nyansatte. Likevel kan man se at informanten beskriver hvordan veilederen først forteller 

hvordan oppgaven skal utføres, for så at den nyansatte utfører oppgaven sammen med 

veilederen. Informanten beskriver også denne måten å benytte praksisbaserte strategier 

benyttes gjennom én hel dag med opplæring i butikksystemet. Videre presiserer også 

informanten at oppgavene blir gjentatt av den nyansatte i hvert fall tre ganger, slik at man 

lærer seg det uten å lenger måtte ha veiledning fra andre ansatte. Denne måten å bruke 

veiledet praksis på går også igjen hos Informant 5, som også fremhever at butikksjefen har en 

bevisst rolle som veileder. Likevel er det en nyanseforskjell, hvor Informant 5 tilpasser 

opplæringen til om de nyansatte selv vil praktisere ferdigheter i butikksystemet, eller om de 

vil observere butikksjefen utføre ferdighetene. På tross av denne forskjellen er det likevel 

tydelig at det er store fellestrekk mellom hvordan Informant 4 og Informant 5 benytter 

strategien. 

Bruk av praksisbaserte strategier går igjen hos mange av informantene, og det er mange 

generelle likhetstrekk. Informant 2 uttaler at de nyansatte får hjelp av andre ansatte når de skal 
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slå inn sine første salg på kassen. Dette er et likhetstrekk hos Informant 3 også, som forteller 

at nyansatte som står med sin første reklamasjon i hånden, får hjelp av andre ansatte til å 

håndtere reklamasjonen på korrekt måte i butikksystemet.  

I tillegg til at praksisbaserte strategier benyttes for å gi opplæring i butikksystemet, beskriver 

Informant 4 hvordan rollespill brukes i opplæringen: 

Informant 4: Så har vi litt rollespill også der jeg er kunden og de er selger, og så har man ett produkt 

som de skal komme fram til. 

Intervjuer: Hvordan foregår det? 

Informant 4: Det foregår ved at jeg oppfører meg som en helt vanlig kunde, jeg sier jeg skal ha en 

turbukse, og de skal stille meg spørsmål for å finne ut det produktet jeg vil ha. 

Dette utsagnet beskriver en tendens som ikke kommer frem blant de andre informantene, hvor 

den nyansatte får muligheten til å prøve ut salgsferdighetene og produktkunnskapen i praksis 

gjennom rollespill, hvor den nyansatte selv er aktiv og tar del i scenarioet. 

Som en oppsummering av mønstre og tendenser kan analysen av praksisbaserte strategier 

forklares gjennom tabell 8. Tabellen beskriver hvordan praksisbaserte strategier benyttes i de 

ulike casene. 

Informant 2 ▪ Nyansatte utfører oppgaver i butikksystemet og får veiledning av andre 

ansatte 

Informant 3 ▪ Nyansatte utfører oppgaver i butikksystemet og får veiledning av andre 

ansatte gjennom å spørre om hjelp 

Informant 4 ▪ Nyansatte utfører oppgaver i butikksystemet og får veiledning av andre 

ansatte 

▪ Oppgaver blir gjentatt minst tre ganger for å kunne lære seg det uten å måtte 

få hjelp 

▪ Bruker rollespill 

Informant 5 ▪ Nyansatte utfører oppgaver i butikksystemet og får veiledning av butikksjef 

Tabell 8: Praksisbaserte strategier. 

I denne tabellen fremheves det at praksisbaserte strategier er svært identiske for fire av 

casene. Som beskrevet benyttes veiledning som metode, hvor den nyansatte får mulighet til å 

utføre oppgaver i butikksystemet, og at andre ansatte eller butikksjefen gir veiledning til den 
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nyansatte. Det er likevel noen nyanseforskjeller som er verdt å legge merke til: I en av casene 

er det butikksjefen som har ansvaret for veiledningen, hvor det i tre av de andre casene ligger 

hos andre ansatte. I den ene casen fremheves det også at oppgavene gjennomføres minst tre 

ganger, og at det så forventes at den nyansatte skal kunne utføre oppgaven uten veiledning. 

Den samme casen er også den eneste som eksplisitt beskriver bruken av rollespill i 

opplæringen, i tillegg til veiledning. 

Tilbakemelding som prinsipp 

Tilbakemelding er et grunnleggende prinsipp for opplæring, da dette er den eneste måten en 

nyansatt kan få innsikt i om hvorvidt læringsmålene oppnås eller ikke. I det følgende 

undersøkes hvordan tilbakemeldinger blir benyttet i casene. 

Da jeg undersøkte om tilbakemeldinger ble benyttet i casene spurte jeg først informantene om 

de nyansatte får tilbakemelding på opplæringen. Informant 5 forklarer hvordan de bruker 

tilbakemelding som prinsipp for opplæringen: 

Informant 5: Jeg kan for eksempel stå og lytte litte grann til hvordan dialogen deres med kunden er, og 

gjerne komme med tilbakemelding. [...] 

Intervjuer: Er det noe spesifikt tidspunkt de får tilbakemelding på? 

Informant 5: Ja, jeg vil jo alltid at de skal få en viss tid på seg før man gjerne begynner å snakke om 

ting. Men jeg tenker jo også at det er lurt å ta ting på et tidlig tidspunkt. [...] Hvis de sier noe feil om et 

produkt for eksempel, da er det lurt at vi tar det rett etter at de har vært i kontakt med kunden og er 

ferdig med et salg for eksempel. 

Som vi ser av utsagnene benytter informanten seg av prosessbasert tilbakemelding hvor 

butikksjefen står og lytter til hvordan den nyansatte gjennomfører salgssamtalen med kunden. 

Tilbakemeldingen blir da gitt på et tidlig tidspunkt, noe som også fremheves av Informant 1 

som et sentralt aspekt ved tilbakemeldingen: 

Jeg følger med, jeg står og lytter til salgssamtaler. [...] "Hva var bra med det og hva kan vi gjøre 

bedre?" Og da forsøker jeg hele tiden å ta det så raskt som mulig (Informant 1). 

Dermed er det en tendens at hurtig tilbakemelding og prosessorientert tilbakemeldinger 

benyttes for å gi tilbakemeldinger til nyansatte. Et utsagn fra Informant 2 underbygger dette: 

Når har du solgt noe, og kunden har gått ut av butikken, så får du feedback. Når man har sagt noe og 

kunden har gått i prøverommet, da kan jeg gi feedback, for da kan man direkte koble det til hendelsen. 

Hvis man får skriftlig feedback som kommer en uke senere, da er det ikke sikkert at man husker 

hendelsen (Informant 2). 
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Disse tre utsagnene tyder på at informantene ønsker å gi den nyansatte tilbakemelding innen 

rimelig tid, hvor Informant 2 sitt utsagn virkelig understreker at det kanskje ikke har noen 

hensikt å gi skriftlig tilbakemelding en uke etter tidspunktet for prestasjonen. Dette er noe 

som ikke kommer like tydelig fram hos de andre informantene. Informant 3 forklarer: 

Jeg får gjerne tilbakemelding fra mine faste ansatte, som jeg følger opp igjen. Så jeg sier “Hvordan 

virker dette, går det greit”? (Informant 3). 

Gjennom dette utsagnet beskriver Informant 3 hvordan det blir gitt tilbakemelding til de 

nyansatte. Et unikt aspekt ved denne beskrivelsen er at tilbakemeldingen går gjennom andre 

ansatte, før den kommer til butikksjefen, og at tilbakemeldingen ikke blir gitt til den 

nyansatte, men fra de faste ansatte til butikksjefen. Informanten presiserer også i 

samtaleintervjuet at de ikke har noen rutiner for å gi tilbakemelding, og at det derfor ofte kan 

«glippe». Likevel beskriver Informant 3 at de gjennomfører samtaler mellom informanten 

(butikksjef) og den nyansatte, uavhengig av om butikksjefen får tilbakemelding fra sine faste 

ansatte (heltidsansatte) eller ikke. I denne samtalen snakker butikksjefen og den nyansatte om 

hvordan opplæringen går. Denne samtalen gjennomføres ikke på et gitt tidspunkt, og 

informanten understreker at dette har å gjøre med mangel på rutiner for gjennomføring 

tilbakemelding. Den samme tendensen er delvis synlig hos Informant 5 også, som beskriver 

hvordan de benytter en uformell samtale et par uker etter første arbeidsdag: 

Men ellers [...] pleier jeg alltid å ha en sånn liten samtale hvor jeg lurer på hvordan de selv syntes det 

går, og da kan jeg også fortelle hvordan jeg syntes det går (Informant 5). 

