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Sammendrag 
 

Forskningsområde 

Dette er en kvalitativ studie om hvordan NHO arbeider med sine nyansatte studert gjennom 

et sosiokulturelt perspektiv på læring og samhandling. Forskningen ble gjennomført hos 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en kunnskapsintensiv og tjenestebasert 

organisasjon som satser på menneskelige ressurser og har høyt kompetansefokus. Oppgaven 

har som formål å undersøke hvordan NHO arbeider med rekruttering og onboarding av sine 

nyansatte, samt hvordan de arbeider med kompetanse og læring på arbeidsplassen. Alt dette 

sees i lys av den sosiokulturelle læringsteorien for å studere disse ulike fenomenene. På 

bakgrunn av dette er problemstillingen min: 

 

Hvordan arbeider NHO med sine nyansatte studert gjennom et sosiokulturelt perspektiv på 

læring og samhandling? 

 

Forskningsspørsmålene som er med på å fordype og svare på problemstilling er; 

1. Hvordan arbeider NHO med rekruttering og onboarding av nyansatte? 

2. Hvordan jobber NHO med ansattes kompetanse samt å legge til rette for læring på 

arbeidsplassen?  

 

Metode 

Oppgaven er en casestudie hvor datamaterialet ble innhentet gjennom fire kvalitative 

intervju. Informantene bestod av én leder og tre medarbeidere fra ulike avdelinger. Bredden i 

informantenes bakgrunn bidro til å få belyst temaet fra flere sider, og dette var gunstig for å 

få et så godt og valid resultat som mulig. Funnene fra intervjuene ble sortert ved hjelp av en 

temasentrert analysetilnærming. Jeg valgte å bruke en abduktiv tilnærmingsmetode i 

analyseprosessen min. Dette er en tilnærming som veksler mellom induktiv og deduktiv 

metode. Ved abduksjon anses forskningen som en pågående prosess der funnene leder til nye 

undringer som igjen leder til nye spørsmål som må analyseres (Thagaard, 2013).  
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Hovedfunn 

Oppgavens formål er å belyse hvordan NHO arbeider med sine nyansatte sett gjennom et 

sosiokulturelt perspektiv. Gjennom arbeidet har det kommet frem flere faktorer som viser 

både styrker og svakheter ved dette arbeidet. 

 

Funn relatert til første forskningsspørsmål viser at gjennom sin organisering av HR-

funksjonen har NHO lagt klare premisser for hvordan rekrutteringen skal foregå i hele 

organisasjonen. Disse premissene inkluderer rutiner og klare retningslinjer for prosessen. 

I intervjuene benytter de seg blant annet av medierende artefakter som evnetester og 

personlighetstester. Funnene viser videre at onboardingsprosessen er et område der det ikke 

er lagt like mye føringer og at de fremdeles har en jobb å gjøre for å sikre en god onboarding 

for sine nyansatte. Ansvaret for onboardingsprosessen per dags dato er lagt til de ulike 

lederne og de bestemmer selv hvordan de vil arbeide for å sosialisere sine egne ansatte. Da 

det ikke er noe systematisk prosess rundt onboardingen fra NHO sin side, så viser funnene 

ansatte med ulike erfaringer om sin onboardingsprosess. Her vises det et behov for et større 

og mer systematisert involveringsløp fra NHO, slik at man sikrer at alle ansatte får en god 

start som ansatt.   

 

Funn relatert til andre forskningsspørsmål viser at NHO er gode på kompetansearbeid og 

spesielt dette med kompetansemobilisering. Det er læring i praksisfellesskapet og den 

uformelle læringen som kommer fram som den mest framtredende læringen i NHO, noe alle 

informantene trekker fram som positivt. I forhold til hva som gir informantene økt 

læringsmotivasjon i hverdagen så er at det å ha en nytteverdi er noe som er viktige for alle 

informanter. Det at man føler at man har noe å bidra med i fellesskapet kan på mange måter 

knyttes opp mot det sosiokulturelle læringsperspektivet, der informantene får økt 

læringsmotivasjonen ved å kjenne at de er nyttige i praksisfellesskapet og har en verdi for de 

rundt seg og for organisasjonen. 
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1 Introduksjon 
 

Organisasjonslivet er preget av stadig større konkurranse, og organisasjoner utvikler ulike 

strategier for å posisjonere seg i markedet. Parallelt med dette blir det mer og mer fokus på de 

menneskelige ressursene som befinner seg i organisasjoner. Verdien i menneskelige ressurser 

og kompetanse blir dermed i større grad sett på som viktig (Lai, 2013; Newell et al., 2009; 

Nordhaug, 2004). Min interesse og nysgjerrighet for problemstillinger knyttet til 

menneskelige ressurser i organisasjoner har ført til mitt temavalg for denne oppgaven. 

Prosesser som innebærer rekruttering, onboarding og kompetanselæring er temaer som har 

blitt mer og mer aktuelle i dagens samfunn, og noe jeg selv finner veldig interessant. I denne 

oppgaven ønsker jeg å se på hvordan NHO jobber med prosessen fra å rekruttere riktige 

mennesker til organisasjonen, til å inkludere de i en god onboardingsprosess og samtidig se 

på hvordan de jobber med ansattes kompetanse og læring på arbeidsplassen. Dette vil belyses 

gjennom et sosiokulturelt perspektiv på læring og samhandling. 

 

1.1 Oppgavens aktualitet 
I et pedagogisk perspektiv er læring og utvikling kjernebegreper for hvordan mennesker kan 

være ressurser for en virksomhet gjennom å bidra med relevant og riktig kompetanse. Et 

livslangt læringsløp er sentralt for å øke verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet, hvor 

man ser på læring som en videreutvikling av tidligere kunnskaper eller erfaringer. 

Arbeidsgivere er de som har ansvaret for å tilrettelegge for et kontinuerlig læringsdriv i 

organisasjonen (Helstad, 2013).  

 

Rekruttering av medarbeidere er vesentlig for å anskaffe den kompetansen organisasjonen har 

behov for. Kompetanseanskaffelse gjennom rekruttering av nye medarbeidere er en kompleks 

problemløsningsprosess, som krever stor innsats av den som skal gjøre jobben. Fordi 

mennesker stadig skifter jobb så spiller også den videre sosialiseringen en like stor rolle for 

individer som for organisasjoner. En suksessfull organisatorisk sosialiseringsprosess kan 

resultere i effektive ansatte med positive jobbholdninger som holder seg i organisasjonen 

over lengre tid (Bauer & Erdogan, 2011). 
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I dagens samfunn kan man stadig se et sterkere fokus på kompetanse som en ressurs for 

organisasjoner. Den kompetansen en organisasjon sitter på og som kan anvendes, er noe av 

det mest sentrale en organisasjon trenger for å sikre sin plass i markedet (Lai, 2013). 

Kompetanse er på mange måter en ferskvare som hele tiden oppdateres og påvirkes av, ikke 

bare tiltak, men alt som skjer rundt mennesket både intendert og tilfeldig. Slik samfunnet 

utvikler seg kan man stadig se endringer i arbeidslivet. Kunder og brukere presenterer stadig 

nye krav til kvalitet, tempo eller variasjon i de produktene eller tjenestene som leveres, det 

blir stadig tøffere konkurranse mellom tilbydere, både nasjonalt og på tvers av landegrenser. 

Derfor blir det stadig viktigere for de aller fleste organisasjoner å satse langsiktig og 

systematisk på kompetanse på en måte som bidrar til økt måloppnåelse, verdiskapning og 

overlevelse på sikt (Lai, 2013). 

 

Læring i arbeidslivet er noe som skjer hele tiden, i alle praksiser (Filstad, 2010). Gjennom 

erfaringer, problemløsning og interaksjon med andre oppstår læring, enten bevisst eller 

ubevisst som lagres og kan utnyttes i ulike kontekster. 

 

På bakgrunn av dette vil denne oppgaven undersøke hvordan NHO arbeider med sine 

menneskelige ressurser gjennom rekruttering og onboarding, samt hvordan de arbeider med 

kompetanse og læring på arbeidsplassen. 

 

1.2 Oppgavens oppbygning  
Oppgaven er bygget opp i ulike kapitler. Denne introduksjonen er ment for å gi en kort 

innføring i tematikken, samt belyse hva oppgaven skal handle om og hvorfor jeg har valgt 

dette. I kapittel 2 presenteres det teoretiske rammeverket for oppgaven. Her blir viktige 

begreper for oppgaven definert og den teoretiske basen for oppgaven blir dannet. Teorien blir 

også et verktøy for å tolke de empiriske funnene i oppgaven. I kapittel 3 blir det redegjort for 

den metodiske tilnærmingen for oppgaven. Her beskrives det hvilke metodiske valg som er 

tatt og for hvilke grunner, og hvordan dette påvirker oppgavens kvalitet. I kapittel 4 

presenteres og analyserer funnene fra datamaterialet. Videre vil disse diskuteres i kapittel 5. 

Hvor interessante funn fra analysen blir tatt frem og sett i lys av teori. Avslutningsvis vil 

oppgavens hovedfunn oppsummeres i en avslutning og eventuelle implikasjoner av 

resultatene presenteres.  
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1.3 Valg av organisasjon	
I forhold til tematikken for oppgaven var det hensiktsmessig for meg å velge en 

kunnskapsintensiv og tjenesteytende organisasjon hvor de hadde et stort fokus på 

menneskelige ressurser, stor kunnskapsflyt og høye kompetansekrav. Næringslivets 

Hovedorganisasjon (NHO) innfridde alle disse kvalifikasjonene og ble et naturlig valg for 

meg etter å ha vært utstasjonert der i praksisperioden min. 

 

NHO er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter og har ca. 24.000 medlemmer. 

Deres medlemsbedrifter spenner fra små familiebedrifter til multinasjonale selskap i de fleste 

bransjer. Bedriftene alene utgjør 570.000 årsverk. NHOs oppgave er å arbeide for at 

medlemsbedriftene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker deres 

konkurransedyktighet og lønnsomhet (NHO, 2016) 

 

Jeg utførte mine intervjuer på hovedhuset til NHO i Oslo. Personene som har deltatt i 

undersøkelsen er anonymisert, da deres navn, kjønn og stilling ikke anses som relevant for 

oppgavens problemstilling. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste har godkjent prosjektet 

(se vedlegg 1). 

 

 

1.4 Tidligere forskning 
For å bedre forstå inngangen til egen studie vil jeg her gi en kort presentasjon av tidligere 

forskningsprosjekter som har undersøkt de samme temaene som jeg gjør i min studie. Dette 

vil gi en innsikt i forskningsfeltet og har fungert som en utgangspunkt og en inspirasjon for 

for meg.   

 

1.4.1 Rekruttering 
Forskning på rekruttering er et relativt ferskt fagområde og forskningen per dags dato har 

hovedsakelig dreid seg om to ulike tematikker. Det første er det man kan kalle en HRM 

tradisjon og har vært orientert mot effekter av HRM systemer opp mot organisatorisk 

måloppnåelse, med organisasjonen som analysenivå (Storey, Ulrich, & Wright, 2009). Den 

andre tradisjonen har vært å se på rekrutterings som en enkeltstående HR-praksis, med 

individer som analysenivå. Denne tradisjonen er forholdsvis ung, og de viktigste bidragene 
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har blitt skrevet de siste 10-15 årene (Barber, 1988; Breaugh & Starke, 2000; C. J.  Collins & 

Taylor, 2000). O. Nordhaug (2004) påpeker at rekruttering er en av de viktigste tiltakene når 

det gjelder anskaffelse og utvikling av kompetanse i virksomheter, men fremdeles ser man at 

forskningen er mangelfull og det er få empiriske studier av virksomheters 

rekrutteringssystemer (C. J.  Collins & Taylor, 2000; Orlitzky, 2007).   

 

Til tross for lite forskning på rekruttering, så er det blant annet to sentrale bidragsytere 

innenfor rekrutteringsforskning som bør nevnes, Breaugh and Starke (2000) og C.J. Collins 

and Kehoe (2009). Breaugh and Starke (2000) har utviklet et rammeverk som mange ser til 

for å bedre forstå og gå dypere inn i rekrutteringsprosessen. Gjennom sin publikasjon 

vektlegger de blant annet at en virksomhet bør avklare hvilke type medarbeidere de ønsker 

før de avklarer hvor de skal lete, hvilke kilder som skal benyttes, og hvilket budskap som skal 

kommuniseres. C.J. Collins and Kehoe (2009) på sin side har utviklet et rammeverk for å 

kunne forstå sammenhengen mellom rekrutteringssystemer og prestasjoner på 

virksomhetsnivå. Deres forskning går på rollen til HR og er en mer strategisk tilnærming til 

rekruttering på organisasjonsnivå.  

 

 

1.4.2 Onboarding 
Forskning på onboarding har i størst grad fokusert på individuelle- og organisatoriske 

strategier og de fleste studier er av internasjonal opprinnelse. Noe av grunnen til at 

onboarding har blitt mer aktuelt de siste årene også i Norge, kan være at antallet nyansettelser 

har økt i et stadig mer dynamisk arbeidsmarked med mange jobbskifter (Bauer & Erdogan, 

2011; Filstad, 2010; O.  Nordhaug, 2002). Integrering av nyansatte er ikke et nytt fenomen, 

da det har vært en pågående aktivitet så lenge det har vært arbeidsplasser å integreres på. Det 

er i de siste årene at det har skjedd en større bevisstgjøring og interesse for forskning som har 

gjort onboarding i seg selv mer aktualisert og synliggjort (Rogstad & Sterri, 2015). Bauer and 

Erdogan (2011) blir sett på som en av de viktigste bidragsyterne for forskning om onboarding 

og var de som endret begrepet organizational socialization til onboarding. De har blant annet 

laget en modell for sosialiseringsprosessen til nyansatte som innebærer nyansattes 

karakteristikker, væremåte og organisatoriske tiltak for å effektivisere onboardingsprosessen. 
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1.4.3 Kompetanse og kompetansearbeid 
Forskning angående kompetansearbeid er stort og variert. Lai (2013) tar opp begrepet 

kompetansemobilisering, et begrep O. Nordhaug (2004) kaller for ”latent kompetanse”, når 

kompetansen ikke blir bevisstgjort og dermed vanskelig å få brukt. Både Lai og Nordhaug 

drar fram utfordringer som knytter seg til hensiktsmessig bruk av kompetanse, både fra et 

individuelt og organisatorisk perspektiv. En annen instans som har vist interesse for 

kompetansearbeid er Regjeringen som startet et prosjekt i 2014 i samarbeid med OECD for å 

kartlegge om Norge utvikler nok og riktig kompetanse (Regjeringen, 2016), I etterkant av 

studien presenterte OECD en rapport som viste at nærmere 20% av utvalget følte seg 

overkvalifisert for sine arbeidsoppgaver og rundt 15% følte seg underkvalifisert (OECD, 

2014). En av konklusjonene som kom fra rapporten var et behov for å etablere systematiske 

kompetansestrategier som et virkemiddel for å unngå unødvendig utvikling av kompetanse. 

Dette vil også vil sikre anvendelse av eksisterende kompetanse på den mest hensiktsmessige 

måten (OECD, 2014).  