Som det kan tydes av dette utsagnet benyttes også samtalen til å gi tilbakemelding til den 

nyansatte, uten at det empiriske materialet gir noen særlig mer forståelse av hvordan samtalen 

gjennomføres og hvilke spørsmål som blir stilt. Likevel er det et interessant fellestrekk at de i 

begge casene benytter seg av en samtale med tilbakemeldinger i etterkant av opplæringen. 

Dette står da delvis i kontrast til det Informant 2 beskrev, gjennom å gi tilbakemelding direkte 

tilbakemelding. En direkte tilbakemelding beskrives også av Informant 4 da jeg spurte om de 

nyansatte får tilbakemelding under opplæringen: 

Informant 4: Selvfølgelig, det prater man jo om kontinuerlig hele tiden, etter hva man føler man 

trenger. Og er det noe som er utydelig eller noe man skal bruke mer tid på. 

Forståelsen man kan trekke ut av dette utsagnet er at de nyansatte får direkte tilbakemelding 

under hele opplæringsperioden, samtidig som det åpnes opp for at den nyansatte selv kan ytre 

behov for å gå tilbake og bruke mer tid på enkelte elementer av opplæringen. Denne 
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forståelsen nærmer seg en interessant vri på spørsmålet, som jeg valgte å stille til de fleste 

informantene: 

Intervjuer: Får den nyansatte får muligheten til å gi dere tilbakemelding på opplæringsperioden? 

Dette spørsmålet førte ofte til at informantene ble selvbevisste sin egen forståelse av hvordan 

de anvender tilbakemelding som prinsipp, og Informant 1 svarer: 

Hmm, nei. Egentlig ikke. [...] Det skulle vi jo hatt. […] “Ok, hvordan tenker du det har gått? Hva har 

du fått opplæring i? Er det noe du noen ting du føler at du mangler?" Det har jeg aldri hatt en samtale 

om. Ikke så konkret i alle fall (Informant 1). 

Som vi ser av utsagnet ligner det mye på utsagnene til Informant 4 og Informant 5 som 

beskrev hvordan det blir lagt opp til at de nyansatte selv får muligheten til å gi tilbakemelding 

til butikksjefene. Likevel oppfattes spørsmålet på forskjellige måter, som vist gjennom det 

følgende utsagnet til Informant 5: 

Informant 5: Det har jeg faktisk ikke tenkt på. Jeg pleier å spørre hvordan [...] de syntes selv det går og 

om de føler at har fått tilstrekkelig med opplæring. 

Intervjuer: Er det noe de tar initiativ til selv? 

Informant 5: Nei, og det var ikke så dumt, der gav du meg en liten sånn… 

Denne dialogen kan tyde på at både Informant 1 og Informant 5 reflekterer over de nyansattes 

muligheter for å selv ta initiativ til tilbakemeldinger under opplæringen. Denne refleksjonen 

er noe som de andre ikke informantene ikke i like stor grad gjør, og er et interessant funn som 

vil bli diskutert nærmere senere i oppgaven. 

Som en oppsummering av mønstre og tendenser kan analysen av hvordan tilbakemeldinger 

benyttes forklares gjennom tabell 9. Tabellen beskriver hvordan tilbakemelding som prinsipp 

for opplæringen benyttes i de ulike casene. 

Informant 1 ▪ Prosessbasert tilbakemelding 

▪ Lytter til salgssamtaler 

▪ Tilbakemelding innen rimelig tid 

▪ Ser behov for at nyansatte kan gi tilbakemelding på opplæringen 

Informant 2 ▪ Prosessbasert tilbakemelding 
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▪ Lytter til salgssamtaler 

▪ Tilbakemelding innen rimelig tid 

Informant 3 ▪ Mangel på rutiner for opplæring 

▪ Tilbakemelding gjennom sine heltidsansatte 

▪ Samtale med nyansatt 

Informant 4 ▪ Tilbakemelding innen rimelig tid 

▪ Nyansatte kan ytre behov for mer opplæring 

Informant 5 ▪ Prosessbasert tilbakemelding 

▪ Lytter til salgssamtaler 

▪ Tilbakemelding innen rimelig tid 

▪ Ser behov for at nyansatte kan gi tilbakemelding på opplæringen 

▪ Samtale med nyansatt etter to uker 

Tabell 9: Bruk av tilbakemelding. 

I denne tabellen er det mange likhetstrekk og forskjeller som er verdt å nevne. For det første 

fremheves det på tvers av casene at tilbakemeldingen blir gitt innen rimelig tid, men i to av 

casene blir det også benyttet en samtale med den nyansatte. Denne samtalen kan virke som 

om finner sted enten en god stund etter opplæringen. Det er også en tendens til at det i flere av 

casene benyttes aktiv lytting for å kunne gi tilbakemelding til de nyansatte, og at denne 

tilbakemeldingen er prosessorientert. To av informantene så også et behov for å gi nyansatte 

muligheten til å gi tilbakemelding til butikksjefene. I en av casene er det også et mellomledd, 

hvor tilbakemeldingen går fra nyansatt, gjennom heltidsansatte og til butikksjefen, som ikke 

kan sies å være gjeldende for noen av de andre casene. 

4.2.3 Etter opplæringen 

Nå som analysen har beskrevet tendenser og mønstre i det som skjer før opplæringen og 

under opplæringen, er den siste fasen å analysere temaer som omhandler det som skjer etter 

opplæringen. I denne fasen er det overføring og evaluering som er tematikkene som 

undersøkes. Evaluering undersøkes både basert på en typologi for fire nivåer av evaluering, 

samt at det blir undersøkt hvilken hensikt evalueringen har. 
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Overføring 

Som nyansatt i SportX er formålet med opplæringen at du skal tilegne deg KSAOs som gjør 

at du kan utføre arbeidsoppgavene dine på en tilfredsstillende måte. Opplæringen er avhengig 

av at det man lærer faktisk blir overført til selve jobbsituasjonen, hvis ikke kan opplæringen 

fort beskrives som lite hensiktsmessig og mislykket. For å støtte overføringen blir bruk av 

hjelpemidler et viktig aspekt som undersøkelsen utforsker. Det skilles mellom 

informasjonsbaserte, prosedurale og veiledende hjelpemidler, men dette er ikke en typologi 

som blir gjennomgått stegvis i analysen, men som blir diskutert i neste kapittel. 

Informant 4 beskriver i det følgende hvilke hjelpemidler som støtter de nyansatte i overføring 

av KSAOs til arbeidet: 

Intervjuer: Benytter dere noen hjelpemidler som støtter de i overføringen fra opplæringen til arbeid? 

 

Informant 4: Ja, Veiledningsboka og Intranett. Og er man usikker så kan man også ringe meg eller 

heltidsansatte. 

Som dette utsagnet beskriver så er Veiledningsboka og Intranett to hjelpemidler som benyttes 

i overføringen. Informanten beskriver også hvordan både informanten selv (butikksjefen) og 

heltidsansatte også kan kontaktes hvis man er usikker på noe. Det samme er en tendens som 

blir tydelig hos Informant 3 og Informant 2. I det følgende beskriver Informant 3 hvordan 

hjelp fra andre ansatte er en nødvendighet, da det ikke er mulig å lære bort alt til nyansatte: 

Jeg tror ikke at vi noen gang klarer å sette ned et skjema som er så fullt av info at vi har klart å lære 

bort alt, og så trenger de ikke spørre om noe. Jeg tror de må spørre (Informant 3). 

Begrepet «spørre» tolker jeg her som å spørre andre ansatte om hjelp, en tendens som dermed 

blir veldig tydelig på tvers av casene. Informant 2 beskriver også hvordan nyansatte enten kan 

ringe sin egen butikksjef, eller andre butikksjefer, om de trenger hjelp. Videre fremhever 

Informant 2 også at Veiledningsboka gir god hjelp til å beskrive hvordan nyansatte skal gjøre 

visse ting, hvis de er usikre. Dette sammenfaller også med uttalelser fra Informant 1, som 

beskriver hvordan Veiledningsboka kan benyttes for å støtte nyansatte i overføringen: 

Du har jo Veiledningsboka […[ og den er jo ganske så bestemt og omhandler rutiner og faste punkter 

(Informant 1). 

Dermed er det flere likhetstrekk mellom de ulike casene som omhandler hvordan man 

benytter andre ansatte og Veiledningsboka for å støtte overføringen. Likevel er det ett case 

som skiller seg fra de øvrige. Informant 5 beskriver hvordan de benytter seg av «jukselapper»: 
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Intervjuer: Benytter dere noen hjelpemidler som støtter de i overføringen fra opplæringen til arbeid? 