 

 



	6	

2 Teoretisk perspektiv 
 

Dette kapittelet tar for seg de teoretiske perspektivene som ligger til grunn for mye av 

diskusjonen omkring funnene mine senere i oppgaven. Sosiokulturelt perspektiv benyttes 

som utgangspunkt for denne oppgaven for å studere læring på arbeidsplassen og kunnskap- 

og kompetansearbeid. Det teoretiske perspektivet baserer seg på en eklektisk tilnærming, 

hvor jeg impliserer og innarbeider flere ulike teorier for å oppnå en komplementær innsikt i 

temaet for denne studien.  

 

Innenfor det sosiokulturelle perspektivet ser oppgaven på den nærmeste utviklingssonen for 

læring, medierende artefakter (Rommetveit, 1979) og intersubjektivitet (Billett, 2010). Dette 

presenteres for å få et overordnet blikk på hvilke begreper innenfor den sosiokulturelle 

perspektiver som blir relevante videre i denne oppgaven. 

 

Teori om nyansattes læring søker å belyse viktigheten med en god onboardingsprosess som 

skal bidra til at nye ansatte å lære seg kunnskap, ferdigheter, og holdninger som de trenger i 

sin nye organisasjon. Teori om læring i arbeidslivet søker videre å belyse at læring kan skje 

gjennom den formelle eller uformelle (O. Nordhaug, 2004) og forskjellen mellom tilegnelse- 

og deltagelsesmetaforene når det kommer til individers læringsprosess (Sfard, 1998). 

Betydningen av praksisfellesskap blir også vektlagt og viser til viktigheten med interaksjon 

med andre for utvikling av læring og ny kunnskap (Lave & Wenger, 1991).  

 

Den siste delen av teoribiten omhandler kunnskap- og kompetansearbeid som er viktige 

begreper innenfor arbeidslivslæring. Her ser oppgaven på hvordan man kan legge til rette for 

kompetansearbeid i organisasjoner og hvordan utnytte og mobilisere den kompetansen en 

organisasjon sitter på.  

 

Dette teorikapittelet vil være med å støtte opp det jeg ønsker å få svar på med 

problemstillingen min; Hvordan jobber NHO med nyansatte studert gjennom et sosiokulturelt 

perspektiv på læring og samhandling? 
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2.1 Sosiokulturell læringsteori 
Det sosiokulturelle perspektivet på læring vokste frem på 1970- og 1980-tallet som en 

motreaksjon på behaviorismen og kognitivismen (Bråten, 2002). Vygotsky (1886-1934) er 

sentral innenfor det sosiokulturelle læringsperspektivet og blir av mange sett på som 

grunnleggeren av teorien. Vygotskys forskning bygde på antakelsen om at sosial interaksjon 

er et avgjørende aspekt for kognitiv og intellektuell utvikling hos mennesker, hvor språket er 

en forutsetning for tenkning og utvikling (Pritchard & Woollard, 2010). I følge han skjer 

utviklingen av høyere mentale psykologiske funksjoner først mellom mennesker i samspill og 

interaksjon og blir deretter en del av den lærende (Vygotsky, 1978). All intellektuell tenkning 

og utvikling kommer i følge Vygotsky av sosial aktivitet. Det sosiale kommer først, så 

kommer det individuelle. Det individuelle blir da et resultat av sosialt samspill. Selv om han 

studerte barns utvikling, har det en overføringsverdi til læring i arbeidslivet. Perspektivet ser 

på læring som en sosial prosess og noe som skjer i interaksjonen med miljøet rundt. Den ser 

på hvordan mennesker interagerer og benytter seg av ulike kulturelle redskaper i sosiale 

kontekster (Rasmussen & Ludvigsen, 2010).  

 

Vygotsky (1978) sine ideer er et viktig bidrag for å blant annet forstå språkets betydning, 

hvor språket blir sett på som det viktigste medierende redskapet i læringsprosesser. Språket 

blir et viktig redskap for tilegnelse av kunnskap, kultur og sosialisering (Vygotsky, 1978). 

Gjennom språket skjer det en samhandling og interaksjon som er viktig for dette perspektivet.  

 

Det sosiokulturelle læringsperspektivet viser til at mennesker lærer ved å kommunisere med 

andre gjennom dialog, samtale og samarbeid. På denne måten blir kunnskap konstruert og 

distribuert av mennesker i et fellesskap ved at man har forskjellige kompetanse og 

forståelseshorisonter, noe som er en forutsetning for å få en helhetsforståelse. Samhandling er 

sentralt i sosiokulturell perspektiv på læring, men læring er også en prosess som baserer seg 

på internalisering. I et sosiokulturelt perspektiv er den lærende en aktiv deltaker som 

konstruerer sin kunnskap gjennom meningsskapende diskusjoner med andre (Bråten, 2002)  

 

2.1.1 Den nærmeste utviklingssonen 
For å få en forståelse for kunnskapsutvikling- og læring hos et individ i et sosiokulturelt 

perspektiv så bør man ta hensyn til situasjonen og hvilke redskaper individet har tilgang på. 

”Zone of Proximal Development” (ZDP) eller utviklingssonen på norsk, viser til avstanden 
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mellom det et individ kan mestre på egen hånd og uten støtte, og det et individ kan få til 

gjennom hjelp av en voksen eller noen som er mer kompetente enn seg selv (Vygotsky, 

1978). En kan i en hver situasjon tilegne seg kunnskap fra medmennesker rundt seg selv i 

samspillsituasjoner. Den nærmeste utviklingssonen antyder at ulikheten mellom å mestre en 

fysisk eller et intellektuell (språklig) redskap – og å ikke mestre den – ikke er så klar (Säljö, 

2001). Det er forskjell på å kunne forstå noe som blir forklart eller sagt, og det å kunne 

forklare det selv. Det er en avstand mellom å forstå det som blir sagt eller gjort, og å kunne 

gjør det selv, altså å mestre redskapet eller konseptet på egenhånd. I et sosiokulturelt 

perspektiv er dette en form for modell for hvordan kunnskap og ferdigheter blir utviklet. 

Gjennom sosiale praksiser bli man eksponert for resonnement og handlinger. Etter hvert lærer 

vi å bli fortrolige med de, og avsløre de, eller å gjennomføre de fra start til slutt. På den ene 

siden er utvikling hos individet sosiokulturelt produsert, men samtidig er selvsagt individet 

selv en aktør, og med-skaper i sin egen utvikling innenfor rammene for de sosiokulturelle 

mulighetene som er tilgjengelige (Säljö, 2001).  

 

2.1.2 Mediering gjennom artefakter  
Begrepet mediering betyr å formidle, og antyder at mennesker ikke står i direkte, umiddelbar 

og ufortolket kontakt med omverdenen (Säljö, 2001). Vi medierer, eller håndterer 

omverdenen ved hjelp av fysiske og språklige redskaper, også kalt artefakter, som er 

integrerte deler av vår sosiale praksiser. Artefakter kan defineres som ”objektlignende” ting 

som er utviklet og skapt av mennesker for at vi lettere skal beherske våre praktiske 

hverdagsoppgaver (Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998). Artefakter er dynamiske på den måten 

at vi hele tiden endrer tanker, får nye perspektiver på fenomener og utvikler nye ideer. 

Fysiske artefakter er gjenstander som er produsert av mennesker, som bøker, datamaskiner og 

lignende. Språklige artefakter omtales ofte som intellektuelle artefakter og blir skapt gjennom 

kommunikasjon og dialog (Säljö, 2001). 

 

I følge Säljö (2001) bør læring forstås i et kommunikativt og sosio-historisk perspektiv. Med 

det mener han at kunnskap oppstår i samspill mellom mennesker og blir en del av individet i 

forhold til personens tenkning eller handling. Omverden blir tolket av oss mennesker 

gjennom kollektive og felles virksomheter, noe som er et sentralt kjennetegn ved det 

sosiokulturelle perspektivet på læring. Med andre ord vil det si at mennesker er gjensidig 

avhengig av hverandre og er født til å interagere med hverandre. Vi lærer oss å observere, 
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beskrive og leve gjennom omgivelsene våre, og forstår verden gjennom hverandre (Säljö, 

2001). Ved å interagere med andre mennesker lærer vi å forstå og håndtere artefaktene. 

 

 
 

Modell 1 viser at medierende artefakter kan sees på som en integrert del av handlingen som 

skjer mellom subjekt og objekt. Når man (subjektet) jobbet mot et mål (objektet), gjøres dette 

gjennom en mediert handling med hjelp av medierende artefakter. Man kan tenke seg at man 

skal bygge et hus. For å bygge huset bruker man fysiske redskaper som planker og verktøy, 

men også språklige artefakter som skriftlige retningslinjer, samtale og dialog for å oppnå en 

felles forståelse for arbeidsutførelsen. Dette blir da kombinerte artefakter (Mørch, 2014). I 

følge Säljö (2001) kan man i prinsippet ikke handle i situasjoner uten å bruke medierende 

artefakter. Våre ferdigheter og tenkemåter er avhengig av, og samspiller med de medierende 

artefaktene man har tilgang til.  

 

Når det kommer til arbeidslivet kan man trekke paralleller for å lettere forstå hvordan 

artefakter kan medieres til læring og kunnskapsutvikling. I arbeidslivet kan en si at et for 

eksempel kursinnhold medieres gjennom dataprogrammer, presentasjoner, gruppeoppgaver 

og datamaskiner. Mediering skjer også gjennom uformelle læringsprosesser som er mer eller 

mindre planlagt. Mediert læring innebærer at den lærende sine handlinger ses i lys av hvilke 

medierende artefakter som inngår i bestemte læringssituasjoner (Billett, 2010). Alt dreier seg 

om et samspill mellom aktør, artefakt og kontekst. Mediering er derfor avgjørende for å 

forstå hvordan kunnskap og verdier som er etablert i praksiser, blir ført videre. Edwards 

(2010) påpeker at ved å mediere håndterer vi verden med fysiske og intellektuelle redskaper 

for å forstå læring som del av aktiviteter og praksiser. Mediering og artefakter er viktige 
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begreper og spiller en stor rolle i å strukturere arbeid og dele informasjon som formidles av 

gruppelæring av klienter eller prosjekter i en prosess (Billett, 2010). 

 

I min oppgave benyttes kombinerte artefakter gjennom diverse rekrutteringsverktøy, 

onboardingsprogrammer, kursmaterialer og lignende. I forhold til kompetanseutvikling 

brukes medierende artefakter for å dele informasjon med hverandre. De ansatte får belyst og 

diskutert temaer med ulike perspektiver, og benytter seg da av språklige artefakter. 

Arbeidsgrunnlaget innehar og medierer for eksempel hvordan en rekrutteringsprosess foregår 

og hva som er planlagt der. 

 

2.1.3 Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet er et begrep som brukes for å tolke det psykologiske forholdet mellom 

mennesker i en samtale, for å etablere en felles forståelse for eksempel (Rommetveit, 1979).  

Billett (2010) viser til at intersubjektivitet går ut på at mennesker deler meninger og 

forståelser, men at disse er ulike for den som lærer bort og den som lærer. Delte meninger er 

grunnleggende for at mennesker har forutsetninger, oppmerksomhet og felles fokus som igjen 

skaper kommunikasjon slik at de jobber gjennom delte mål. Intersubjektivitet kan dermed 

forstås som en tendens som kjennetegner menneskelig kommunikasjon.  

 

En utfordring blir å utvikle innsikt i hvordan dialog kan formes for å fungere som et 

læringsverktøy som fremmer intersubjektivitet (Rismark & Sølvberg, 2011; Rommetveit, 

1979). Dialogen er også avhengig av konteksten den befinner seg i, og kan utvikle seg ved 

samtale med andre eller gjennom telefonsamtaler og tv/radio. Wertsch (1998) hevder at 

interaksjon mellom mennesker og verden forøvrig gjør at en skaper sine egne meninger og 

kan utvikle sin kunnskap.  

 

For at dialog skal fungere som en artefakt i læringsprosesser, bør deltakerne i fellesskapet 

belyse, videreutvikle og eksemplifisere samtalepartnerens spørsmål, kommentarer og ideer. 

Utveksling av disse overnevnte begrepene er altså kjerneelementer for hva som inngår i 

intersubjektivitet (Rommetveit, 1979). I min studie kan dette forstås som at ansatte i 

organisasjonen bygger på hverandres forståelser av et fenomen de diskuterer for eksempel.  
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2.2 Nyansattes læring 
Et livslangt læringsløp er sentralt for å øke verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet, hvor 

man ser på læring som en videreutvikling av tidligere kunnskaper eller erfaringer. 

Arbeidsgivere er de som har ansvaret for å tilrettelegge for et kontinuerlig læringsdriv i 

organisasjonen (Helstad, 2013). Sosiokulturelt perspektiv legger til grunn for at læring og 

utvikling skjer gjennom direkte eller indirekte samspill med andre i en historisk eller kulturell 

kontekst og baserer seg på medierende artefakter (Wertsch, 1998). Nordhaug (2004) definerer 

læring som prosesser som fører til endring i en eller flere av komponentene kunnskap, 

ferdigheter, kognitive evner, holdninger eller andre personlighetsrelaterte faktorer. Læring og 

læringsprosesser kan også forklares som samspill mellom individet og det han/hun studerer. 

Billett (2010) trekker fram interaksjon mellom mennesker, observering, tilbakemeldinger, 

svare på spørsmål og bli veiledet som sentrale pedagogiske kvaliteter i læring, både formell 

og uformell læring.  

 

2.2.1 Organisatorisk sosialisering 
Onboarding eller organisatorisk sosialisering, er en prosess der nye ansatte beveger seg til å 

bli en del av en organisasjon (Bauer & Erdogan, 2011). Onboarding refererer altså til 

prosessen som hjelper nye ansatte å lære seg kunnskaper, ferdigheter, og holdninger som de 

trenger i sin nye organisasjon.  

 

Fordi mennesker stadig skifter jobb så spiller sosialisering en like stor rolle for individer som 

for organisasjoner. En suksessfull organisatorisk sosialiseringsprosess kan resultere i 

effektive ansatte med positive jobbholdninger som holder seg i organisasjonen over lengre tid 

(Bauer & Erdogan, 2011). Kontrasten er en ineffektiv sosialisering som kan føre til tidlige 

avgang for ansatte som ikke trives, og igjen fører til at organisasjonen må gjennom nye 

runder med rekruttering og utvalg, noe som tar mye tid og ressurser. Forskning har vist at 

sosialiseringsprosessen er viktig fordi det påvirker ansatte i forhold til effektivitet, 

arbeidstrivsel, og jobbforpliktelse. En måte organisasjoner kan bidra til å skape engasjerte 

ansatte er gjennom effektiv sosialisering (Bauer & Erdogan, 2011). Å skreddersy onboarding 

for hver ny ansatt er en annen måte å tilrettelegge for en større verdi av mening og 

engasjement. Hvis man skal gjøre dette kreves det at man har forstått den ansatte godt 

gjennom rekrutteringsprosessen slik at en mer personlig onboarding opplevelse kan bli 

designet til å møte deres unike behov (Klein & Polin, 2012). 