 

Informant 5: Vi har laget litt jukselapper, sånn som for eksempel for stenging av butikken. Der har vi 

laget en steg-for-steg oversikt som de kan benytte. Men de har jo også Veiledningsboka, som kan brukes 

til veldig mye. 

Som dette utsagnet viser, benytter også Informant 5 Veiledningsboka som et 

informasjonsbasert hjelpemiddel for å støtte opplæringen. I tillegg har de utviklet egne 

jukselapper som støtter de nyansatte ved prosedyremessige rutiner, som stenging av butikken. 

Dette er et hjelpemiddel som ikke fremkommer noe annet sted i empirien, og er derfor svært 

interessant for oppgaven, særdeles siden det er noe som denne spesifikke butikken har utviklet 

selv for å dekke et behov. 

Som en oppsummering av mønstre og tendenser kan analysen av hjelpemidler som støtter 

overføring fra opplæring til jobben forklares gjennom tabell 10. Tabellen beskriver hvilke 

typer hjelpemidler som benyttes i de ulike casene. 

Informant 1 ▪ Veiledningsboka kan benyttes 

Informant 2 ▪ Kan ringe egen butikksjef eller andre butikksjefer 

▪ Veiledningsboka 

Informant 3 ▪ Kan spørre andre ansatte om hjelp 

Informant 4 ▪ Veiledningsboka og Intranett benyttes 

▪ Kan også ringe butikksjef eller heltidsansatte 

Informant 5 ▪ Veiledningsboka 

▪ Utviklet egne jukselapper som benyttes til prosedyremessige rutiner 

Tabell 10: Hjelpemidler for overføring. 

Funnene fra tabellen overfor viste noen svært tydelige tendenser. For det første fremheves det 

at Veiledningsboka er et hjelpemiddel som benyttes i fire av casene. Det fremheves også i tre 

av casene at man kan spørre andre ansatte om hjelp, hvor det i to av casene presiseres at man 

kan benytte telefon for å ringe og spørre om hjelp. Det er også interessant å se at i en av 

casene er det utviklet en egen metode for å støtte de ansatte i å utføre rutiner på korrekt måte. 
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Evaluering: Fire nivåer for evaluering 

Siden ansvaret for opplæringen ligger hos hver enkelt butikksjef er det også opp til hver 

enkelt butikksjef å evaluere opplæringssystemet de gjennomfører. Evaluering er den eneste 

måten man kan forsikre seg om at opplæringen faktisk bidrar til å nå læringsmålene som er 

satt, samt det overordnede målet som er satt for opplæringen. Det teoretiske grunnlaget for 

oppgaven fremhever at opplæringen skjer på fire nivåer: Reaksjoner, tilegnelse av KSAOs, 

overføring og resultater. Denne typologien benyttes ikke stegvis i analysen, men vil 

diskuteres nærmere i neste kapittel. I det følgende skal vi derfor se hvordan informantene 

uttaler seg om evaluering av opplæringen, og om det er noen mønstre eller tendenser i 

empirien som er av interesse. 

En tydelig tendens i empirien er at evalueringen gjennomføres kognitivt hos butikksjefene. 

Dette betyr at butikksjefene reflekterer over selve opplæringsprosessen for å gjøre seg noen 

tanker om opplæringsprosessen, som Informant 5 beskriver i følgende utsagn: 

Intervjuer: Evaluerer dere selve opplæringsprosessen? 

Informant 5: Nei, altså jeg gjør det i hodet mitt og merker det fort om den nyansatte er klar eller ikke. 

[…] Men noe skjema for evaluering [...] har vi ikke. 

Som vi ser av utsagnet tyder det på at informanten gjør en antagelse om at jeg som intervjuer 

vil vite om det benyttes et skjema for evaluering, men informanten beskriver likevel at den 

kognitive evalueringen gir innsikt i om den nyansatte er klar for å gå ut i arbeid eller ikke. 

Denne formen for evaluering er også tydelig hos Informant 4: 

Det er muntlig og i hodet, rett og slett (Informant 4). 

Videre beskriver også Informant 4 at det ikke blir gjort noen skriftlig form for evaluering, og 

gjør en ganske identisk antakelse som det Informant 5 gjorde: 

Jeg vil ikke si at jeg har satt meg ned og evaluert [...]. Jeg har ikke laget noen rapport (Informant 4). 

Likevel er det mest fremtredende fellestrekket at mange av informantene på tvers av casene 

virker å ha et visst forhold til evaluering, men at det skjer kognitivt. Som informantene har 

beskrevet skjer evalueringen i hodet til butikksjefene, og er ikke skrevet ned noe sted, og det 

er heller ikke noe som tyder på at utfallet av evalueringen blir formidlet til den nyansatte. 

Derimot beskriver noen av informantene at det benyttes et spørreskjema for å måle hva de 

nyansatte har tilegnet seg av kunnskap etter endt opplæring. Informant 1 forklarer: 
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Vi har jo den testen som sendes ut til alle som er nyansatte. Og den bruker vi jo etter at du har jobbet en 

liten stund, for å si litt hva de har lært seg rett og slett (Informant 1). 

Anvendelsen av denne testen utdypes av Informant 2, som beskriver det med begrepet 

spørreskjema. Selv om informantene benytter forskjellige begreper, virker begrepet test å 

være det mest hensiktsmessige for å forklare verktøyet: 

Intervjuer: Tenker du det er viktig å ha et minste felles grunnlag, så man er enig om noen ting? 

Informant 2: Ja. Og det er jo derfor vi har spørreskjemaet som blir sendt ut etter en måned. Det er jo 

noe SportX ønsker at alle skal kunne. 

På denne måten kan man se tydelig at SportX faktisk legger en føring for opplæringen, og det 

er at alle nyansatte må gjennomføre testen etter endt opplæring. Likevel er det interessant å 

notere seg at testen blir sendt ut én måned etter den nyansatte har blitt ansatt. Det empiriske 

grunnlaget viser også en tendens til at de fleste informantene evaluerer prestasjonene til de 

nyansatte etter opplæringen. I intervjuguiden kommer dette spørsmålet frem på følgende 

måte: 

Intervjuer: Hvordan vet du at det som blir lært i opplæringen faktisk blir utøvd i arbeidet? 

Informant 2 beskriver hvordan lytting blir benyttet for å få innsikt i om den nyansatte faktisk 

utøver rollen sin slik som den nyansatte har blitt lært opp til: 

Intervjuer: Er det du som går rundt og lytter? 

Informant 2: Om jeg skal få med meg hvordan da har blitt opplært, sånn som jeg har lært dem opp, så 

er det jeg som må lytte. Alle andre vet jo ikke helt sikkert hva vi har gått igjennom, selv om vi har gått 

igjennom liknende greier. 

Denne måten å lytte på blir også beskrevet av Informant 1: 

Det gjør jeg daglig i hodet mitt. Så jeg følger med, jeg står og lytter til salgssamtaler. [...] "Hva var bra 

med det og hva kan vi gjøre bedre?" (Informant 1). 

Som man ser av disse utsagnene viser også utsagnet til Informant 1 at det skjer en kognitiv 

evaluering av prestasjonene til de nyansatte, men at det er lytting som blir benyttet for å 

evaluere om de nyansatte faktisk benytter det de har lært gjennom opplæringen. Informant 5 

understøtter dette og svarer på spørsmålet på følgende måte: 

Informant 5: Det ser jeg jo. 

Intervjuer: Er det bare noe du ser, eller lytter du også? 

Informant 5: Jeg lytter også. Man må jo følge med og se også. 
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Som vi ser benytter også Informant 5 seg av lytting, men også av observasjon, for å kunne 

følge med hvordan de nyansatte utøver det de har lært i opplæringen. Dette kan også sees i 

sammenheng med det Informant 3 beskriver: 

Det er oppfølging. Jeg er mye sammen med den nyansatte, og de andre er mye sammen med den 

nyansatte (Informant 3). 

Dette kan dermed forstås som en form for observasjon, som benyttes med samme hensikt som 

det Informant 5 beskrev. Selv om det er noen påfallende likhetstrekk mellom casene, er det 

også forskjeller i hvor variert evalueringen er i hver enkelt case. Informant 3 beskriver videre 

hvordan butikksystemet også benyttes for å få innsikt i «tallene». 

Vi følger med på tallene. Alt logges i SalesX i dag, det er ingenting som ikke logges (Informant 3). 

Dette utsagnet kan være noe vanskelig å tolke uten en utdypning. En mulig forståelse er at de 

nyansattes prestasjoner loggføres gjennom tall for antall salg og andre operasjoner i 

butikksystemet. Denne tolkningen støttes opp av Informant 4 og Informant 5, som også 

beskriver hvordan salgstallene og feil i butikksystemet benyttes for å få innsikt i om de 

nyansatte faktisk utøver det de har lært i opplæringen. Informant 4 uttaler det følgende om 

hvordan man vet om de nyansatte faktisk utøver det de lærer i opplæringen: 

Det ser man jo på salgstall […] (Informant 4). 

Som nevnt beskriver også Informant 5 hvordan butikksystemet anvendes for evaluering: 

Jeg merker fort om de gjør feil i systemet, for da er det som regel jeg som må ordne opp. Sånn at ja, 

man er jo ekstra oppmerksom i begynnelsen (Informant 5). 

Dette støtter opp under forståelsen av at salgstall og oppdagelser av feil i butikksystemet gir 

innsikt i hvordan de nyansatte utfører jobben sin, på grunnlag av KSAOs som de har tilegnet 

seg i opplæringen, og som er overført til jobben. Dermed er det flere likhetstrekk som viser 

seg tydelig på tvers av casene, men også enkelte forskjeller som er av interesse. 

Som en oppsummering av mønstre og tendenser kan analysen av ulike former for evaluering 

forklares gjennom tabell 11. Tabellen beskriver hvordan de ulike casene evaluerer 

opplæringen. 

Informant 1 ▪ SportX sender ut en test 

▪ Evaluerer i hodet 
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▪ Lytter til salgssamtaler 

Informant 2 ▪ SportX sender ut en test 

▪ Lytter til hva nyansatte sier 

Informant 3 ▪ Oppfølging ved å være sammen med nyansatte 

▪ Følger med på tallene i SalesX 

Informant 4 ▪ Evaluerer i hodet og muntlig 

▪ Ingen rapport 

▪ Ser på salgstall 

Informant 5 ▪ Evaluerer i hodet 

▪ Ingen skjema 

▪ Observerer 

▪ Lytter 

▪ Ser etter feil i systemet 

Tabell 11: Bruk av forskjellige typer av evaluering. 

I tabell 11 er det mange likheter i hvordan evaluering utføres i casene. I tre av casene 

beskrives det av evalueringen foregår i hodet, samtidig som man også benytter seg av lytting 

for å få innsikt i hva de nyansatte sier. I en av casene beskrives det at lytting og observasjon 

benyttes, noe som ikke nevnes i andre case. To av casene beskriver også hvordan ledelsen 

sender ut en test til alle nyansatte, så det må antas at dette er gjeldende for de øvrige casene 

også, selv om det ikke avdekkes i empirien. Det er også en tendens til at butikksystemet 

benyttes for evaluering, der det i to av casene fremheves at salgstall benyttes for å evaluere 

prestasjonene til de nyansatte, og i en av casene beskrives det hvordan feil i systemet kan gi 

innsikt i prestasjonene til de nyansatte. I den ene casen beskrives det også hvordan 

butikksjefen er sammen med den nyansatte, noe som sammenfaller til en viss grad med å lytte 

og observere de nyansatte. 

Evaluering: Hensikt 
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Det er også flere av informantene som uttaler seg detaljert om hva evalueringen brukes til. 

Informant 2 besvarer akkurat det spørsmålet på følgende måte: 

For å kunne gjøre ting bedre neste gang. […] Det kan være deler man har gått gjennom som tok for 

lang tid. Man kan tenke at «Det der burde vi ikke bruke så mye tid på, vi burde bruke tiden på noe annet 

i stedet» (Informant 2). 

Som vi ser av dette utsagnet benytter Informant 2 seg av evaluering for å kunne forbedre 

opplæringsprogrammet til neste nyansatt, hvor det blant annet reflekteres over hva som har 

blitt gjort og hvor mye tid man har brukt på hvert element i opplæringen. Dette er også noe 

som Informant 4 beskriver: 

Intervjuer: Hva bruker dere evalueringen til?  

 

Informant 4: For å beholde planen som er satt i opplæringsplanen. Hvis ikke den evalueringen som er i 

tankene fungerer, så må man endre på opplæringsplanen. 

Dette utsagnet er noe vanskelig å tolke, men likevel er det tydelig at det er snakk om at 

evaluering muliggjør en endring i planen for opplæringen, og dermed sammenfaller i stor grad 

med det foregående utsagnet. En tydeligere presisering av dette beskrives av Informant 5: 

Intervjuer: Hvorfor evaluerer du?  

 

Informant 5: [...] Det er litt sånn for min egen del så jeg kan vite hva jeg kan bli bedre på. Er det noe 

jeg har glemt? [...] For det er veldig mye å sette seg inn i. Er det noen annen rekkefølge jeg eventuelt 

burde tatt det i? Det har jeg også opplevd at “Oi, nå står jeg her og lærer deg det, men vet du hva, vi 

må faktisk gå tilbake til noe annet, for det burde du kunne før du gjør det.” 

Dette utsagnet beskriver hvordan informanten selv benytter evaluering for å undersøke om det 

er noe som er glemt og om man burde gjennomføre opplæringen i en annen rekkefølge eller 

bruke mer eller mindre tid på enkelte elementer. Dermed er det mange likhetstrekk mellom 

dette utsagnet og de foregående. Selv om det skilles mellom begrepene tilbakemelding og 

evaluering i intervjuguiden, er det gjennom en samtale om oppfølging samtalen med 

Informant 3 kommer inn på forhold som kan belyse hensikten med evalueringen som benyttes 

av informanten: 

Intervjuer: Hvis man får til en sånn oppfølgingssamtale, hva brukes den til?  

 

Informant 3: Avdekke behov. Altså, avdekke huller. [...] For å komme inn på samme bølgelengde. Det 

kan jo hende vi tror vi er på samme planet og så er vi ikke det. Så da har man på en måte avdekket det 

gapet som eventuelt er i mellom hva jeg tror han eller hun kan, vet og får til, og hvordan de egentlig har 

det. 
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I dette utsagnet beskriver Informant 3 hvordan det benyttes en oppfølgingssamtale for å 

avdekke om opplæringen har vært hensiktsmessig for å oppnå alle læringsmålene som blir 

satt, eller om det er et gap mellom hva som har blitt gjennomgått i opplæringen, og hva den 

nyansatte faktisk sitter igjen med. 

Som en oppsummering av mønstre og tendenser kan analysen av hensiktene med evaluering 

forklares gjennom tabell 12. Tabellen beskriver hvorfor de ulike casene benytter evaluering av 

opplæringen. 

Informant 2 ▪ Hensikten er å forbedre opplæringsprogrammet 

Informant 3 ▪ Hensikten er å avdekke mangler i tilegnet KSAOs 

Informant 4 ▪ Hensikten er å vurdere om man skal gjøre endringer 

Informant 5 ▪ Hensikten er å reflektere og avdekke mangler 

▪ Hensikten er å vurdere om man skal gjøre endringer 

 

Tabell 12: Bruk av forskjellige typer av evaluering. 

Som denne tabellen viser er det noen mønstre og tendenser som går igjen. For det første er det 

i to av casene at hensikten med evalueringen er å avdekke mangler i opplæringen. I tre av 

casene er hensikten enten å forbedre opplæringsprogrammet eller å vurdere endringer, noe 

som kan beskrives som relativt identiske hensikter. Dermed er det ingen likheter på tvers av 

alle casene, men den mest fremtredende likheten er at evalueringen benyttes for å vurdere om 

man skal gjøre endringer. 
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5 Diskusjon 

I dette kapitlet diskuteres funnene fra det empiriske grunnlaget opp mot det teoretiske 

rammeverket. Formålet med å gjennomføre denne diskusjonen er å besvare i hvilken grad det 

er en sammenheng mellom det organisasjonen gjør – som beskrevet gjennom analysen – og 

det forskning anbefaler at man gjør – som beskrevet gjennom det teoretiske rammeverket. 

Diskusjonskapitlet følger den samme strukturen som er benyttet for det teoretiske 

rammeverket. 