	12	

 

Et funn i forskning om organisatorisk sosialisering er viktigheten med ”organizational 

insiders” for en vellykket sosialisering (Filstad, 2010). En mentor kan hjelpe nyansatte på 

mange måter, som ved å lære den nyansatte om organisasjonen, gi råd og veiledning, hjelpe 

med jobbinstruksjonen og gi sosial støtte. De kan også være behjelpelig med de spørsmålene 

man har som man er for usikker til å stille ledelsen og kan bidra til å få den nyansatte til å 

passe inn, både sosialt og politisk. Forskning har vist at nyansatte har en større sjanse til å ha 

lært og internalisert nøkkelverdiene til organisasjonens kultur hvis de har deltatt på sosiale 

arrangementer og benyttet seg av en organisatorisk mentor (Filstad, 2010).  

 

2.2.2 Nyansattes læringsprosesser 
Det å være ny i en organisasjon blir ofte beskrevet som et virkelighetssjokk (Filstad, 2010). 

Gjennom rekrutteringsprosesser har den nyansatte utviklet forventninger til den nye jobben. 

Ledelsen og de andre medarbeiderne har også sine forventninger til den nyansatte. Hvorfor 

det oppleves som et et virkelighetssjokk, kan være et resultat av manglende opplæring, 

arbeidsmiljø, høye forventninger til egen innsats, uten at det nødvendigvis er klart hva de må 

gjøre for å innfri egne forventninger, eller en bransje som de ikke helt hadde sett for seg på 

forhånd. Det er mye kunnskap den nyansatte må lære. I møtet mellom egne forventninger og 

organisasjonens virkelighet ligger også forventninger om opplæring og tilrettelegging for 

nødvendig kunnskapsutvikling i den nye jobben. Utålmodighet og manglende kunnskap om 

at lærings- og sosialiseringsprosessen faktisk tar 6-12 måneder, påvirker også forventninger. 

Hvor lenge det er akseptert å være nyansatt, blir dermed sentralt i møtet mellom 

forventningene, sammen med nødvendig forståelse av hvor lang tid det tar å bli fullt 

sosialisert inn i en organisasjon, ikke minst hva det innebærer å finne ut av 

organisasjonskulturen. Å lære organisasjonskulturen å kjenne vil ta lengre tid enn å løse 

konkrete arbeidsoppgaver for den nyansatte (Filstad, 2010).  

 

Nyansattes tilpasning handler om hvor bra en nyansatt gjør det i prosessen ved å gå fra en på 

utsiden av organisasjonen til å være på innsiden (Filstad, 2010). Rolleavklaring er en av de 

sterkeste indikasjonene på en sterk jobbtilfredshet og organisatorisk forpliktelse under 

sosialiseringsprosessen, og sier mye om hvordan den nyansatte føler seg i jobben. Egen 

mestringsevne er også tett knyttet opp mot sosiale utfall og når man føler at man mestrer 

jobben sin vil dette ha et en positiv innvirkning på organisatorisk tilhørighet, tilfredshet og 
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turnover. Det er også viktig for de nyansatte at de føler seg sosialt komfortable og akseptert 

av sine medarbeidere og ledere. Forskning har vist at å integreres inn i arbeidsmiljøet er 

positivt relatert til flere sosiale utfall, som tilhørighet og turnover. Å forstå kulturen til en 

organisasjon og lære hvordan den fungerer er den siste nøkkelaspektet ved nyansattes 

sosialisering (Filstad, 2010). 

 

2.2.3 Uformell og formell læring  
Perspektiver om læring på arbeidsplassen viser ofte til enten uformell eller formell læring. 

Formell læring er ofte institusjonelt tilrettelagt, strukturert og preget av 

”klasseromsundervisning” og opplæring (Filstad, 2010). En organisasjon er avhengig av å 

organisere og planlegge formelle aktiviteter i form av for eksempel kurs som vil være 

nødvendig når nye ansatte skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter. Uformell læring er den 

læringen som oppstår gjennom egenlæring eller ved at kollegaer overfører og deler 

kunnskaper og ferdigheter (O. Nordhaug, 2004). Den kan forekomme gjennom deltakelse og 

samarbeid ved å observere, være aktiv og stille spørsmål til det man har rundt seg. Uformell 

læring er noe som har fått økt oppmerksomhet i arbeidslivet, mye fordi mennesker bygger på 

egen erfaringer og ofte vil styre hva de selv vil lære. Da blir læringen en integrert del av 

hverdagslige oppgaver som i utgangspunktet ikke er satt for å lære noe spesifikt (O. 

Nordhaug, 2004). 

 

O. Nordhaug (2004) sitt læringshierarki kan benyttes for å gi en oversikt over ulike former 

for læring i arbeidslivet, i tillegg til å belyse forskjellene mellom formell og uformell læring. 

Jeg har valgt å utelukke rangering av deltakelse, da jeg ikke finner det relevant for min 

oppgave.  

 
Modell 2: Læringshierarki i arbeidslivet (O. Nordhaug, 2004). 
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En kan se at uformell læring dekker store deler av modellen, og det skilles mellom ubevisst 

læring, bevisst ikke-planlagt læring og planlagt uformell læring. Ubevisst læring omfatter alle 

impulsene som den enkelte person opptar i sin egen bevissthet uten å være klar over det (O. 

Nordhaug, 2004). Læringen her er passiv, men gjennom den ubevisste læringen kommer den 

såkalte tause kunnskapen fram. Den bevisste ikke-planlagte læringen gjelder de fleste 

medarbeidere, da man ofte tilfeldigvis tilegner seg ny kunnskap eller ferdigheter uten at dette 

er tilsiktet.  

 

Den planlagte uformelle læringen er det siste trinnet innenfor uformell læring og er også den 

første formen for aktiv læring. Store deler av arbeidslivslæring finner sted innenfor dette 

trinnet (O. Nordhaug, 2004). Yrker og stillinger som er sterkt kunnskaps- eller 

ferdighetsbaserte der utviklingen går raskt, har ofte fokus på læring som faller innenfor denne 

kategorien. Her kan læringen skje ved hjelp av individuelle litteraturstudier, prøving og 

feiling, og ved læring som baserer seg på andre erfaringer og vurderinger. De øverste 

trinnene i modellen legger til grunn den formelle læringsformen, og på dette nivået går man 

fra læring til opplæring. Den formelle læringen sertifiserer ved for eksempel kursbevis eller 

andre typer sertifiseringer (O. Nordhaug, 2004).  

 

2.2.4 Tilegnelse- og deltagelsesmetaforene på læring 
Sfard (1998) presenterte to grunnleggende måter å forstå læring på gjennom metaforene 

acquisition og participation. Jeg velger å bruke de norske begrepene, tilegnelsesmetaforen og 

deltakelsesmetaforen.  

 

Tilegnelsesmetaforen kommer fra en kognitiv tradisjon hvor individets tilegnelse av 

kunnskap i læringsprosesser vektlegges. Kunnskap er noe som foregår i individets hode, og er 

ikke knyttet til den ytre, fysiske verden (Sfard, 1998). I mange læringssituasjoner kan den 

lærende framstå som passiv, og mottar informasjon for og så lagre det i minnet. Man 

interagerer ikke nødvendigvis med andre, men man kan likevel være aktiv ved at man 

bearbeider informasjonen og kan utvikle nye ideer og tanker om det som studeres (Paavola & 

Hakkarainen, 2005). Deltagelsesmetaforen på sin side vektlegger de sosiale aspektene ved 

læring og kunnskapsutvikling. Læring i dette perspektivet ses på som en interaktiv prosess 

mellom mennesker som deltar i ulike kontekster og læringsaktiviteter. Da er ikke læring noe 
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man nødvendigvis har, men noe man heller gjør. Konteksten blir derfor viktig for at 

individene skal interagere med hverandre og for at læringsaktiviteten skal finne sted (Sfard, 

1998). I tillegg er det viktig at individene i fellesskapet kommuniserer gjennom samme 

”språk” (Mørch, 2013). Moen, Mørch, and Paavola (2012) hevder at individenes kunnskap 

blir en ressurs i disse interaksjonene ved at de deler og overfører til hverandre. En 

deltakelsesmetafor på læring kan derfor forstås som en kontinuerlig strøm av handlinger og 

læringsaktiviteter som ikke kan ses separat fra de sosiale kontekstene de foregår i.  

 

 
Modell 3: Beskrivelse av tilegnelses- og deltagelsesmetaforen  

 

Tilegnelsesmetaforen og deltakelsesmetaforen kan sees i likhet med den kognitive og den 

sosiokulturelle læringsteorien. Den kognitive teorien fokuserer på individets tenkemåte, mens 

den sosiokulturelle vektlegger mediering gjennom sosialisering og dialog (Mørch, 2013). Det 

blir likevel understreket av Sfard (1998) at læringsvisjonen er ulike for de to metaforene. Hun 

hevder at kognitiv og sosiokulturell teori ser på kunnskapen som lik, mens mekanismene for 

å lære er ulike. De to metaforene bidrar til å studere hva læring er, for den enkelte, og for 

fellesskapet. Hun påpeker at metaforene bør ses på som gjensidig utfyllende metaforer for å 

forstå læring, for begge har karakteristikker som vil komplementere en læringssituasjon 

(Sfard, 1998).  

 

2.2.5 Betydningen av praksisfellesskapet 
Læring skjer gjennom deltagelse innenfor gitte sosiale og kulturelle praksisfellesskap. Lave 

and Wenger (1991) introduserte begrepet praksisfellesskap (communities of practice) på 

1990-tallet, og hevdet at læring er knyttet opp mot fellesskapet og de sosiale handlingene 

innenfor dette. Fellesskapet sine egenskaper er med på å heve, påvirke og utvikle 

kunnskapsnivået i gruppen. Det er ikke nødvendigvis ”læreren” eller den mer erfarne som er 

den viktigste for læringssituasjonen, men heller organisasjonen eller kulturen. 

Praksisfellesskap handler om relasjoner mellom menneske, aktiviteter og samfunnet som 
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utvikler seg over tid og i relasjon til hverandre. Et praksisfellesskap blir da et vilkår for 

kunnskap. I stedet for å lære gjennom å gjengi andre eller å tilegne seg kunnskap via 

instruksjon, oppstår læring gjennom deltagelse i det fellesskapet rundt seg. En søker på denne 

måten kollektiv kunnskap (Lave & Wenger, 1991). For at et fellesskap skal kunne betraktes 

som et praksisfellesskap, må gruppen ha et felles interesseområde, en felles deltakelse og en 

praksis der de kan utøve interessen sin og dele kunnskap med hverandre. Disse tre 

elementene utgjør grunnlaget for situert læring – der en ser læringsaktiviteten i tett kobling 

med konteksten der læringen skjer i. Lave and Wenger (1991) poengterer at situert læring 

ikke må sees på som en læreform eller pedagogisk strategi, men heller en måte å forstå læring 

på. 

 

 

2.3 Kompetansearbeid 
I arbeid med menneskelige ressurser i en organisasjon er arbeid med strategisk 

kompetanseledelse av stor betydning. Jeg kommer i denne delen å bruke Lais modell for 

strategisk kompetanseledelse for å se på hvorfor dette er viktig og hvordan man bør arbeide 

med det (Lai, 2013). 

 

Kompetanse handler om potensial, det vil si å være i stand til å mestre oppgaver, møte krav 

og oppnå definerte mål ved å trekke på egne ressurser. Potensialet til en person avhenger ikke 

bare av objektive kvalifikasjoner, men av personens ønske og vilje til å lære, utvikle seg og gi 

seg i kast med utfordrende oppgaver. Kompetansen til en person består derfor ikke bare av 

kunnskaper, men av holdninger, personlig egnethet og konkrete ferdigheter. Alle 

medarbeidere og alle organisasjoner er avhengige av kompetanse i én eller annen form. Det 

vil si relevante kunnskaper, ferdigheter, evner eller holdninger, for å utføre oppgaver og 

oppnå mål (Lai, 2013). Slik samfunnet utvikler seg kan man også stadig se endringer i 

arbeidslivet. Kunder og brukere presenterer stadig nye krav til kvalitet, tempo eller variasjon i 

de produktene eller tjenestene som leveres og det blir stadig tøffere konkurranse mellom 

tilbydere, både nasjonalt og på tvers av landegrenser. Derfor blir det stadig viktigere for de 

aller fleste organisasjoner å satse langsiktig og systematisk på kompetanse på en måte som 

bidrar til økt måloppnåelse, verdiskapning og overlevelse på sikt (Lai, 2013). 
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Tilfeldig satsing på kompetanse kan gi en rekke betydelige konsekvenser, både for 

organisasjonen, enkeltmedarbeidere og arbeidsgrupper. En viktig årsak til dette er at tilfeldig 

satsing på kompetanse lett fører til at såkalt kompetanseinkongruens. Det vil si at det blir et 

dårlig samsvar mellom medarbeidernes potensial og de oppgavene og utfordringene de skal 

håndtere som ledd i organisasjonens måloppnåelse og verdiskapning (Lai, 2013). Lav 

kompetansemobilisering kan blant annet resultere i at medarbeidere får redusert indre 

jobbmotivasjon, dårlige mestringsfølelse, vise svakere innsats og ytelse, og utvikler et 

sterkere ønske om å slutte. Lav kompetansemobilisering innebærer derfor en betydelig 

verdilekkasje for organisasjonen (Lai, 2013).  

 

2.3.1 Kompetanse gjennom rekruttering 
Rekruttering av medarbeidere er vesentlig for å anskaffe den kompetansen organisasjonen har 

behov for. Kompetanseanskaffelse gjennom rekruttering av nye medarbeidere er en kompleks 

problemløsningsprosess, som krever stor innsats av den som skal gjøre jobben. God 

rekruttering innebærer å ha et godt overblikk over kandidatene og i tillegg bør organisasjonen 

ha et godt rykte i markedet for å være et godt sted å arbeide (Martinsen, 2013). Det krever at 

man må være oppmerksom på naturlige begrensninger som er knyttet til løsning av 

komplekse problemer for eksempel. Kunnskap om alle sider ved rekrutteringsprosessen har 

derfor stor betydning for hvor gode ansettelser man kan gjøre (Martinsen, 2013). 

 

Når søkere til stillingen skal vurderes kan man bruke ulike metoder for å vurdere hvilke 

kompetanse søkere har. Utvalget av metoder er stort, og man må vurdere hvor 

hensiktsmessige de er for kompetansevurderingene som skal gjennomføres, hvilke krav som 

stilles til metodenes kvalitet, hvordan metodene kan brukes på en god måte og hva som er 

konsekvensene av å bruke metoder med lav kvalitet eller bruke dem på en feilaktig eller 

mangelfull måte. De mest brukte metodene for rekruttering er blant annet vurderingssenter, 

jobbutsnitt, biodata, håndskriftanalyser, referansesjekk, intervju og tester (Martinsen, 2013). 

Jeg kommer videre til å gå i dybden på intervju og tester da disse er mest relevant for denne 

oppgaven.  

 

Jobbintervju er den mest brukte kilden til å fremskaffe informasjon om jobbsøkere. Man kan 

skille mellom ustrukturert, strukturert og situasjonelt intervju (Martinsen, 2013). I et 

strukturert intervju er det en uformell tone hvor intervjueren har notert ned noen stikkord, 
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men samtidig tillater at samtalene kan gå i sitt eget spor og blir mer en samtale. I et 

strukturert intervju planlegger man nøye hva man skal spørre om på forhånd og alle søkere 

får sammenfallende intervjuspørsmål. Gjennom grundig planlegging og formulering av 

spesifikke spørsmål blir alle kandidatene vurdert på grunnlag av samme kriterier (Martinsen, 

2013). Jobbsøkerens oppgave blir å velge mellom ulike, pre-definerte svaralternativer. 

Resultatet av intervjuet kan da struktureres og kvantifiseres for de ulike søkerne slik at man 

kan foreta en samlet og konsistent vurdering av søkere. I et situasjonelt intervju finner man 

frem til situasjoner i den jobben som skal besettes, og som en antar er viktige for effektiv 

jobbutførelse. Intervjueren bruker så detaljerte situasjonsbeskrivelser som grunnlag for å 

stille intervjuspørsmål som er planlagt på forhånd. Forskning viser til at det situasjonelle 

intervjuet er det mest effektive når det gjelder å skille mellom dyktige og mindre dyktige 

søkere til jobben (Martinsen, 2013). 

 

Tester er noe som har fått økt oppmerksomhet i rekrutteringsprosesser i arbeidslivet de senere 

årene. Man kan skille mellom tre hovedkategorier tester: evnetester, personlighetstester og 

interessemålinger (Martinsen, 2013). Det bør stilles store krav til testenes kvalitet for at disse 

skal kunne brukes på en holdbar og forsvarlig måte. Omstendighetene rundt testingen og 

tilbakemeldingen er av stor betydning for at den som besvarer testene, blir ivaretatt på en god 

måte. Målet med testene bør være at den som testes, skal lære gjennom testingen, uten at 

vedkommende blir presentert for bastante perspektiver. Testresultatene bør tolkes i et bredt 

perspektiv da det alltid er usikkerhet knyttet til tolkningen av testresultater. Martinsen (2013) 

påpeker videre at man bør være bevisst på at mennesker har et stort potensial for tilpasning, 

utvikling og læring, slik at vi kan være i stand til å videreutvikle oss på grunnlag av 

testresultater. Hvis denne tolkningen blir gjort på en forsvarlig måte, kan tester være et godt 

verktøy både for jobbsøkerne og for de som vurderer de. Tester kan i beste forstand 

representere en best mulig objektiv og rettferdig måte når det gjelder å fremskaffe 

informasjon om jobbrelevante egenskaper, gitt at testene er av god kvalitet (Martinsen, 2013). 

 

Det bør alltid være jobbanalysen som styrer valg av metode for utvalg. Har man en stilling 

som stille store krav til intellektuelle funksjoner så kan evnetester være det mest 

hensiktsmessige. Hvis en stilling krever spesifikke personlige egenskaper bør 

personlighetstester benyttes. Dette kan være hvis man trenger kontaktskapende evner, 

kreativitet eller motivasjonspregede evner for eksempel. Videre vil man alltid være 

interessert i erfaringsbakgrunnen og utdanningen til kandidatene som grunnlag for å måle 
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kompetansen og da blir referansesjekk og intervju av stor relevans og betydning (Martinsen, 

2013). 

 

2.3.2 Kompetansemobilisering 
Kompetansemobilisering handler om å skape betingelser for at kompetansen som finnes, kan 

tas i bruk på best mulig måte (O. Nordhaug, 2004). 

 

 ”Hvor mye av den kompetansen som finnes, er kjent for individet selv og for vedkommendes 

medarbeidere og leder (...)?” (O. Nordhaug, 2004, p. 29). Spørsmålet som Nordhaug stiller 

handler om arbeidslivets skjulte ressurser som ikke blir tatt i bruk. En av grunnene til at så 

mange mennesker ikke får mulighet til å bruke mange av sine ferdigheter og evner kan være 

at muligheten ikke har bydd seg til at ressursene deres kan brukes og erfares, eller at det rett 

og slett ikke har vært naturlig i arbeidet. Omtrent alle mennesker har potensial og evner som 

de ikke får muligheten til å utnytte, kun fordi de ikke får muligheten til å prøve de ut (O. 

Nordhaug, 2004). Det skyldes i stor grad at kompetanse er en ”skjult” ressurs som ikke kan 

ses, og da blir den passiv og fører ikke til utvikling.  

 

Det er viktig at medarbeidernes kompetansepotensial mobiliserer gjennom relevante 

oppgaver og utfordringer for å bidra til blant annet måloppnåelse i en organisasjon, og det er 

derfor essensielt å ha tiltak som sikrer en slik mobilisering (Lai, 2013).  Hun stiller spørsmål 

til hva som kan skje hvis medarbeidere ikke får brukt kompetansen sin og påpeker at svak 

kompetansemobilisering henger sammen med at de fleste organisasjoner overfokuserer på 

kompetanseanskaffelse  og- utvikling. Det fokuseres for lite på hvordan den kompetansen 

som allerede er anskaffet, kan bli brukt på en hensiktsmessig måte. Det er viktig at det blir 

lagt til rette for at den kompetansen som er anskaffet blir utnyttet, fordi en svak mobilisering 

kan føre til tap av verdifull kompetanse (Lai, 2013).  

 

Når Filstad (2010) snakker om kunnskapsdeling så handler det om å utnytte kunnskapen som 

allerede er i organisasjonen, noe som kan kobles til kompetansemobilisering. Hun legger 

også til at medarbeidere kan gjøre hverandre gode ved å dele kunnskap. Dette gir også 

mulighet for å reflektere og videreutvikle kunnskap. Selv om kompetansemobilisering og 

kunnskapsdeling er to ulike begreper, mener jeg de utfyller hverandre og har på mange måter 

samme hensikt. Alt handler om å utnytte kompetanse om allerede eksisterer.  
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Man kan også se en overfokusering på å utvikle ny kompetanse og anskaffelse og mindre 

fokus på å få brukt kompetansen medarbeiderne besitter. Dette fører til at mange ikke får 

mobilisert kompetansepotensialet sitt optimalt. I kontekst til arbeidslivet så trenger ikke en 

organisasjon primært ansatte som kan reprodusere gårsdagens kunnskap, den trenger de 

menneskene som kan utvikle morgendagens kunnskap.  

 

2.3.3 Viktige drivere for kompetansemobilisering 
Lai (2013) trekker fram noen drivere som kan bidra til å fremme økt kompetansemobilisering 

for de ansatte. Disse er rolledefinering, mestringstro, autonomi, mestringsorientert ledelse og 

mestringsorientert støtte fra sine nærmeste kollegaer. Jeg vil videre presentere disse kort, da 

jeg tenker dette kan bidra til å tydeliggjøre hvordan en kan jobbe for og mot 

kompetansemobilisering i en organisasjon.  

 

Rolledefinering er på mange måter en forutsetning for å være profesjonell. På jobben går vi 

inn i en rolle, som gjenspeiler forventninger til atferd; altså hvordan vi skal opptre og hvilke 

oppgaver vi har ansvar for. Å ha en god rolleforståelse innebærer at man har både holdninger 

og kunnskaper som utgjør en avgjørende kompetanse i arbeidet (Lai, 2013). Det bør være 

samsvar mellom medarbeidernes potensial og de arbeidsoppgavene som skal løses. Rollen 

medarbeideren inntar må også være klar, slik at det ikke er noe usikkerhet om hvilke 

oppgaver en har ansvar for, og hvilken beslutningsmyndighet som ligger til rollen. Her er det 

lederen som har ansvar for at rollen til hver enkelt medarbeider er tydelig definert.  

 

Mestringstro er en annen driver for kompetansemobilisering. Dette handler om 

medarbeiderens tillit til egen kompetanse, som er en avgjørende drivkraft for motivasjon, 

innsats og ytelse (Lai, 2013). Mestringstro reflekterer altså hvilken oppfatning medarbeideren 

har av egen kompetanse og egne forutsetninger for å løse ulike oppgaver. Dette har stor 

betydning for egen mestringsfølelse (Lai, 2013). Sammenhengen mellom 

kompetansemobilisering og mestringstro kan vises ved at en som har lav mestringstro vil gi 

opp raskere enn en som høyere tro på egen kompetanse. En organisasjon trenger derfor 

medarbeidere som har tro på egen kompetanse som vil legge ned tid og krefter på å mestre 

oppgaver. Dette forutsetter at lederen tilrettelegger for at dette kan finne sted hos sine 

medarbeidere. De har også ansvar for å jobbe mot å bedre mestringstroen til sine 
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medarbeidere om denne er lav. Framgangsmåter for å gjøre dette kan være å gi 

mestringserfaringer gjennom suksess og sikre tilgang på gode rollemodeller. Man kan også gi 

konstruktive og oppmuntrende tilbakemeldinger. 

 

Autonomi er en driver som handler om handlingsrom og valgfrihet i jobben og kan ha en stor 

påvirkning på organisasjonsforpliktelse, indre motivasjon og arbeidsprestasjoner (Kuvaas & 

Dysvik, 2012). Det handler ikke om at man står fritt fram til å gjøre som man selv ønsker 

uavhengig av omgivelsene, men om å kunne foreta selvstendige valg innenfor 

arbeidsoppgavene som man er tildelt, og ha et handlingsrom til å vurdere og bruke sin 

kompetanse innenfor relevante rammer (Lai, 2013). Lai (2013) viser til funn fra en rekke 

organisasjoner i Norge at medarbeidernes opplevelse av autonomi har stor betydning for i 

hvilken grad de har mulighet til å mobilisere kompetanse. Når man opplever en viss grad av 

autonomi blir de sterkere involvert og motivert, mer produktive i en rekke oppgaver og man 

kan også bli mer tilfredse i jobbene sine (Kuvaas & Dysvik, 2012). Autonomien bør alltid 

være relevant ut ifra oppgavene det gjelder og oppleves som nyttig av den som får den. Dette 

henger sammen med medarbeiderens relative kompetanse, om autonomi er hensiktsmessig og 

bidrar til kompetansemobilisering.  

 

Mestringsorientert ledelse handler om hvordan en leder gjør medarbeiderne sine gode og 

fokuserer på læring og utvikling. Oppmuntring og deling av kompetanse blir viktig i en slik 

kultur, og som leder må man jobbe for å gjøre medarbeidere best mulig ut ifra sine egne 

forutsetninger (Lai, 2013).   

 

Den siste driveren er mestringsorientering støtte fra kollegaer. Dette handler om å gjøre 

hverandre så gode som mulig, og gjensidig motivere til utvikling og mestring, samt dele 

kompetanse. Her vektlegges det at man også skal samarbeide for å oppnå gode resultater, 

både individuelt og fellesskap (Lai, 2013). Kontrasten til et slikt fellesskap er et 

prestasjonsorientert klima, hvor fokuset ligger på sammenligning og sterk konkurranse med 

andre medarbeidere. Da vil man oppnå egne fordeler hvor man ikke ønsker å dele 

kompetanse og et slikt praksisfellesskap vil ikke danne et godt grunnlag for læring og indre 

motivasjon i den grad et mestringsorientert klima vil. 
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2.4 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg presentert oppgavens teoretiske rammeverk. Sosiokulturelt 

perspektiv benyttes som utgangspunkt for denne oppgaven for å studere læring på 

arbeidsplassen og kunnskap- og kompetansearbeid. Dette perspektivet fremmer at læring og 

utvikling utvikler seg i sosiale, samfunnsmessige og kulturelle kontekster (Vygotsky, 1978).  

 

Innenfor det sosiokulturelle perspektivet ser oppgaven på den nærmeste utviklingssonen for 

læring, medierende artefakter (Rommetveit, 1979) og intersubjektivitet som vektlegger språk 

og dialog i søken etter felles forståelse mellom individer (Billett, 2010). Dette presenteres for 

å få et overordnet blikk på hvilke begreper innenfor den sosiokulturelle perspektiver som blir 

relevante gjennom denne oppgaven. 

 

Teori om nyansattes læring søker å belyse viktigheten med en god onboardingsprosess som 

skal bidra til at nye ansatte å lære seg kunnskap, ferdigheter, og holdninger som de trenger i 

sin nye organisasjon. Teori om læring i arbeidslivet søker videre å belyse at læring skjer på 

ulike måter fra det formelle til det uformelle (O. Nordhaug, 2004) og forskjellen mellom 

tilegnelse- og deltagelsesmetaforene når det kommer til individers læringsprosess (Sfard, 

1998). Betydningen av praksisfellesskap blir også vektlagt og viser til viktigheten med 

interaksjon med andre for utvikling av læring og ny kunnskap (Lave & Wenger, 1991).  

 

Den siste delen av teoribiten omhandler kunnskap- og kompetansearbeid som er viktige 

begreper innenfor arbeidslivslæring. Her ser oppgaven på hvordan kunnskap blir til 

kompetanse, og hvordan man kan legge til rette for kompetansearbeid i organisasjoner. For å 

se på hvordan man skal utnytte den kompetansen som finnes i en organisasjonen viser 

oppgaven til begrepet kompetansemobilisering og dens viktige drivere. (Ludvigsen et al., 

2015) 
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3 Metode og metodevalg 
	

Ulike spørsmål krever ulike metoder eller ulik utforming av metoder. Den opprinnelige 

betydningen av ordet metode er ”veien til målet” (Kvale & Brinkmann, 2015, p. 140). 

 

Metodevalget for denne studien har hele veien preget og formet denne oppgaven. Det å ta de 

riktige metodiske valgene er essensielt for å kunne svare på forskningsspørsmålene på best 

mulig måte. I denne studien har metoden vært sentral fra start til slutt, fra usystematisk til 

systematisk datainnsamling, gjennom intervju og transkribering samt analysering av data.  

 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for de metodiske valgene jeg har tatt for å komme fram til 

en sammenhengende oppgave som er forskningsmessig forsvarlig. Jeg vil først se nærmere på 

valg av forskningsdesign og metodologisk tilnærming. Videre vil jeg se se på valg av case-

studie, hvor jeg presenterer det kvalitative intervjuet som datainnsamlingsmetode og utvalg 

av informanter. Deretter rekker jeg inn redegjørelse av intervjuprosessen, før jeg tar for meg 

analysetilnærmingen. Til slutt vil jeg drøfte oppgavens validitet og reliabilitet, for å redegjøre 

for min rolle i forskningsrelasjonen.   

 

3.1 Valg av forskningsdesign 
Forskningsdesignet er planen eller skissen for hvordan undersøkelsen eller studiet skal legges 

opp. Dette avgjør dermed hva og hvem som skal analyseres, samt hvordan studiet skal 

gjennomføres (Thagaard, 2013). I oppgaven min valgte jeg kvalitativ casestudie for å forske 

på problemstillingen og forskningsspørsmålene mine, og i kapittelet under vil jeg presentere 

hva denne forskningsmetoden går ut på.  

 

3.1.1 Kvalitativ casestudie 
I forskning er det vanlig å skille mellom to ulike forskningsmetoder; kvalitativ og kvantitativ 

metode. Det er en studies problemstilling og forskningsspørsmål som avgjør hvilken metode 

man velger å bruke. Kvalitative metoder søker å gå i dybden og vektlegger betydning, mens 

kvantitative metoder vektlegger i større grad utbredelse og antall (Thagaard, 2013). Ved 

kvalitativ metode går man altså i dybden på få objekter, gjerne ved å bruke observasjoner og 

intervju og man får informasjon som sier mye om få (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 
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2010). Styrken ved kvalitativ forskning er egenskapen til å analysere hva som faktisk skjer i 

naturlige settinger og at det er en relativ fleksibel forskningsmetode (Silverman, 2010).  