5.1 Før opplæring 

I følge FUE-prinsippene (Salas et al., 2012A) er behovsanalysen det første steget i et hvert 

opplæringsprogram, og er en kritisk funksjon som avdekker hva som skal læres, hvem som 

skal få opplæringen og i hvilken organisasjonskontekst opplæringen skal foregå i. I min 

analyse av det empiriske materialet er det interessant å drøfte funnet som tilsier at kunnskap 

om produkter og ferdigheter i å anvende butikksystemet fremheves som krav på tvers av alle 

casene. Dette kan forståes som et element i en oppgavespesifikk analyse, og informantene 

beskriver disse kravene som kritiske for å kunne utøve arbeidsoppgavene sine, noe som 

samsvarer med Salas et al. (2012A, s. 81) sin beskrivelse av «critical work functions of a 

job». Det virker likevel som om det ikke finnes en fullstendig liste over hvilke KSAOs de 

nyansatte skal tilegne seg, noe som også fremheves av informantene. Dette kan også ha 

sammenheng med at FUE-rammeverket er utviklet for opplæringstiltak og ikke opplæring av 

nyansatte, og at opplæring av nyansatte kan være noe mer omfattende enn generelle 

opplæringstiltak. På tross av dette er det likevel mulig å gjøre den vurderingen at 

organisasjonen avklarer hvilke oppgavespesifikke krav som settes til de nyansatte, selv om 

det er stor variasjon i hvilke KSAOs som fremheves i hver enkelt case. Et annet funn som 

derimot ikke påvirkes av om opplæringen er rettet mot nyansatte eller ikke, er om det 

spesifiseres hva de nyansatte må ha tilgang til av informasjon, som ikke forventes at de skal 

huske (Tannenbaum, 2002, ref. i Salas et al., 2012A, s. 81). I funnene fremheves det at 

Veiledningsboka, intranett og internett benyttes. Dette kan forståes som hjelpemidler hvor de 

nyansatte finner informasjon som de ellers ikke kan forventes å huske utenat. Likevel benyttes 

bare disse hjelpemidlene i enkelte case, og det er stor variasjon i hvilke case som benytter 

hva. Dermed er det en liten grad av samsvar basert på disse premissene. Funnene viser også at 
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nyansatte kan spørre andre ansatte om hjelp, som ikke i like stor grad beskrives i FUE-

prinsippene. Derimot beskriver Salas et al. (2012A, s. 81) at bruk av praksisfellesskap på 

arbeidsplassen kan være en løsning for å ha tilgang til kunnskap som nyansatte ikke klarer å 

huske av seg selv. Denne bruken av andre ansatte som hjelpemidler kunne definitivt vært 

interessant å utforske ut fra teorier om praksisfellesskap. 

Funnene fra individanalysen tyder også på at organisasjonen tilpasser opplæringen til hvert 

individ gjennom å identifisere om det finnes eksisterende KSAOs som overlapper med 

læringsmålene i opplæringen, noe som stemmer overens med anbefalingene i FUE-

prinsippene. Disse funnene er likevel påvirket av at konklusjonene som trekkes på tvers av 

casene ikke er like robuste, på grunn av mangel på empirisk datamateriale for to av casene. 

Ved en eventuell vellykket individanalyse vil organisasjonen kunne gjennomføre en effektiv 

opplæring som tilpasser opplæringsprogrammet til individets behov (Salas et al., 2012A. s, 

85). Det er likevel også et spørsmål om hvor stor kostnaden er i å tilpasse opplæringen til hver 

nyansatt, hvis de fleste nyansatte har relativt identiske eksisterende KSAOs og 

opplæringsprogrammet ikke preges av store endringer over tid. 

Det er vanskelig å vurdere funnene fra organisasjonsanalysen. FUE-prinsippene bygger i stor 

grad på opplæringstiltak som følger en investering og prioritering, noe som skiller seg fra 

opplæring av nyansatte. Filstad (2016, s. 192) skriver at alle nyansatte har et stort behov for 

ny kunnskap og kompetanse, og dermed er det vanskelig å tenke seg at dette er noe som kan 

skje uten opplæring. Likevel viser funnene at flere av informantene er av den oppfatningen at 

opplæringen utføres på svært forskjellige måter, og at ansvaret for opplæringen ligger hos 

hver butikksjef. Uten noen ytterligere informasjon om organisasjonens mål er det vanskelig å 

si om det faktisk er et samsvar eller ikke. 

Funnene som knyttes til kommunikasjon av informasjon viser store forskjeller i hvordan 

casene informerer de nyansatte om opplæringen. Salas et al. (2012A, s. 83) anbefaler at 

kommunikasjonen må være effektiv, noe som kan vurderes som svært varierende gitt de ulike 

rutinene som beskrives for kommunikasjon av informasjon. Det kan blant annet stilles 

spørsmål ved om kommunikasjon av informasjon over telefon og gjennom jobbintervjuet er 

tilstrekkelig effektivt nok for at de nyansatte skal få realistiske forventinger til opplæringen.  

Det virker også som om organisasjonen har valgt å prioritere å gjøre det obligatorisk å sende 

ut Veiledningsboka som en forberedelse før opplæringen begynner, men at det ikke 
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vektlegges å informere effektivt om opplæringsperioden de skal ta fatt på. Dette kan sies å 

være noe uheldig, og dermed vurderes til å være en liten grad av samsvar mellom det 

organisasjonen gjør og det forskningen anbefaler. Dette er en vurdering som blir gjort på tross 

av det på tvers av casene ble kommunisert informasjon til de nyansatte, men på svært 

varierende – og til tider kanskje ikke fullt så effektive måter. 

5.2 Under opplæring 

Gjennom å benytte en typologi for opplæringsstrategier (Salas et al., 2012B, s. 27) var det 

flere funn som er interessante å drøfte. For de informasjonsbaserte strategiene var det tydelig 

at organisasjonen benytter flere varierte metoder for å formidle informasjon til de nyansatte, 

noe som sammenfaller med anbefalinger fra forskningen. De nyansatte forblir i stor grad 

passive mottakere av informasjon, og denne typen strategier er kostnadseffektive (Salas et al., 

2012B, s. 27). Selv om organisasjonen benytter seg av informasjonsbaserte strategier på en 

hensiktsmessig måte, er det mulig å diskutere hvor kostnadseffektive de ulike metodene som 

benyttes er. Torp (2005, s. 12) argumenterer for at det nye arbeidslivet – som preger 

opplæringen i organisasjonen – har et større krav til effektivitet og lønnsomhet. Den mer 

prestasjonsbaserte metoden hvor butikksjefen eller andre ansatte formidler informasjon til de 

nyansatte, vil ha en større kostnad med tanke på lønnskostnader som dekker timene som blir 

brukt til presentasjon av produktene, og dermed må organisasjonen forholde seg til om den er 

tilstrekkelig kostnadseffektiv, sammenlignet med for eksempel web-baserte programmer, som 

kan benyttes for å gi opplæring til store mengder nyansatte. Dermed er det mulig å vurdere 

det dit at det er en moderat grad av samsvar mellom det organisasjonen gjør og det 

forskningen anbefaler, men at organisasjonen kunne gjennomført opplæringen på en mer 

kostnadseffektiv måte. Dette må likevel selvfølgelig også vurderes opp mot andre fordeler 

ved den presentasjonsbaserte metoden (som for eksempel sosiale fordeler) som benyttes i 

organisasjonen, men det er derimot ikke noe som vil bli diskutert i denne oppgaven. 

Funnene fra de demonstrasjonsbaserte strategiene får stor støtte i anbefalingene fra 

forskningen. Organisasjonen benytter i stor grad demonstrasjonsbaserte strategier til to 

formål: Det ene ved at butikksjefen eller andre ansatte viser den nyansatte hvordan man 

utfører oppgaver i butikksystemet, og det andre ved at den nyansatte observerer butikksjefen 

eller andre ansatte gjennomføre salgssamtaler og kommunisere med kunder. Begge disse 

formålene er en hensiktsmessig anvendelse av demonstrasjonsbaserte strategier, men som 
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forskningen understreker er disse strategiene likevel begrenset til at den nyansatte ikke selv 

kan utføre eller interagere med oppgaven som blir demonstrert (Salas et al., 2012B, s. 27). 

Vurdert opp mot anbefalingene fra forskningen må det likevel sies å være et tydelig samsvar 

for denne tematikken. 

Gjennom analysen av de praksisbaserte strategiene viste funnene at organisasjonen i hovedsak 

benytter veiledning som metode for å gi de nyansatte opplæring i bruk av butikksystemet 

SalesX. Som Salas et al. (2012B, s. 27) beskriver, er praksis i seg selv bare nyttig når det blir 

gitt veiledning under utførelsen av oppgavene. Selv om det i funnene fremheves at det 

varierer hvem som gir veiledning til de nyansatte, er dette ikke et forhold som presiseres i 

forskningen. Slik som funnene fremheves kan det dermed vurderes at det er en stor grad av 

samsvar mellom det organisasjonen gjør og det forskningen anbefaler. 