 

I min studie ønsket jeg utfyllende og personlige skildringer fra informantene mine og denne 

muligheten mente jeg best kunne gis ved bruk av kvalitativ metode. I en kvalitativ forskning 

hvor kunnskapsproduksjonen skjer i en sosial kontekst, eks. intervju, blir man mer avhengig 

av intervjuerens ferdigheter og personlige vurderinger av hva som skjer i situasjonen 

(Silverman, 2010). 

 

I forhold til mitt tema og problemstilling så besluttet jeg at kvalitativ casestudie ville være det 

mest hensiktsmessige forskningsdesignet. En case kan defineres som en empirisk avgrenset 

enhet og kjennetegnes ved opplegg av undersøkelser som rettes mot å studere mye 

informasjon om få enheter eller caser (Silverman, 2010). Framgangsmåten er å rette analysen 

mot det som representerer studiens case, noe som kan være grupper, personer eller 

organisasjoner. 

 

3.1.2  Vitenskapsteoretisk ståsted 
Jeg har valgt å skrive oppgaven min med hermeneutikk som et vitenskapsteoretisk ståsted. 

Thagaard (2013) beskriver hermeneutikk ved at mening kun kan forstås i lys av den 

sammenhengen vi studerer i, og er en del av. Ny kunnskap må forstås som en del av en 

helhet.  

 

Fra et hermeneutisk ståsted bygger all forståelse på førforståelse. Mine tolkninger i denne 

oppgaven vil være påvirket av subjektive tanker, kunnskaper og erfaringer. Man kan se for 

seg en spiral hvor all kunnskap bygger på hverandre og er knyttet sammen. Funn blir tilpasset 

den teorien man velger å bruke, og passer ikke den teorien inn så henter man inn mer teori for 

å tilpasse funnet. Slik vil spiralen bygges videre gjennom at man tilpasser og skaper en ny 

forståelse hele tiden (Thagaard, 2013). Målet mitt med denne studien har vært å oppnå en 

gyldig forståelse av empirien min. Hermeneutikk passet også godt til temaet mitt, hvor 

strategisk arbeid med menneskelige ressurser er noe som hele tiden vurderes og endres, og 

vurderes på nytt av organisasjonen.   
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3.2 Datainnsamling 
 

3.2.1 Det kvalitative forskningsintervjuet 
Det kvalitative forskningsintervjuet ønsker å se verden fra informantenes side (Kvale & 

Brinkmann, 2015). De påpeker at forskningsintervjuer gir mulighet til samtale mellom 

forsker og mennesker som har førstehåndskunnskap om det temaet forskeren ønsker å 

analysere. Dette gir store muligheter til å få mer kunnskap om deres erfaring og opplevelser 

gjennom hvordan de beskriver og ordlegger handlingsvalgene sine, noe jeg ønsket gjennom 

mitt prosjekt. 

 

I min oppgave var hensikten å anvende en metode som ville gi meg mulighet til å undersøke 

og utvikle systematisk kunnskap om de ulike temaene rundt NHOs tilrettelegging for 

nyansattes læring og hvordan de nyansatte opplevde dette arbeidet. Jeg valgte å intervjue fire 

informanter; to nyansatte, en senioransatt og en fra HR avdelingen. Bakgrunnen for dette 

utvalget utdypes senere. Jeg valgte individuelle intervjuer framfor fokusgrupper, da jeg vil gå 

i dybden på spørsmålene mine med få informanter framfor å få mer fragmentert informasjon 

fra mange.  

 

Under et kvalitativt intervju konstrueres kunnskap i samspill mellom den som intervjuer og 

den som blir intervjuet, og det oppstår en gjensidig avhengighet mellom menneskelig 

interaksjon og kunnskapsproduksjon (Kvale & Brinkmann, 2015). Under et intervju beskriver 

mennesker sine tidligere erfaringer, men det som blir sagt er basert på den forståelsen de har 

tilegnet seg i forhold til erfaringer og konteksten til intervjusituasjonen (Thagaard, 2013). 

 

Intervjuguiden er forskerens hjelpemiddel i intervjusituasjonen og skal være det konkrete 

uttrykket for noe man ønsker å forske på (Kvale & Brinkmann, 2015). Det kvalitative 

forskningsintervjuet søker å forstå verden sett fra intervjupersonens side og  har som hensikt 

å forstå sider ved intervjupersonens erfaringer og opplevelser. 

 

3.2.2 Valg av informanter 
Informantene i utvalget mitt kommer fra ulike avdelinger i NHO. Valg av informanter 

avhenger av hva man ønsker å vite noe om i sin forskning. Når forskeren velger ut 

informanter som har egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategisk sett ut ifra 
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problemstillingen til studien, kalles det et strategisk utvalg (Thagaard, 2013).  De utvalgte 

personene hadde ulik alder, utdanningsbakgrunn, ansiennitet og erfaring. I og med at mye av 

denne studien handler om den første tiden som ansatt var det viktig for meg å intervjue to 

nyansatte i NHO. Etter eget ønske skulle disse to ha vært ansatt i cirka 6 måneder.  

 

Jeg hadde en informant i HR avdelingen som også var min kontaktperson på NHO under 

denne oppgaven. Det var denne personen som fant fram til de andre informantene mine. Når 

man går fram på denne måten for å finne informanter kalles det et tilgjengelighetsutvalg 

(Thagaard, 2013). Da blir det opprettet en formell kontakt til å begynne med, og 

kontaktpersonen finner fram til personer som kan være aktuelle for forskningsintervjuet. 

Denne informanten hadde en større oversikt over hvem som var aktuelle å intervjue og derfor 

lot jeg vedkommende lete fram aktuelle informanter. HR er ofte de som sitter på oversikten 

over hvordan organisasjonen jobber strategisk med sine menneskelige ressurser og det var 

derfor jeg valgte å ta de som et utgangspunkt. 

 

I et kvalitativ forskningsintervju er det også viktig å tenke over hvor mange man ønsker å 

intervjue. Det er fort gjort at det enten blir for mange eller for få informanter. 

Intervjuanalyser er tids- og ressurskrevende og har man for mange informanter kan det bli for 

liten tid til å gå i dybden i analysen av disse. Blir det for få informanter kan det bli for lite 

materiale til å analysere og vanskeligere å sammenligne og se ulikhetene. Jeg skulle egentlig 

intervjue fem stykker, men da den ene ble sykmeldt så landet jeg på fire informanter. Dette 

var ikke noe krise for min del, da jeg uansett følte at fire var godt nok til å skape et empirisk 

grunnlaget for oppgaven min. Lengden på intervjuene var mellom 35 – 55 minutter.  

 

Informant Ansiennitet 

Informant A 15 år 

Informant B 27 år 

Informant C 6 måneder 

Informant D 6 måneder 

Tabell 1: Oversikt over informanter 
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3.3 Intervjuprosessen 
 

3.3.1 Det delvis strukturerte intervjuet 
Når det kommer til intervju som metode for datainnsamling så viser Thagaard (2013) til ulike 

typer forskningsintervjuer. Man kan gjennomføre et strukturert intervju som er ganske 

ferdigspikret på forhånd, og rekkefølgen av spørsmålene er i stor grad fastlagt. Forskeren vil i 

dette tilfelle ha liten mulighet til å tilpasse temaet i forhold til informasjonen informantene 

gir. Fordelen med en slik intervjustruktur er analysen og sammenligningen av svarene, da alle 

informantene svarer på de samme spørsmålene. Så et strukturert intervju er en aktuell 

tilnærming hvis man ønsker å sammenligne (Thagaard, 2013). 

 

En annen intervjutilnærming er det ustrukturerte intervjuet, hvor det er en mer hverdagslig 

samtale mellom forsker og informant. Da har forskeren større frihet til å endre og tilpasse 

spørsmålene sine underveis i intervjuet og kan følge opp informasjonene de får underveis i 

større grad (Thagaard, 2013).  

 

Den tredje framgangsmåten, som jeg har anvendt i mitt forskningsprosjekt, kalles en delvis 

strukturert tilnærming. Da har man gjerne planlagt spørsmålene på forhånd, men står fritt til å 

endre rekkefølgen på de underveis. Styrken ved dette er at man kan følge opp informantenes 

fortellinger samtidig som problemstillingen blir et gjennomgående tema i intervjuet 

(Thagaard, 2013). Thagaard (2013) påpeker at et kvalitativt forskningsintervju skal styres av 

teamene forskeren ønsker å få belyst, samtidig som det skal være en samtale mellom forsker 

og informant. Intervjueren bør åpne for at informantene kan ta opp temaer som nødvendigvis 

ikke var planlagt på forhånd.   

 

Jeg vurderte at et delvis strukturert intervju passet min problemstilling og mine 

forskningsspørsmål best. Jeg hadde spesifikke temaer jeg ville gjennomgå og ønsket svar på, 

samtidig som jeg ville ha mulighet til å endre rekkefølgen av spørsmålene og temaene 

underveis. Dette skjedde ut ifra hvordan informantene svarte og hvordan intervjuet utviklet 

seg. Dette førte til at det ble en naturlig samtale mellom meg og informantene, uten at jeg var 

avhengig av å følge intervjuguiden slavisk. Likevel var det jeg som styrte samtalen hvis vi 

havnet litt utenfor temaene ved å stille spørsmålene på en annen måten enn det jeg i 

utgangspunktet gjorde.  
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Jeg bestemte meg for å lage tre ulike intervjuguider; en til HR rådgiveren, en til den tidligere 

HR direktøren, og en til de to nyansatte. Alle intervjuguidene inneholdt de samme temaene, 

det var bare spørsmålene som var utarbeidet på ulike måter. Disse temaene var 

rekrutteringsprosessen, onboardingsprosessen, kompetansearbeid og læring på 

arbeidsplassen. 

 

3.3.2 Gjennomføring av intervjuene 
Da jeg ikke hadde noe særlig erfaring med omfattende intervjuprosesser, brukte jeg mye tid 

på å utforme intervjuguidene, På forhånd gikk jeg gjennom alle spørsmålene høyt for meg 

selv slik at jeg kunne se hvor lang tid det tok. Gjennom å teste dette høyt for meg selv ble jeg 

mer trygge på spørsmålene mine og også bevisst på egen stemmebruk.  

 

Jeg startet datainnsamlingen ved å intervjue en informant i HR avdelingen, noe jeg mente var 

det mest hensiktsmessige. Da kunne jeg sammenligne hvordan de mente organisasjonen 

jobbet med tilrettelegging for læring rundt sine nyansatte opp mot resten av intervjuene hvor 

jeg fikk medarbeidernes perspektiv og opplevelser. Det var spesielt de nyansatte som var mitt 

fokus i denne oppgaven, så jeg synes det var hensiktsmessig å få pratet med de sist etter jeg 

visste hvordan NHO mente de jobbet med akkurat dette området.  

 

Hovedspørsmålene i intervjuguiden er grunnlaget for selve intervjuet i følge Thagaard 

(2013). Det er disse spørsmålene som introduserer de temaene vi ønsker å få besvart, og de 

videre temaene utarbeides fra selve problemstillingen, eller i mitt tilfelle; 

forskningsspørsmålene. Jeg fikk ikke ferdigstilt problemstilling min før jeg intervjuet 

informantene mine, men jeg hadde forskningsspørsmålene mine klare og visste hva jeg 

ønsket å få informasjon om. På bakgrunn av disse forskningsspørsmålene utarbeidet jeg de 

ulike temaene.  

 

For å få mer detaljert informasjon så stiller man oppfølgingsspørsmål. Da er hensikten å få 

kommentarer til begreper, temaer og opplevelser som informanten beskriver. Det kan for 

eksempel være at informanten utdyper svarene sine gjennom å gi mer informasjon (Thagaard, 

2013). Kvale and Brinkmann (2015) påpeker at dette krever aktiv lytting som her betyr min 

evne til å lytte til hva informantene mine faktisk sier. 
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3.3.3 Transkribering 
Å transkribere innebærer å overføre noe muntlig til skriftlig form. Det er en gjengivelse av 

direkte intervjusamtaler og intervjuene blir bedre egnet for analyse (Kvale & Brinkmann, 

2015). Jeg transkriberte alle fire intervjuene mine på egenhånd, uten å benytte meg av 

hjelpemidler. Å transkribere selv er en tidskrevende prosess, men til gjengjeld får man gått 

gjennom materialet på en veldig detaljert og nøye måte. Selv om dette var mye jobb så fikk 

jeg gjennomgått intervjumaterialet og samtalene mine på en grundig måte samt at jeg fikk 

reflektert over min egen intervjustil.  Fordelen med lydopptak er at det som blir sagt blir tatt 

opp slik at intervjueren kan konsentrere seg om informantene framfor å sitte å skrive ned alt 

som blir sagt  (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg transkriberte lydopptakene så ordrett som jeg 

kunne, og gikk mye fram og tilbake i opptakene for å sikre riktig gjengivelse av hva 

informantene sa.  

 

Når transkriberingen av et forskningsprosjektet er gjennomført, anses dette som 

grunnleggende empiriske data (Kvale & Brinkmann, 2015). 

 

3.4 Analysetilnærming 
Etter datamaterialet var transkribert, begynte analyseprosessen. Jeg valgte å analysere 

dataene ut fra en temasentrert tilnærming. Dette betyr at man studerer informasjon om de 

temaene man har utarbeidet, fra alle informanter. Intervjuer består av fortellinger og 

beskrivelser fra intervjupersoner knyttet til temaer intervjueren er interessert i. Tema for 

forskningen er altså ikke intervjuet i seg selv, men temaene som diskuteres i intervjuene slik 

de fremtrer i møtet mellom samtalepartnere (Kvale & Brinkmann, 2015). Temasentrerte 

tilnærminger handler om at man presenterer intervjumaterialet med et tematisk fokus. 

Poenget med en slik tilnærming er å gå i dybden på de enkelte temaene (Thagaard, 2013). 

Analysen av materialet som er basert på temasentrerte tilnærminger innebærer en 

sammenlikning av informasjon om hvert tema fra alle informantene.  

 

Jeg valgte å analysere arbeidet mitt ut ifra denne tilnærmingen da dette virket mest relevant 

og naturlig for min forskning. Jeg intervjuet mine informanter innenfor fire temaer. Videre 

transkriberte jeg materialet slik at jeg hadde det i papirform, så sammenlignet jeg svarene. 

Jeg grupperte svarene etter temaene, og undertema innenfor der, og så på hva som var likt og 
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ulikt. Gjennom dette arbeidet fant jeg ut hvilke sitater som var relevante og som jeg ville ha 

med videre i oppgaven.  

 

Jeg valgte å bruke en abduktiv tilnærmingsmetode i analyseprosessen min. Dette er en 

tilnærming som veksler mellom induktiv og deduktiv metode. Induktiv metode vil si at man 

forsøker å gå fra empiri til teori, mens deduktiv tilnærming preges at man knytter teori til det 

man analyserer (Thagaard, 2013). Å være rent induktiv eller deduktiv anses som nesten 

umulig og en mer pragmatisk tilnærming til metode blir da abduksjon som nevnt over. Da 

leter man etter sannsynlige beskrivelser og forklaring og det blir en kontinuerlig 

vekselvirkning mellom teori og empiri. Ved abduksjon anses forskningen som en pågående 

prosess der funnene leder til nye undringer som igjen leder til nye spørsmål som må 

analyseres (Thagaard, 2013).  

 

 

3.5 Forskningskvalitet 
Da en masteroppgave er et omfattende arbeid, så har den også mange begrensninger i forhold 

til både tid, ressurser og størrelse. For å sørge for at oppgaven blir så korrekt framstilt som 

overhodet mulig, er det viktig å vurdere kvaliteten og begrensningene som finnes. Thagaard 

(2013) trekker fram begrepet troverdighet i sammenheng med forskningskvalitet, og i denne 

oppgaven vurderes forskningens troverdighet på bakgrunn av validitet og reliabilitet. 

 

3.5.1 Validitet  
 Validitet handler om hvorvidt tolkningene forskeren gjør er gyldige. Thagaard (2013) viser 

til at validiteten av et forskningsprosjekt avgjøres av om tolkningene som blir gjort er gyldige 

i forhold til virkeligheten som blitt studert.  

 

For å styrke validiteten av denne forskningsstudien har jeg som nevnt tidligere benyttet meg 

av båndopptaker da jeg intervjuet informantene mine, og senere transkriberte lydopptaket 

ordrett. Dette ble gjennomført for å få en så god representasjon av virkeligheten til 

informantene mine som mulig. For å styrke validiteten rundt mine tolkninger av 

datamaterialet mener jeg dette var en god måte å arbeide på. Under presentasjonen av 

materialet mitt har jeg derfor valgt å vise til utsagn eller sitat fra informantene først, og min 

tolkning etterpå.  
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Man skiller gjerne mellom intern og ekstern validitet (Thagaard, 2013). Den interne 

validiteten knyttes til hvordan årsakssammenhenger støttes innenfor en bestemt studie. 

Ekstern validitet på sin side handler om hvordan den forståelsen som utvikles innenfor en 

studie også kan være gyldige i andre sammenhenger og her kommer begrepet overførbarhet 

inn (Thagaard, 2013). Casestudier har blitt kritisert for å være lite overførbare til andre 

situasjoner, og at de er mer egnet for å utforme hypoteser fremfor å teste dem (Flyvbjerg, 

2006). Thagaard (2013) viser derimot til at fortolkninger av datamaterialet er det som kan gi 

grunnlag for overføring til andre kontekster. Ved at jeg studerte kun en case basert på få 

informanter, så kan jeg ikke påstå at det er grunnlag for å generalisere resultatene fra 

oppgaven. Men selv om studien min ikke nødvendigvis kan overføres til andre situasjoner, 

kan man likevel snakke om validitet i form av indre validitet. Det at man faktisk målte det 

man skulle måle på en tilfredsstillende måte. Gjennomsiktighet er et nøkkelbegrep når man 

skal vurdere den interne validiteten. Forskningen skal være transparent, det vil si at det skal 

være tydelig hvordan man kom fram til resultatene og gi leseren mulighet til å se hvordan 

forskningsprosessen er gjennomført (Thagaard, 2013). I oppgaven er dette gjort ved å bruke 

direkte sitater i analysen som representerer det opprinnelige utsagnet for egne tolkninger 

presenteres. På denne måten kan andre foreta egne vurderinger av tolkningene som er gjort, 

på bakgrunn av det som ble sagt av informantene. Jeg jobbet også grundig med 

intervjuguidene, for å sikre meg at spørsmålene mine ga så presise svar som mulig, og 

dermed ville være lettere å tolke i lys av teori. Jeg velger å tro at dette kan ha styrket 

validiteten til mitt prosjekt.  

 

3.5.2 Reliabilitet  
Reliabilitet handler om forskningsresultatenes innhold og troverdighet, og om resultatene er 

reproduserbare (Kvale & Brinkmann, 2015). Kort sagt handler det om forskningens 

pålitelighet. Innsamlingsmetodene vil i stor grad ha påvirkning på studiets pålitelighet. 

Forforståelse av begreper brukt i studiet vil ha innvirkning på reliabiliteten, ettersom man tar 

valg om hvilke definisjoner og teori man vil bruke (Thagaard, 2013). I analysen blir det 

viktig å skille mellom datamaterialet som er mottatt under feltarbeidet og forskerens 

vurderinger av denne informasjonen. Thagaard (2013) påpeker også at reliabilitet er basert på 

at forskeren gjør rede for hvilke relasjoner man har til deltakerne i prosjektet og hvilken 

betydning erfaringer i felten har for dataene forskeren får.  
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For å sikre høy reliabilitet ble det brukt båndopptaker gjennom alle intervjuene jeg hadde. På 

denne måten ble all informasjon lagret direkte fra informantene. Gjennom en detaljert 

transkribering ble korrekt gjengivelse sikret og tolkningene ble gjennomført i situasjoner der 

fokuset lå på datamaterialet som var innhentet istedenfor innhentingsprosessen. I forhold til 

intervjusituasjonen ble det viktig for meg å stille åpne spørsmål og hindre at informanten ble 

påvirket av andre synspunkter ved at jeg eksempelvis nevnte mine egne hypoteser og tanker.  

 

Man snakker ofte om ekstern reliabilitet som også kalles repliserbarhet. Med det menes det 

om et forskningsprosjekt utført i en situasjon kan gjentas av andre forskere i en annen 

situasjon (Thagaard, 2013). Da resultater ofte kan være situasjonsbestemt, kan dette være 

utfordrende å vurdere. Når man i tillegg gjennomfører et intervju så er materialet og 

kunnskapen som blir innhentet, en interaksjon mellom meg som forsker og informanten. 

Denne situasjon vil være så og si umulig å gjenskape på nytt. Men hvis man tenker at 

opplevelsen og erfaringene de kommer med ikke endrer seg drastisk i nærmeste framtid kan 

det godt være at samme informasjon ville bli gitt i en ny intervjusetting av en annen forsker. 

 

 

3.6 Forskningsetikk og vern av informanter 
Gjennom mitt forskningsarbeid har jeg vært bevisst på å følge de forskningsetiske 

retningslinjene i forhold til anonymisering. Både overordnet leder og kontaktpersonen min 

ble på forhånd opplyst om formålet med studiet, og på hvilken måte jeg ønsket å innhente 

informasjon; intervjuer med lydopptak. Jeg informerte også alle informantene om at de ville 

bli anonymisert i selve oppgaven og at lydopptakene ville bli slettet etter oppgaven var 

ferdig.  

 

Et etisk prinsipp i forskningsprosjekt er at deltakelse ikke på noen måte skal skade 

informantene (Thagaard, 2013). For å forsikre meg at dette ikke skjedde var jeg etisk bevisst 

rundt spørsmålene jeg stilte slik at det ikke ble sagt noe informantene mine kom til å angre på 

i ettertid at de hadde delt med meg. Jeg anonymiserte informantene i forhold til navn, alder 

og jobbtittel, for å sikre en kontekstuell anonymitet.   
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Oppgaven er meldt etter gjeldende prosedyrer og godkjent av personvernombudet NSD på 

forhånd (vedlegg 1). Der informerte jeg hensikten med studiet mitt, varighet, og hvordan data 

ville bli behandlet og oppbevart og hva som skjer etter endt studie med datamateriale. 

 

Som forsker er det viktig å være bevisst på egen rolle og reflektere over eventuelle 

påvirkningsfaktorer som man kan møte på. NHO er for min del en tidligere praksisplass og 

det at jeg sitter med egne erfaringer og kjennskap til organisasjonen kan både by på fordeler 

og ulemper. På den ene siden kan jeg overse elementer som ikke samsvarer med egne 

erfaringer, men på den andre siden kan jeg bedre forstå informantenes utsagn og situasjon 

(Thagaard, 2013). Å reflektere over datamaterialet som blir samlet inn og samtidig være 

bevisst sin egen forforståelse blir viktig i denne prosessen.  
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4 Presentasjon av empirisk materiale 
 

I dette kapittelet vil det empiriske materialet presenteres i henhold til problemstillingen og 

forskningsspørsmålene mine. Datamaterialet som brukes er samlet inn gjennom kvalitative 

intervjuer med fire ansatte i NHO. Analysen deles inn i to hoveddeler basert på de to 

forskningsspørsmålene som ligger til grunn for denne oppgaven. Den første delen tar for seg 

hvordan NHO arbeider strategisk med rekruttering og onboarding av nyansatte. Den andre 

delen presenterer hvordan NHO jobber med ansattes kompetanse samt legger til rette for 

læring på arbeidsplassen.  

 

 

4.1 Rekrutteringsprosessen 
I forhold til rekrutteringsprosessen til NHO så var det mest nærliggende for meg å få 

informasjon fra noen i HR avdelingen, da det er de som er ansvarlige for mesteparten av 

rekrutteringen som foregår på huset. Informant A i HR avdelingen forteller om deres rolle i 

rekrutteringsprosessen:  

 

[...] Vi er jo det første møtet som medarbeiderne har i dette huset. HR er jo med i alle 

rekrutteringsprosesser (..) utenom de som vi har med eksterne partnere. Men vi er jo også det 

første bindeleddet og inngangen inn som ansatt (informant A) 

 

Informanten forteller videre om hvordan deres rekrutteringsprosess vanligvis foregår i to 

rekrutteringsrunder. Den første runden består av 6-7 kandidater som de ber inn på 

førstegangsintervju, og handler stort sett om å bli bedre kjent med kandidatene og forstå deres 

bakgrunn og hvordan de kan passe inn i den utlyste stillingen. Den andre runden går mer på 

det faglige, der de alltid har en caseoppgave som kandidatene skal svare på for å se hvordan 

de håndterer casen og evner å reflektere. 

 

NHO er en av mange store organisasjoner som benytter seg av tester i 

rekrutteringsprosessene, blant annet evnetester og personlighetstester. I teorikapittelet hvor 

jeg snakker om medierende artefakter, kan dette kobles opp mot slike tester. I denne 

konteksten blir det HR avdelingen som har som mål å ansette den beste kandidaten og bruker 
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blant annet tester for å oppnå det målet. Bakgrunnen og prosessen for rekruttering med tester 

blir forklart av den samme informanten:  

 

[...] Vi er veldig nøye med å presisere at testene ikke blir brukt som fasit. Det er mer for å bli 

bedre kjent med kandidaten. Vi tar alltid tilbake-lesing i og med at testene ikke skal brukes 

som fasit. Så kan det være faktorer i livet som påvirker testresultatene så derfor går vi alltid 

gjennom de sammen med kandidaten og spør om de er enige i de snittene de ligger på, 

eventuelt en begrunnelse om hvorfor de har svart som de har. Så det er en måte å bli bedre 

kjent på og vite eventuelt hva som er deres svakheter og hva som er deres sterke sider. Men 

som sagt, det er ikke fasit og vi bruker det ikke som seleksjon (informant A). 

 

Her vektlegger vedkommende at testene kun brukes som et supplement, og ikke en fasit. De 

bruker mye tid på tilbakelesing av testene til kandidatene, da de vil at det ikke skal være noe 

uklart om resultatene. På denne måten får også kandidatene muligheten til å stille spørsmål 

eller vise uenighet hvis de ønsker det. Det virker som de ansatte synes disse testene er greie 

og ser nytteverdien av de: 

 

[...] Det ((testene)) var jo uvant, men det gikk jo fint. Kjente kjapt at det var sånn lærende test 

da, avhengig av hva du svarer så rigges alternativene og svarene underveis annerledes. Så 

man lærer jo av det å. Så gir det jo bare sånn tverrsnitt av hvordan du er da. Det er jo ikke 

fasiten (informant D) 

 

Etter en stor omstilling i 2016 hos organisasjonen ble det besluttet at lederne skulle være 

tettere på sitt område, og ”godkjenne” i større grad de ansatte som mest sannsynlig skulle 

komme inn i deres avdeling. Informant A forteller om denne endringen: 

 

[...] Tidligere var det mer avdelingsvis at lederne hadde kun fokus på sitt eget område men 

fordelen med at de nå er tettere på er å er at de får en større helhet på hvilken kompetanse 

man trenger og hvem som ville kunne tilpasses inn (informant A) 

 

Informanten forteller også at de nøye med referansesjekk og ringer alltid minimum tre 

referansepersoner. En av de skal alltid være den siste lederen til den som har søkt jobben.  

Informanten forklarer at grunnen til at de er så nøye med referansesjekk er at det er tilfeller 

tidligere der de har gravd litt og oppdaget konflikter i tidligere arbeidsforhold som ikke 

kandidaten har vært åpen om i intervjuet. Så de tenker at når noen som har søkt på stillingen 
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ikke ønsker å oppgi sin nærmeste ledere, så kan det være underliggende årsaker til dette som 

er med på å påvirke kandidatens troverdighet. 

 

I en så stor organisasjon som NHO er, som ansetter mange mennesker til sterke, faglige 

stillinger så er evaluering av rekrutteringsprosessen noe man tenker som nødvendig. Om 

hvordan HR avdelingen evaluerer rekrutteringsprosessen forteller informant A: 

	
[...] Vi gjorde det før, da sendte vi ut en spørreundersøkelse til lederen der de fikk de svare 

tilbake på hvordan de synes prosessen var. Men så har vi innsett at vi ikke har tid til å følge 

det opp. (...) så vi har egentlig sluttet med det (informant A) 

 

Når det kommer til spørsmålet om NHO ansetter mange nyutdannede personer svarer 

informant A at: ”[...] Vi ansetter veldig få nyutdannede, men vi ansetter jo de. Det har ikke vært så 

mye tidligere, men nå ønsker vi de nye tankene som kan komme inn” (informant A). 
 

Dette kan tyde på at det er et generasjonsskifte på gang i NHO, og at de er åpne for å omstille 

seg og være mer åpne for unge nyansatte med mindre erfaring enn hva som er standarden i 

dag.  

 

 

4.2 Onboardingsprosessen 
Det var viktig for meg å vite hvordan NHO jobbet overordnet med onboarding før jeg fikk 

høre erfaringene fra de nyansatte selv. Om onboardingsprosessen til NHO forteller informant 

A som jobber i HR avdelingen:  

 

[...] Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra ansatte at de føler de blir godt tatt i mot. Det å 

lage en prosess som blir nok så likt for alle slik at den ansatte føler at den ikke blir 

forskjellsbehandlet. Vi har ledere som følger opp nyansatte forskjellig, så vi ønsker nå å lage en 

prosess som blir nok så likt for alle slik at den ansatte ikke føler at den blir forskjellsbehandlet. 

Per dags dato er det gjort ganske forskjellig fra avdeling til avdeling. Visse ledere er veldig 

opptatt av det med å ha fadderordning og ta seg tid til å vise den ansatte rundt. (informant A) 

 

Informanten forteller her at samtidig som de ansatte er fornøyde, så er de ærlige om at det er 

et stort forbedringspotensialet i onboardingsprosessen når det kommer til å lage en lik prosess 
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for alle nyansatte. Dette handler mye om å lage et felles løp for alle lederne, da onboardingen 

per dags dato blir gjort forskjellige i de ulike avdelingene. 