Det må også fremheves at funnene knyttet til opplæringsstrategier viser at det ville vært svært 

lite hensiktsmessig for organisasjonen å bare benytte seg av én strategi, slik som det 

fremheves i Coultas et al. (2012, s. 501), som argumenterer for at man må velge den 

strategien som er mest egnet for opplæringen. En sammensetning av flere strategier må kunne 

sies å forklare organisasjonens praksis i denne sammenhengen, og at dette forholdet ikke i 

like stor grad vektlegges i forskningen. 

Som et gjennomgående prinsipp for hele opplæringsprosessen ble bruk av tilbakemelding 

undersøkt, og funnene viste at tilbakemeldingene i stor grad ble gitt innen rimelig tid og at de 

fleste informantene benyttet aktiv lytting for å få innsikt i prestasjonene til de nyansatte. 

Typologien som Salas et al. (2012B, s. 31) benytter skiller mellom prosessorienterte og 

resultatorienterte tilbakemeldinger, og vektlegger at resultatorienterte tilbakemeldinger kan 

være mindre nyttige da de nyansatte ikke får informasjon om prestasjonene som ledet frem til 

resultatet. Som funnene beskriver benytter organisasjonen seg utelukkende av 

prosessorienterte tilbakemeldinger, som er en styrke ved deres opplæring av nyansatte. 

Den tredelte typologien som Coultas et al. (2012, s. 501) beskriver er derimot vanskeligere å 

vurdere opp mot organisasjonen sin bruk av tilbakemeldinger, men enkelte av funnene viser at 

det er et delvis samsvar mellom anbefalingene og det organisasjonen gjør. For det første viste 

funnene at de mer detaljerte sitatene fokuserer på handlinger i stedet for personlige 

egenskaper, samt at tilbakemeldingene konkretiserer et forbedringspotensial, slik at den 

nyansatte får innsikt i hvordan prestasjonene kan forbedres. Selv om funnene ikke fremhever 
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kontrasterende eksempler for den tredelte typologien, er det ikke noe som er gjennomgående 

for alle casene, og dermed er det vanskelig å vurdere om dette er noe organisasjonen gjør. 

Likevel vurderer jeg det dit at funnene for denne tematikken er robuste nok til å kunne 

konkludere med at det er et moderat samsvar mellom de anbefalingene som finnes i 

forskningen og det organisasjonen gjør. 

Det ble også trukket frem to eksempler på at informantene ble selvbevisst at de nyansatte ikke 

selv på eget initiativ fikk (eller tok) muligheten til å gi tilbakemeldinger til butikksjefen i 

løpet av eller etter opplæringen. På tross av at forskningslitteraturen beskriver 

tilbakemeldinger som en enveisprosess, hvor den nyansatte blir en relativt passiv mottaker av 

tilbakemeldingene, viser funnene at begge informantene ser verdien i å legge til rette for at de 

nyansatte selv kan gi tilbakemelding til butikksjefen. 

5.3 Etter opplæring 

Som beskrevet i analysen ble Veiledningsboka mye anvendt for å støtte de nyansatte i 

overføringen fra opplæring til arbeidssituasjonen. Dette er et solid funn på tvers av alle casene 

som gjør det mulig å drøfte en mulig grad av samsvar med anbefalingene i FUE-prinsippene. 

Salas et al. (2012A, s. 88) beskriver hvordan tilgangen til hjelpemidler kan støtte de nyansatte 

i arbeidsoppgavene om de er usikre eller om de ikke husker hvordan noe gjøres, eller 

kunnskap om for eksempel produkter. Gjennom empirien beskrives Veiledningsboka både 

som et hjelpemiddel for både rutiner og mer generisk informasjon om organisasjonen. 

Dermed kan den både forståes som et proseduralt og informasjonsbasert hjelpemiddel, som 

støtter de ansatte i å utføre oppgaver, samtidig som det også inneholder informasjon som kan 

være vanskelig å huske. Siden dette er et funn som går på tvers av alle casene kan det 

vurderes dit at det er en stor grad av samsvar mellom det forskningen anbefaler at man gjør 

for overføringen, og det organisasjonen gjør. 

I analysen fremheves det også at organisasjonen i stor grad benytter seg av at de nyansatte kan 

spørre andre ansatte – eventuelt butikksjefen – om hjelp, hvis de er usikre på hvordan en 

oppgave skal utføres. Der hvor forskningslitteraturen utelukkende forstår hjelpemidler som 

fysiske eller digitale hjelpemidler, er det ikke beskrevet i hvilken grad hjelp fra andre ansatte 

kan forståes som et hjelpemiddel. 
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Når det gjelder evaluering viser funnene at det er flere interessante forhold som må vurderes 

opp mot anbefalingene fra forskningen. Som beskrevet er det Kirkpatricks (1994, ref. i Salas 

et al., 2012A, s. 91) hierarkiske evalueringsmodell som gjerne benyttes for organisasjoner 

som ikke tidligere har vektlagt evaluering av opplæringen. Det første nivået av denne 

modellen – reaksjonene til de nyansatte – benyttes ikke i noen grad av organisasjonen. 

I empirien ble det fremhevet at organisasjonen benytter seg av en test som sendes ut til alle 

nyansatte som måler hvilke kunnskaper de har tilegnet seg i løpet av opplæringen. Denne 

testen kan dermed beskrives som en måling av Kirkpatricks andre nivå: tilegnelse av KSAOs. 

Likevel beskriver Salas et al. (2012B, s. 39) at denne formen for måling må foregå under eller 

umiddelbart etter opplæringen. Selv om SportX sender ut denne testen 1 måned etter at en 

nyansatt har blitt ansatt, viste funnene fra spørreskjemaet at det var relativt stor variasjon i 

hvor lenge butikksjefene anså varigheten til opplæringsperioden: alt fra under 1 måned til 

mellom 2-3 måneder. Et mulig scenario er da at testen sendes ut til nyansatte som er på helt 

forskjellige stadier i opplæringsprosessen, og at noen nyansatte kanskje ikke har fått den 

totale opplæringen som kreves for å utføre testen. Denne vurderingen kan ha betydning for 

hvor effektiv evalueringen er, men siden dette ikke er et forhold som er avdekket i 

datamaterialet er det ikke mulig å trekke noen konklusjoner om testens effektivitet. 

Det tredje nivået i evalueringshierarkiet måler overføring av KSAOs fra opplæring til selve 

arbeidet, og i denne sammenhengen viser funnene at butikksjefene lytter og observerer de 

nyansatte utføre arbeidsoppgavene sine. Denne observasjonen og lyttingen virker å benyttes 

sammen med en kognitiv evaluering som foregår i hodet til butikksjefene, uten at det utdypes 

nærmere i detalj hvordan dette foregår. Forskningen anbefaler at all evaluering knyttes opp 

mot læringsmålene, og dermed er det vanskelig å vurdere om evalueringen av overføringen 

faktisk er i samsvar med forskningen eller ikke, da funnene ikke presiserer om læringsmålene 

blir benyttet som en del av den kognitive evalueringen eller ikke. På tross av dette virker det å 

være en moderat grad av samsvar mellom det forskningen anbefaler og hvordan 

organisasjonen evaluerer de nyansattes overføring. 

Det siste og fjerde nivået beskriver hvordan evaluering på organisasjonsnivå benyttes 

gjennom å bruke blant annet salgstall, produktivitetsmål, kundetilfredshet, turnover og 

økonomisk profitt. Som fremhevet i funnene benyttes salgstall og andre data fra 

butikksystemet i flertallet av casene. Denne formen for evaluering samsvarer i stor grad med 

det forskningen anbefaler for evaluering på organisasjonsnivå, og dermed kan det vurderes dit 
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at det er stor grad av samsvar mellom det organisasjonen gjør og det forskningen anbefaler for 

dette målenivået. 