 

Informanten forteller videre at de hadde en samling i januar hvor de hadde en kartlegging av 

onboardingsprosessen sin. De skal også ha et møte i nærmeste tid hvor de har invitert med 

alle ledere med personalansvar til å komme med innspill på hva de mener om den nåværende 

onboardingsprosessen og mulige forslag til endringer.  

 

I forhold til HR sitt arbeid med sosialiseringen av nyansatte forteller informanten at denne 

prosessen stort sett alltid har vært lik hvor de har et introkurs for de ansatte og viser de 

praktisk informasjon som de trenger for å komme i gang. Informanten påpeker at dette er et 

krevende arbeid når det ikke er systematisert og at de ønsker å lage et system slik at alt er 

under ett og nyansatte kan få tilsendt det i forkant før de begynner i jobben. Der nevner 

vedkommende avslutningsvis at de ikke har kommet så langt.  

 

 

4.2.1 Opplevelsen av onboardingsprosessen 
Informantene mine hadde noenlunde like, men også ulike erfaringer med 

onboardingsprosessen hos NHO. Informant D som hadde vært i NHO i fem måneder når jeg 

intervjuet vedkommende og jobbet i en avdeling med fem andre forteller: 

 

[...] Da jeg begynte var det praktiske på stell, fikk god informasjon, her er PC, sånn gjør vi 

det med telefonen, adgangskort. Så det var det et veldig godt løp på. Veldig tilgjengelig sjef, 

og det er jo hun jeg skal jobbe tettest med. Så at vi fikk en god dialog og at hun investerte i 

det. Det er jo for meg en del av en onboardingsprosess da, at du får etablert et godt forhold 

til de du skal jobbe med (informant D) 

 

Her kan man se at denne informanten verdsetter god kontakt med de personene 

vedkommende skal jobbe mest med, kanskje mer enn å bli sosialisert i bredere forstand på 

hele huset.  

 

En informant som hadde en annerledes opplevelse med onboardingsprosessen var informant 

C. Vedkommende kom til en nyoppstartet avdeling hvor de kun var to mennesker, seg selv og 

sin leder. Lederen gikk ut i pappaperm etter en måned, noe som viste seg å bli en utfordrende 
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prosess da informanten ikke opplevde noe særlig til involveringsløp fra NHO sin side. Om 

prosessen forteller informanten følgende: 

 

[...] jeg var jo helt alene, jeg hadde ingen avdeling. Og det var jo utfordrende faglig sett for 

da måtte jeg jo selge meg inn til folk som jeg ikke visste hvem var, jeg visste jo ikke hvem jeg 

skulle selge meg inn til. Men en annen ting var jo dette sosiale aspektet. At du har ingen 

avdeling. Ingen som sier god morgen når du kommer, eller god helg på fredagen (informant 

C) 

 

Informanten forteller videre at hen satt på kontoret sitt og spiste frukt til lunsj fordi 

vedkommende ikke våget seg ned i kantina da hen ikke kjente noen andre der og forteller: 

”[...]Og det er jo en læringsprosess, man blir jo aldri så gammel at det ikke berører. Den har jeg jo 

fått merke veldig på kroppen, hvor viktig det er”. Informanten tok til slutt saken i sine egne 

hender og flyttet seg ned til en ledig pult i en annen etasje hvor vedkommende visste at det 

var et godt praksisfellesskap der hen ville bli godt tatt i mot og slippe å føle seg alene. Om 

det valget sier vedkommende at det var noe som måtte gjøres for sin egen ”overlevelse” og 

trivsel på jobben.  

 

Informanten forteller videre om hva vedkommende savnet i denne første perioden som ansatt 

og hva som kunne blitt gjort mer konkret fra NHO sin side: 

 

[...] Det skulle nok vært et bedre apparat, og han måtte jo i pappaperm så det kunne han ikke 

gjort noe med (..) men han burde kanskje tenkt at jeg burde hatt en kontaktperson da, i hans 

fravær. Og det var vel ikke heller jeg klar over at det skulle bli så anstrengende som det ble. 

Men det er jo en sånn læring som egentlig betyr ganske mye. Så de bør ha et løp da for 

hvordan man skal involveres, et involveringsløp opp mot de ulike personene det er tenkt at jeg 

skal jobbe med og samarbeide med. (informant C) 

 

Denne informasjonen tyder på en nyansatt som følte seg etterlatt til seg selv de første 

månedene og tydelig savnet et større involveringsløp. Informanten forteller at selv om 

vedkommende var veldig trygg på sin egen kompetanse, så var hen ikke trygg på hvordan det 

skulle anvendes i sin nye jobb, noe som var en ”aha-opplevelse”. Med spørsmål på hvordan 

NHO kunne gjort denne prosessen bedre så svarer informanten:  
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[...] De kunne jo i større grad ansvarliggjort noen her, altså involvert meg. De sa jo i 

etterkant ”men vi prøver å skjerme de nye”. Da tenker jeg at de nye ikke trenger å 

skjermes. Skjerm meg gjerne om et år da jeg begynner å gape etter luft, men nå vil jeg 

involveres mest mulig, du har jo så veldig lyst til å lære alt med en gang (informant 

C). 

 

Informanten kommer her med en interessant vinkling på det med å skjerme nye ansatte. 

Mange ønsker jo å lære så mye som mulig i den første tiden og bli inkludert gjennom ulike 

oppgaver og aktiviteter. 

 

Informant C forteller også om en av vedkommendes leveregler som falt ganske kraftig 

gjennom i denne første perioden hos NHO: 

 

[...]En av mine leveregler er at når du går hjem fra jobben så skal du tenke ”har jeg gjort 

meg fortjent til lønnen min i dag?” så det har jeg alltid tenkt. Og dette dukket jo opp igjen i 

hodet nå. Hver dag var sånn ”nei, dette ville jeg ikke betalt for” og det er en ekkel følelse å 

vite at du ikke ville betalt for deg selv. Men det er en veldig fin leveregel å ha synes jeg og det 

er jo en syretest på om du gjør en god jobb. Men det er jo veldig strengt ovenfor seg selv i en 

opplæringsfase for da skal man kanskje ikke vurderes på samme måte. Som jeg vurderte meg 

selv. For det var jo en selvevaluering som falt gjennom hver dag. Og hver dag tenkte jeg ”nei 

dette er jo ikke bra” (informant C). 

 

Om opplevelsen av onboardingsprosessen til NHO kan man her se to informanter som har 

hatt to vidt forskjellige erfaringer . Som nevnt tidligere så var informant A ærlig på at dette 

med å gjøre prosessen lik på alle avdelinger er noe NHO mangler den dag i dag. Gjennom 

skildringene til den siste informanten kan man se hvilke konsekvenser som kan oppstå når 

man ikke har den samme oppfølgingsprosessen for alle nyansatte, og viser til viktigheten med 

et godt involveringsløp for trivsel på arbeidsplassen.  

 

Til tross for at informant C følte at vedkommende ikke fikk en optimal onboardingsprosess så 

evner vedkommende å se hvorfor det kanskje var utfordrende for NHO å gi akkurat dette ved 

å si ”[...] det er jo vanskelig å ta imot noe man ikke vet hva er. (..)”. Dette da knyttet opp mot at 

informantens stilling var helt ny. Vedkommende forteller også at hun tror det handler mer om 

uvitenhet enn uvilje: [...] Det er veldig åpne og hjelpsomme folk her. Så den sosiale prosessen har 
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jo gått mer på det at man ikke er bevisst på at det er noen nye, det er ikke noe uvilje liksom. Ikke noe 

motstand”. 
 

Informanten forteller videre hva hun sitter igjen med etter denne perioden og hva hun har 

lært: 

 [...]Det jeg har lært mest er at man ikke kan dømme noe etter 6 måneder som er prøvetiden. Du 

må i hvert fall vær der i 1-2 år, for å se helheten. 6 måned er altfor kort tid til å gjør seg opp en 

reell mening. Det er viktig at ting får satt seg. Læringskurven er også viktig å gi god tid. Og når 

man starter i jobb, vær litt bevisste på selv. Spør om du kan få være med i noen møter. Ta ansvar 

for egen læring hvis du ikke blir gitt det av noen andre (informant C) 
 

 

4.3 NHOs arbeid med ansattes kompetanse 
NHO er en organisasjon med mange fagområder og mange ulike kompetanser. Styrken til 

organisasjonen er på mange måter det faglige og de er forventet å være eksperter på de 

områdene de jobber innenfor. Informant A forteller at NHO er åpne for at medarbeiderne skal 

ha mulighet for å kompetanseheve seg, noe vedkommende viser med et eksempel med 

administrerende direktør i NHO:  

 

[...] Kristin Skogen Lund har jo sagt flere ganger at ansatte bør kompetanseheve seg og melde 

seg på de interne kursene. Vi har jo ansatte som har etterspurt det med videreutdanning eller 

deltidsstudier og det har vi vært ganske åpne for. Så lenge det studiet vil gjøre noe bra utover den 

jobben de har (informant A) 

 

De viser her at de er åpne for at ansatte skal få muligheten for å kompetanseheve seg hvis det 

er relevant for den jobben de gjør. Da dette er en organisasjon med mange spesialister og 

sterke kompetanser, så kan det jo stilles spørsmål ved om hvor mange som faktisk benytter 

seg av denne muligheten. Informant A forteller videre om hvordan de ser på muligheten for 

kompetanseheving hos de yngre og kanskje mindre erfarne medarbeiderne: 

 

[...] vi rekrutterer nå unge folk for å se deres potensiale hvor de kan ta noen kurs eller utdanning 

ved siden av for å øke det behovet. Vi hadde jo en stilling nå på medlemssenteret hvor det var en  

ung gutt som fikk en seniorstilling. Han var flink innenfor faget men hadde ikke den generelle 
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bakgrunnen. Så da tenkte vi at vi kunne gi en tilbud til han om prosjektlederkurs så han kunne bli 

bedre kjent med prosessen (informant A) 

 

Her kommer informanten med et konkret eksempel på hvordan de har gitt mulighet til 

kompetanseheving for en ansatt med mindre erfaring slik at den personen kan styrke sin 

faglige posisjon. Her har ledelsen observert at dette er en person med mye potensial og da 

bestemt seg for å satse på å utvikle det potensialet.   

 

Når jeg spurte medarbeiderne om muligheten til kompetanseutvikling og lignende tiltak, så 

svarte alle at de føler det er gode muligheter for det, men ingen av de har sett nødvendigheten 

med det per dags dato. Informant C forteller: 

 

[...] De er veldig åpne med at du kan gå på det du vil av kurs liksom. Så jeg har vært på noen, 

ikke noe kompetanseutviklingsgreier enda men det tror jeg nok de åpner for. Men jeg melder meg 

på det jeg føler er nyttig innenfor fagfeltet mitt. Jeg tror de er flinke på det, ganske bevisste på det 

(Informant C). 

 

4.3.1 Bruk av egen kompetanse 
Da jeg spurte informantene om de følte at de fikk brukt kompetansen sin i arbeidet så var det 

gjennomgående at alle følte på det i større eller mindre grad. Informant C som kom til en helt 

nyoppstartet avdeling forteller at det var ingen konkrete arbeidsoppgaver lagt til 

vedkommende sin stilling. Det var ikke noe ansvarsområde, ingen spesifikke oppgaver eller 

noen som hadde gjort noe av det samme før. Det var en helt ny kompetanse på huset. Styrken 

til denne informanten ble egen tro på kompetanse og at hun faktisk hadde mye å tilby og 

forteller videre sin vei for å formidle dette til de rundt seg.: 

 

[...] Jeg følte at de trengte alt jeg kunne tilby. Og nå er jeg med i prosesser overalt og føler at 

jeg har klart å synliggjøre meg selv ganske godt. Men jeg tror nok ikke det hadde gått hvis jeg 

ikke var så bevisst på å selge det inn hele tiden selv. For det har jo ikke kommet av seg selv. 

Organisasjonen har vel ikke vært så klar over å ta imot meg hvis jeg ikke hadde klar å minne 

de på at jeg finns hele tiden. Jeg tenker jo at min jobb her er å bygge kompetanse som NHO 

trenger i framtiden og selvfølgelig som jeg synes er utviklende i tillegg (informant C) 

 

Informanten trekker her fram sin egen rolle og hvor viktig det er å selv være bevisst på vise 

hva hun er god for og vise dette til de andre. Det er vanskelig for andre å se hvilken 
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kompetanse man sitter på hvis du ikke viser det. Informanten påpeker videre viktigheten med 

at en arbeidsgiver bør være bevisst på hvordan man bør bruke de ressursene man ansetter i 

organisasjonen: 

 

[...] Hvis NHO er et sted i dag så trenger man en ressurs for å komme lengre, men de har ikke 

tenkt på hvordan de skal komme dit. Annet enn at man trenger de, men ikke hvordan de skal 

bruke de. Fordi de har ikke lagt noe løp. Det er jo ikke optimalt. Men da er man jo kanskje i 

stand da (..) som jeg, jeg er vant til å selge meg inn hos kunder. Da blir jeg involvert, og da 

får man brukt kompetansen på større måte og nå det nye målet da som er mer innsikt i 

medlemmene, mer innsikt i hva befolkningen tenker, ikke å leve i et vakuum, men å se NHOs 

rolle i samfunnet. Da må man vite litt om samfunnet utenfor. Og det er min jobb. Så jeg får 

absolutt brukt kompetansen, men det er opp til meg hvilke deler jeg får brukt (informant C) 

 

Informant D på sin side forteller at det var et stort samsvar mellom det hun ble forespeilet i 

intervjuet og den stillingen hun har i dag. Vedkommende føler at hun får bidra ved å blant 

annet kommet med innspill til arbeidsoppgaver og eventuelle endringer og føler seg verdifull 

på den måten. 

 

Informant B som har jobbet i NHO i mange år drar fram dette med employability. 

Vedkommende forteller at dette er noe ansatte bør være opptatt og oppmerksom på i jobben 

sin og forteller; [...] Det er mye du får kompetanse på i NHO gjennom jobben. Som er litt sånn skjult 

kompetanse da, inntil du begynner å analysere den”. 
 

4.3.2 Kunnskaps- og informasjonsdeling 
Når det kom til spørsmålet om hvordan informantene opplevede kunnskaps- og 

informasjonsdeling i NHO så viste alle informanter til at det er stor takhøyde for det, men 

også hvor viktig det er med ledere som evner å formidle det de skal til sine medarbeidere.  