Vurderingen av den helhetlige bruken av evaluering blir også påvirket av funnene som 

omhandler hensikten med evalueringen. Forskningslitteraturen anbefaler at organisasjoner må 

ta utgangspunkt i å tydeliggjøre hensikten med evalueringen (Salas et al., 2012A, s. 91). I 

funnene var det tydelig at organisasjonen har to hensikter med evalueringen: Å avdekke 

mangler basert på den nyansattes tilegnede KSAOs, samt å vurdere om man må forbedre eller 

endre opplæringsprogrammet. De to hensiktene får delvis støtte fra forskningslitteraturen. Når 

evalueringen benyttes for å avdekke mangler basert på den nyansattes tilegnede KSAOs kan 

dette tolkes som en form for tilbakemelding til den nyansatte og til andre som har tatt del i 

opplæringen. Hvis derimot hensikten er å vurdere om man må forbedre eller endre 

opplæringsprogrammet, kan dette beskrives som en evaluering som benyttes for å fatte 

avgjørelser knyttet til opplæringen. Dette kan for eksempel bety at man etter evalueringen 

bestemmer seg for å endre rekkefølgen på to elementer i opplæringen eller at man bestemmer 

seg for implementere et nytt hjelpemiddel for å støtte de nyansatte i overføringen. På tross av 

at disse hensiktene blir tydeliggjort i funnene er det ikke en felles enighet om hvorfor man 

benytter evaluering i organisasjonen. Det mest fremtredende funnet gjør seg likevel gjeldende 

på tvers av tre av casene, og vurderes dermed til å gi en viss innsikt i hvordan evalueringen 

benyttes i organisasjonen. Det er likevel ingen av hensiktene som ikke sammenfaller med 

anbefalinger fra forskningen, og dermed må det sies å være en stor grad av samsvar mellom 

hvorfor organisasjonen evaluerer opplæringen og det forskningen anbefaler at hensikten burde 

være. 
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6 Avslutning 

Forskning om opplæring viser til mange ulike prinsipper og retningslinjer som anbefaler 

hvordan organisasjoner burde gjennomføre opplæring av sine ansatte. I denne oppgaven har 

jeg undersøkt hvordan opplæring av nyansatte i SportX foregår og vurdert i hvilken grad det 

er samsvar mellom opplæringen og et utvalg av prinsipper som anbefales i 

forskningslitteraturen. Ved å benytte et teoretisk rammeverk som fremhever hva man burde 

gjøre før opplæring, under opplæring og etter opplæring, har oppgaven undersøkt graden av 

samsvar på tvers av fem ulike butikker som er en del av organisasjonen, hvor hver butikk 

utgjorde en case. Det empiriske grunnlaget baserer seg på et kvantitativt spørreskjema som 

ble benyttet for å få innsikt i relevante forhold knyttet til organisasjonens strategi og 

ansvarsfordeling i opplæringen, samt fem kvalitative dybdeintervjuer som utforsket hvordan 

opplæringen gjennomføres i de ulike casene. En cross-case-analyse ble benyttet for å 

analysere tematisk og systematisk på tvers av casene, hvor hver tematikk tok utgangspunkt i 

elementer av det teoretiske rammeverket. Cross-case-analysen gjorde det mulig å trekke 

konklusjoner på tvers av casene, slik at det var mulig å få en helhetlig forståelse av hvordan 

tematikken kommer til uttrykk organisasjonen som helhet. I diskusjonen ble funnene vurdert 

opp mot de konkrete prinsippene og retningslinjene som anbefales, og det ble vurdert i hvor 

stor grad det er et samsvar mellom det organisasjonen gjør og de enkelte prinsippene og 

retningslinjene. I de neste avsnittene beskrives en sammenfatning av diskusjonen, 

begrensningene ved oppgaven og forslag til fremtidig forskning. 

6.1 Konklusjon 

Formålet med denne oppgaven var å besvare problemstillingen: I hvilken grad er opplæringen 

av nyansatte i en retailbedrift i samsvar med anbefalinger fra forskning? Oppgavens 

presentasjon av funn tilsier at det varierer i hvor stor grad det er et samsvar, når man 

undersøker elementene tematisk. Det er også enkelte funn som er mer robuste på tvers av alle 

casene. For det første forholdet som omhandler behovsanalysen blir det funnet en stor grad av 

samsvar for måten organisasjonen avklarer hvilke KSAOs de nyansatte skal lære. Derimot 

blir det konkludert med at det er en liten grad av samsvar for forholdet som omhandler tilgang 

til informasjon, da bare et fåtall av casene fremhever dette forholdet, og det er stor variasjon i 

hvordan forholdet benyttes i casene. Det fremheves også at mange av casene oppfordrer de 
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nyansatte til å spørre andre ansatte om hjelp, men dette forholdet beskrives ikke i FUE-

prinsippene, og dermed kan ikke grad av samsvar vurderes basert på dette funnet. For 

individanalysen finner undersøkelsen at det i enkelte av casene er en stor grad av samsvar, 

men at funnene er mindre robuste på tvers av casene. For organisasjonsanalysen er det 

vanskelig å vurdere graden av samsvar, da FUE-prinsippenene ikke er like hensiktsmessige å 

anvende for den organisasjonskonteksten som undersøkelsen tar utgangspunkt i. På tross av 

dette er det flere interessante tendenser som gir verdifull helhetlig innsikt i forhold til 

opplæring i organisasjonen. Funnene som omhandler kommunikasjon av informasjon viser at 

det er en liten grad av samsvar mellom det organisasjonen gjør og det forskningen anbefaler. 

Denne konklusjonen baserer seg på at de ulike casene kommuniserer informasjon på svært 

forskjellige måter, hvor enkelte av metodene også er mindre hensiktsmessige enn andre. For 

opplæringsstrategiene viser funnene at det er en moderat grad av samsvar for de 

informasjonsbaserte strategiene, hvor kostnadseffektivitet blir fremhevet som en av årsakene 

til manglende samsvar. Det blir funnet en stor grad av samsvar for de demonstrasjonsbaserte 

strategiene, men som funnene viser er det også noe variasjon i hvordan de ulike casene 

benytter strategiene. Det blir også funnet en stor grad av samsvar for de praksisbaserte 

strategiene, hvor det er en robust konklusjon at organisasjonen benytter denne metoden for 

opplæring i bruk av butikksystemet. Det var også en moderat grad av samsvar for bruk av 

tilbakemeldinger som prinsipp, men her er det også stor variasjon i hvordan tilbakemeldinger 

benyttes i hver enkelt case. Likevel konkluderes det med funn på tvers av casene, der disse 

funnene utgjør argumentene for vurderingen av grad av samsvar. De siste funnene som 

fremhever det som skjer etter opplæringen viser derimot at det er en stor grad av samsvar for 

overføringen. For bruk av evaluering er det derimot store kontraster. Det første nivået for 

evaluering har ingen samsvar mellom det organisasjonen gjør og det forskningen anbefaler. 

For det andre nivået er det en moderat grad av samsvar, og for det tredje og fjerde nivået er 

det stor grad av samsvar. Den siste tematikken som undersøkes viser også at det er en stor 

grad av samsvar for organisasjonens hensikt med evalueringen. 

6.2 Oppgavens begrensninger 

En første begrensning som må diskuteres er anvendelsen av det teoretiske rammeverket. 

Siden FUE-prinsippene ikke spesifikt er utviklet for nyansatte kan det være at rammeverket 

ikke er hensiktsmessig å benytte når det er nyansatte som undersøkes. Da kunne eventuelt 
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andre begreper og modeller som er benyttet spesifikt for nyansatte vært av interesse å bruke. 

Det er også en større begrensning i at FUE-prinsippene er et rammeverk fra et amerikansk 

forskningsfelt, som baserer seg rundt helt andre språk og begreper, slik at dette må oversettes 

og vurderes. 

De metodiske begrensningene er knyttet til at det ikke ble brukt observasjon som metode, som 

kunne gitt helt andre empiriske grunnlag ved å for eksempel følge opplæringen til en nyansatt 

over lengre tid. Det kunne også vært interessant å hentet inn empiri fra ledelsen, men dette 

hadde krevd en større grad av planlegging og mest sannsynlig gjort oppgaven for omfattende. 

6.3 Fremtidig forskning 

For fremtidig forskning kunne det vært nyttig å undersøke om det er forskjell mellom generell 

opplæring og opplæring av nyansatte. Det kunne vært interessant å undersøke opplæring i 

andre bransjer og yrker opp mot FUE-prinsippene, for å se om resultatene fra andre bransjer 

viser store avvik eller om de sammenfaller med funnene i denne oppgaven. Det kunne også 

vært nyttig å gjennomført forskning med observasjon som metode, gjerne over lengre tid ved 

å følge nyansatte i deres etablering på arbeidsplassen, slik at man kunne vurdert om ulike 

metoder kunne gi andre resultater. 
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Formål: Undersøke hvordan opplæring av nyansatte foregår i organisasjoner, samt undersøke 

i hvilken grad opplæringen av nyansatte er forankret i forskning og eventuelt hvorfor 

opplæringen gjennomføres på den måten den gjør. 

 

Problemstilling: I hvilken grad er opplæringen av nyansatte i samsvar med forskning om 

opplæring? 

 

Prosjektet er en mastergradsstudie ved Institutt for Pedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige 

Fakultet, Universitetet i Oslo. 

 

Det søkes informanter fra organisasjonen som kan belyse hvordan opplæringen av nyansatte i 

organisasjonen foregår. Det vil benyttes samtaleintervju, spørreskjema og observasjon som 

datainnsamlingsmetoder. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

 

Deltakelse innebærer at prosjektleder innhenter data gjennom samtaleintervju, spørreskjema 

og/eller observasjon. Innholdet i metodene er knyttet til oppgavens formål og problemstilling. 

Data innhentet ved intervjuer blir registrert som lydopptak ved samtykke til dette. Data 

innhentet ved spørreskjema blir registrert som tekst eller numeriske data. Data innhentet ved 

observasjon blir registrert som tekst. 

 

All data behandles anonymt og konfidensielt og organisasjonens navn blir anonymisert i 

studien. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Indirekte personidentifiserende 

opplysninger vil bli hentet inn gjennom lydopptak av intervjuer og blir behandlet i henhold til 

lovverket til Personvernombudet for forskning. Det vil ikke registreres direkte eller indirekte 

personidentifiserende opplysninger gjennom spørreskjema eller observasjon. Deltakerne vil 

ikke kunne gjenkjennes på noen måte i publikasjon av studien. 

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes og studien ferdigstilles den 1.6.2018. 

 

Datamaterialet vil bli slettet når prosjektet avsluttes. 

 

Frivillig deltakelse 

 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet. 
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Vedlegg 3 

Intervjuguide 

Opplæring av nyansatte i en retailbedrift 
 

Formål og hensikt 
 

Formålet med dette intervjuet er å få informasjon om hvordan (navn på organisasjon) 
bedriver opplæring av sine nyansatte og hvorfor opplæringen gjennomføres på den 
måten den gjøres. Denne informasjonen benyttes i en masterstudie som omhandler 
hvorvidt det er samsvar mellom teori og praksis i opplæring av nyansatte. 
 

Etikk 

 

Intervjuene er konfidensielle og din identitet er anonym. For at gjengivelsen av 
samtalen skal bli korrekt ønsker jeg å ta lydopptak av samtalen. Er dette greit for 
deg? 

 

Har du noen spørsmål så langt til formålet og de etiske forholdene ved samtalen? 

 

Om intervjuet 
 

Intervjuet er delt opp i tre deler. Før vi begynner på en ny del sier jeg kort om hva jeg 
ønsker å spørre deg om i den spesifikke delen, og du kan komme med spørsmål hvis 
noe er uklart. 
 

Innledning 

 

Før vi begynner på de tre delene ønsker jeg å stille noen innledende spørsmål. Det 
første spørsmålet er: 
 

• Har du noen minner fra en arbeidsplass hvor du fikk god opplæring som 
nyansatt? 

 

Hvorfor opplevde du dette som god opplæring?  

 

• Har du noen minner fra en arbeidsplass hvor du ikke var fornøyd med 
opplæringen som nyansatt? 

 

Hvorfor var du ikke fornøyd med opplæringen som nyansatt?  

 

• Hvordan vil du beskrive god opplæring av nyansatte? 
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Hvorfor er dette god opplæring?  

 

• Hvordan vil du beskrive dårlig opplæring av nyansatte? 
 

Hvorfor er dette dårlig opplæring?  

 

• Hvor viktig er opplæring av nyansatte på denne arbeidsplassen? 
 

Hvorfor er den viktig? Hvorfor er den ikke så 
viktig? 

Hvilken rolle spiller opplæring av nyansatte på denne 
arbeidsplassen? 

 

 

Takk, da ønsker jeg å gå videre til hovedspørsmålene.  

 

Før opplæringen 

 

I denne delen ønsker jeg å spørre deg om det som skjer før en nyansatt begynner i 
stillingen på denne arbeidsplassen. Vi tenker oss at det skal starte en nyansatt på 
denne arbeidsplassen og denne personen har sin første arbeidsdag neste uke. 
 

• Blir det gjort noen forberedelser med tanke på opplæring, før den nyansatte 
begynner i stillingen? 

 

Hvorfor velger dere å gjøre det?  

 

• Hvordan ser den første arbeidsdagen til den nyansatte ut? 
 

Hvorfor velger dere å legge det opp på den måten?  

 

• Hva skal den nyansatte lære i opplæringsperioden? 
 

Hvilke kunnskaper får den nyansatte 
opplæring i? 

Hvilke ferdigheter eller prosedyrer får den nyansatte 
opplæring i? 

Hvilke holdninger får den nyansatte 
opplæring i? 

 

 

• Hvem er det som har bestemt hva den nyansatte skal lære? 
 

Får den nyansatte informasjon om hva han eller hun 
skal lære? 

Hvordan får den nyansatte denne 
informasjonen? 
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Under opplæringen 

 

Nå ønsker jeg å gå videre til den neste delen og spørre deg om det som skjer under 
opplæringen. Vi har snakket om at den nyansatte skal lære seg et sett med 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 
 

• Hvilke metoder benyttes for å gi opplæring i de kunnskapene som skal læres? 
 

Hvordan benytter dere denne metoden? Hvorfor velger dere å gjøre det på den måten? 

Har du noen konkrete eksempler på hvordan 
denne metoden benyttes? 

Hvem er det som tar del i opplæring når man 
benytter denne metoden? 

 

• Hvilke metoder benyttes for å gi opplæring i de ferdighetene som skal læres? 
 

Hvordan benytter dere denne metoden? Hvorfor velger dere å gjøre det på den måten? 

Har du noen konkrete eksempler på hvordan 
denne metoden benyttes? 

Hvem er det som tar del i opplæring når man 
benytter denne metoden? 

 

• Hvilke metoder benyttes for å gi opplæring i de holdningene som skal læres? 
 

Hvordan benytter dere denne metoden? Hvorfor velger dere å gjøre det på den måten? 

Har du noen konkrete eksempler på hvordan 
denne metoden benyttes? 

Hvem er det som tar del i opplæring når man 
benytter denne metoden? 

 

• Får nyansatte muligheten til å prøve ut det de lærer, samtidig som de er under 
opplæring? 

 

Kan du beskive hvordan de nyansatte får muligheten til å prøve ut det de 
lærer? 

Hvorfor gjør dere 
dette? 

Hvorfor gjør dere det på den måten?  

 

Etter opplæringen 

 

Nå ønsker jeg å gå videre til den siste delen og spørre deg om det som skjer etter 
opplæringen, med andre ord når den nyansatte har blitt etablert på arbeidsplassen. 
 

• Får den nyansatte tilbakemelding på egen læring? 
 

Får de tilbakmemelding under opplæringen? Får de tilbakemelding kontinuerlig, eller på et 
spesifikt tidspunkt i opplæringen? 

Hvordan får den nyansatte tilbakemelding? Hvorfor får den nyansatte tilbakemelding? 
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Har du noen eksempler på en nyansatt som har 
fått tilbakemelding på egen læring? 

Er dette noe som alle får? 

Har ledelsen lagt til rette for at dere kan gi 
tilbakemelding til den nyansatte? 

 

 

• Hva brukes tilbakemeldingene til? 
 

Opplever du at dette er nyttig?  

 

• Får den nyansatte selv mulighet til å gi dere tilbakemelding på opplæringen? 
 

Har du noen eksempler på en nyansatt som har gitt 
dere tilbakemelding på opplæringen? 

Er det normalt at nyansatte gir 
tilbakemelding på opplæringen? 

Er dette noe ledelsen har lagt opp til, eller er det 
nyansatte som tar initiativet? 

Hvorfor gjør dere det på denne måten? 

 

• Hvordan vet dere at det som blir lært i opplæringen faktisk blir utøvd i 
arbeidet? 

 

Hvorfor gjør dere dette?  

 

• Benyttes noen hjelpemidler til å støtte overføringen fra opplæring til utførelse 
av arbeidsoppgaver? 

 

Hvorfor gjør dere dette?  

 

• Evaluerer dere selve opplæringstiltaket? 
 

Hvordan evaluerer dere selve tiltaket? Hvorfor evaluerer dere tiltaket? 

Har du noen eksempler av at dere har evaluert 
tiltaket? 

Evaluerer dere alltid, eller er det bare noen 
ganger? 

 

Avslutning 

 

• Hvilken rolle mener du at opplæring av nyansatte i (navn på organisasjon) 
kommer til å ha i fremtiden? 
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• Er det noe mer du ønsker å legge til om det vi har snakket om? 
 

 

Da har jeg fått svar på de spørsmålene jeg ønsket å få svar på, og skrur nå av 
taleopptaket. Takk for at du stilte opp som informant og tok deg tid til å svare på 
spørsmålene mine. 