 

 Informant D viser til viktigheten med en god leder som vet hva som skal formidles til sine 

ansatte. Informanten påpeker noe viktig, at hvis man ikke spør så får man ikke svar: 

 

[...] Jeg har en sjef som jeg oppfatter er god på informasjonsdeling. Hun videresender 

informasjonen hun får, ned til oss. Også er det ganske lav terskel for å spørre. Så man lærer 

jo mens man jobber her. Hvis man ikke spør, så får man ikke svar (informant D) 
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Informant B som har en lang fartstid i NHO viser til hvordan informasjonsdeling bør brukes 

bevisst av ledere og trekker frem mellomledernes ansvar:  

 

[...] Hvis det er tilgrensende ting, så er informasjonsdeling på tvers av avdelinger viktig. Jeg 

tror nok fortsatt at mye av informasjonen her går gjennom folk som kjenner hverandre. Og 

det er på godt og vondt. Det er jo en grunn til at mellomledere ofte er fornøyd på jobben, for 

de har jo mye informasjon og de får den informasjonen og har tilgjengelighet til en del ting 

og da må du være bevisst på hvilken informasjon du skal dele som en leder (informant B) 

 

4.3.3 Kompetansemobilisering 
Etter å ha pratet med informantene mine så virker det som det er vanlig at ledelsen er gode til 

å mobilisere ansatte i NHO til ulike stillinger etter ansattes egne ønsker. De har en stor 

mobilitet på huset og det er vanlig at ledere og ledergruppe endrer struktur flere ganger i året. 

Informant A startet i NHO i en helt annen stilling enn hva vedkommende har i dag og mener 

at hardt arbeid og lysten til å lære kan gi deg store muligheter for å jobbe deg oppover i 

organisasjonen:  

 

[...] Jeg kom jo inn som 16 åring som praktikant og jobbet stort sett med administrative ting. 

Og nå er jeg ((rådgiverstilling)). Så da kan man jo se at NHO gir deg store muligheter for å 

utvikle deg i jobben selv om du kanskje ikke har den utdanning som kreves, men bare at du 

har stå-på-vilje og lyst. Jeg har utviklet kompetansen min enormt ved å få større og ulike 

arbeidsoppgaver gjennom årene. (informant A) 

 

Informant B har opplevd noe av det samme, og har gjennom 27 år hatt ulike stillinger i NHO 

og fått brukt kompetansen sin på forskjellige måter. Etter egne ønsker har det aldri vært noe 

problem for ledelsen å mobilisere vedkommende til ulike stillinger i NHO. 

 

Informant C som har vært i NHO under ett år har allerede fått et inntrykk av at det er stor 

mobilitet hos de ansatte og forteller: [...] Ja, man bytter, hopper litt rundt omkring. At de som har 

vært her veldig lenge har vært mange steder. Jeg tror de omorganiserer hver tredje måned, de skifter 

på ledere, de bytter plassering [...]”.   
 

Når man er ny i en organisasjon så kan det være vanskelig å vite i hvor stor grad man skal 

involvere seg eller ta et standpunkt når det kommer til mobilisering innad i organisasjonen. 
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Informant C som er nyansatt deler sitt syn på hvordan hun/han har valgt å forholde seg til 

denne typen endringer: 

 

[...] Jeg har egentlig ikke valgt å forhold meg til noe av det for jeg har ikke noe grunn til å 

tenke at noe er bedre enn noe annet. Så mens jeg er litt likegyldig til akkurat det, vet jeg at 

flere har vært litt fortvilet fordi det har vært så mye omskiftning at da rekker du aldri å bli 

satt i en posisjon. Så det er jo litt fint også da, du møter ikke de holdningene som at ”sånn har 

vi alltid gjort det her”. Både fordi de som har jobbet her lenge ikke har sittet i samme 

posisjon så lenge og veldig mange av lederne er ganske nye. Også medarbeiderne (informant 

C). 

 

 

4.4 Læring på arbeidsplassen 
For å få informantenes perspektiver og erfaringer med læring på arbeidsplassen så pratet vi 

blant annet om dette med uformell og formell læring, samt hva som gir informantene økt 

læringsmotivasjon i hverdagen. 

 

4.4.1 Uformell og formell læring 
I forhold til formell læring som ofte er tilrettelagte og strukturerte aktiviteter så forteller 

Informant A hvordan NHO jobber systematisk med dette i forhold til sine nyansatte: 

 

[...] vi har jo det introkurset som arrangeres to ganger i året. Da kan det hende at du har 

vært her i en periode før du får gå på det kurset da. Men der blir du bedre kjent med 

organisasjonen, blir kjent med alle områder. Ellers så har vi det læringslivet men per dags 

dato har vi ikke noen nye kurs men planen er at den som skal ta over etter ((navn på ansatt 

som jobber med kompetanseutvikling)) skal komme med nye kurs (informant A). 

 

At det introkurset kun arrangeres to ganger i året kan oppfattes som kanskje litt unødvendig 

for de som har vært der flere måneder, noe informant D kjente seg igjen i: 

 

[...] Også har NHO en sånn nyansatt dag, men da hadde jeg jo vært her i tre måneder. Jeg 

hadde ikke behov for å være med på hele for da hadde jeg jo vært her så lenge at jeg hadde 

rukket å få oppgaver, møter og kalenderen var full (informant D). 
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Informanten forteller også hvordan vedkommende har opplevd den formelle 

opplæringsprosessen hos NHO og sier”(...) Det er kanskje litt mindre systematiske formell 

opplæring hos NHO men det har vel også litt med den stillingen jeg har da. Hva slags opplæring er 

relevant for ((stillingen)) liksom (...)” 
 

Den uformelle læringen er derimot noe alle informantene vektlegger som betydningsfullt og 

veldig tilstede på NHO. Det er gjennomgående at det er et godt praksisfellesskap på NHO og 

at man lærer veldig mye på jobben. Informantene trekker også fram at det er stor takhøyde 

for å spørre andre ansatte om man lurer på noe eller trenger informasjon: 

 

[...] jeg føler for eksempel at det er en lav terskel for å spørre andre. Selv om ikke det er så 

mange andre jeg kan spørre om mitt fagfelt da vi kun er to på avdelingen, men jeg kan spørre 

om andre ting. Det er veldig jovial tone (informant C).  

 

Dette er noe også informant D kjenner seg igjen og viser til hvor viktig det er for 

vedkommende med god kommunikasjon med sine medarbeidere:  

 

[...] Det er mye rom for læring på arbeidsplassen her. Jeg opplever i stor grad mestringstro 

fra mine medarbeidere. Selv om vi jobber med definerte ting som ikke overlapper så mye så 

er det ganske stor takhøyde for å kommunisere med hverandre på tvers. Og her kommer jo 

viktigheten med den uformelle læringen også inn, at man lærer med andre (informant D). 

 

Informant B påpeker at mye av kunnskapen i NHO sitter i hodet til menneskene, det er ikke 

skriftlig, det er basert på folks erfaring. Vedkommende drar fram begrepet taus kunnskap, og 

at det tar tid for nyansatte å forstå alle de små nyansene som her ute og går. 

 

4.4.2 Økt læringsmotivasjon  
Når det kommer til spørsmålet om hva som gir informantene økt læringsmotivasjon i arbeidet 

sitt, så svarer de ulikt, men det er sammenfallende at å gjøre noe som har en nytteverdi er 

viktig.. I teorikapittelet viste jeg til ulike drivere som kunne bidra til å fremme økt 

læringsmotivasjon hos de ansatte. Blant disse er det spesielt mestringstro og 

mestringsorientert støtte fra kollegaer som trekkes fram av informantene som viktige for 

deres læring på arbeidsplassen. Informant B vektlegger sin egen kompetanse og at den skal 
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være nyttig for arbeidsgiveren: ”[...] At jeg får brukt meg selv. At jeg får brukt og vist kompetansen 

min på en måte som er nyttig for arbeidsgiver”. 
 

Informant C påpeker viktigheten med å ha en verdi, ikke bare for seg selv, men at 

arbeidsgiveren ser verdien av arbeidet ditt:  

 

[...] Følelsen av at det jeg gjør er viktig. At det betyr noe liksom. At det betyr noe for NHO. 

Det er jo de som har kjøpt mine ressurser, så min læringsiver eller interesse for å utvikle meg 

må jo være fordi jeg ser (..) ikke bare ser men at du blir anerkjent, at de trenger den. Det 

handler ikke om hva jeg ser, det kan jo gi meg motivasjon det også, men det gir enda mer 

motivasjon hvis andre ser. Så det å bli sett og på en måte, føler at du har et viktig bidrag. 

Men jeg har funnet ut viktigheten med at jeg har en verdi, spesielt når de ikke merket at jeg 

var borte engang, så er man kanskje ikke så verdifull. Så jeg har skjønt at det er viktigere enn 

det jeg trodde kanskje (informant C) 

 

Informant D trekker inn dette med mestringstro fra sine medarbeidere og at vedkommende 

føler at tilliten fra sine medarbeidere er viktig i sin arbeidshverdag. I forhold til 

tilbakemelding på arbeidet sitt er det like bra med gode tilbakemeldinger fra kollegaer som 

fra sjefen sin: [...] Det er jo like fint at en kollega sier man har gjort noe bra, uoppfordret”. 

Vedkommende snakker også om dette med mestringsfølelse og trekker inn et interessant 

vinkling ved at man ikke ønsker å tenke at man har ”lurt” arbeidsgiveren til å ansette deg:  

 

[...] det er jo å føle at jeg mestrer arbeidsoppgaver og får gode tilbakemeldinger fra den man 

leverer til. Å kjenne på den mestringsfølelsen, spesielt som nyansatt. Så at man har noe å 

bidra med da, det er viktig for meg. Det er fort å tenke at ”jeg lurte dem” hvis du ikke mestrer 

ting. Jeg greide i hvert fall å overbevise dem i intervjuprosessen men så skal man jo også 

begynne å levere og vise at det var riktig avgjørelse å ansatte meg da. Så at man har noe å 

bidra med er viktig for meg (informant D) 

 

Man kan tydelig se at mestringstro og tillit til egen kompetanse er viktig for alle 

informantene. De vil vise at de har en verdi og at det de kommer med har en betydning for 

organisasjonen. Lederen bør tilrettelegge for at dette skal finne sted hos sine medarbeidere og 

de har også et ansvar for å bedre mestringstroen til sine medarbeidere om den er lav.   

 

 



	 47	

4.4.3 Autonomi på arbeidsplassen 
Alle informantene kunne fortelle at de føler en stor grad av autonomi i jobben sin hos NHO. 

Det er gjennomgående at alle informanter føler de har stor frihet i arbeidet sitt, men at dette 

er frihet under et høyt arbeidspress. Informant A forteller litt om hvordan frihet og autonomi i 

jobbhverdagen forekommer ulikt i organisasjonen:   

 
[...] De fleste ansatte har en fleksibel arbeidssted. Det er jo mye arbeid under eget ansvar så 

det er jo ikke sånn at du skal være her fra 8 til 4 men jeg tror heller at folk her jobber for mye 

enn for lite. Men så er det jo andre avdelinger som medlemssenteret og IT som er avhengig av 

at du er til stedet for at folk skal kunne henvende seg til deg. Der er det mindre fleksibilitet 

(informant A) 

 

Informant C forteller om hvordan vedkommende opplevde jobbintervjuet sitt når det var 

snakk om fleksibilitet og autonomi: 

 

[...]  det var ikke noe fronting av at det var mye fleksibilitet i jobbintervjuet, mer at det var et 

stort arbeidspress og at man hadde frihet under ansvar. Det siste kan jo ofte bli spist opp av 

stort arbeidspress men det føler jeg ikke at er her. Det er veldig romslig og raust. Og jeg tror 

de stoler på at folk gjør en god jobb. Jeg tror det er en arbeidsgiver som klarer å skape en 

forpliktelse hos hver enkelt, sånn at du har lyst å jobbe. Da kan du ha den friheten og 

fleksibiliteten. Man er jo her fordi man vil (informant C) 

 

Informant D støtter synet til informant C og vedkommende forteller opplevelsen sin av 

autonomi på følgende måte: ” [...] Ja, så lenge man leverer det man skal innenfor en viss kjernetid 

(...). Det handler ikke om hvor lenge du sitter på jobben så lenge man leverer og sjefen er fornøyd 

med resultatet” (informant C) 

 

Det informantene forteller her samsvarer godt med det informant B forteller om hvordan 

vedkommende gjennom sin egen karriere som blant annet mellomleder i NHO har opplevd 

graden av autonomi som blir gitt til ansatte:  

 

[...] Ja, det vet vi av medarbeiderundersøkelser at.. det å jobbe selvstendig, det er det veldig store 

muligheter for. Du bestemmer hvilke saker du vil interesserer deg for, når du vil gjøre det. Nå 

snakker jeg om de som er faglig ansatt. Så det vet vi mye om. At folk er fornøyde med å jobbe i 

NHO fordi de får brukt kompetanse sin. Fordi de jobber selvstendig. Så vet jeg at mange setter en 
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stor pris på den tverrfagligheten de får her. Du kan får svar på hvilke som helst spørsmål 

(informant C).  

 

 

4.4.4 NHO i framtiden 
I forhold til hvordan NHO tenker på organisasjonens framtid og behovet for innovative 

medarbeidere så svarer informant A: 

	

[...] Vi snakker jo om det hele tiden, i forhold til digitalisering og at vi skal tenke framover. 

Hvor er vi om flere års tid i stedet for å tenke i nåværende boble. Men jeg tenker at vi er mye 

mer moderne nå enn vi var tidligere og det er jo litt tilbake til det kommersielle ikke sant. Å 

tilby mer relevante produkter for medlemsbedrifter, du må være mer nyskapende, komme med 

nye produkter. Komme med ting som medlemsbedriftene tenker ”oi her vil jeg melde meg inn. 

Så det er absolutt noen stillinger som går på innovasjon (informant A) 

 

Man kan tydelig se her at har skjedd eller skal skje et skifte i hvordan NHO opererer i 

markedet ved å prøve å være mer nyskapende og tilby produkter de kanskje ikke har tenkt på 

tidligere.  

 

I forhold til om medarbeiderne er bevisste på dette med innovative egenskaper så er det ulike 

meninger og perspektiver. Informant B som har vært hos NHO i mange år har kanskje et mer 

overordnet blikk hvor vedkommende blant annet trekker inn NHOs rolle i samfunnet:  

 

[...] den faglige tyngden er jo NHOs varemerke. Vi skal jo ikke hoppe og sprette. Vi skal ha 

en god bakgrunn for egne meninger. Også tenker jeg at NHO med fordel kunne blitt mer 

digitale, vært flinkere på dataverktøy (informant B) 

 

Informant C mener at NHO er veldige innovative og at vedkommende sin stilling er en som 

reflekterer dette. Dette kan ha noe med å gjøre at avdelingen er helt ny, det har aldri vært en 

lignende avdeling i NHO tidligere. I sitt jobbintervju fikk også informanten inntrykket av 

ledere med positive meninger om innovasjon: 

 

[...] Jeg fikk beskjed fra sjefen min var at hver fredag var min google-dag. Det var fordi de 

ønsket at jeg skulle holde meg oppdatert på trender og utvikling utenfor NHO. Så mye ville 
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han at jeg skulle fokusere på innovasjon at da skulle jeg frede 20% av arbeidsdagen min og 

bare ”google” (informant C) 

 

Informant D som jobber i en veldig teoretisk og faglig tung avdeling har sitt eget syn på 

hvordan det innovative faller seg naturlig for vedkommende. Informanten trekker fram det å 

”tenke utenfor boksen” som viktig for seg selv og at kreativitet i sin egen jobb er for 

eksempel å komme med en liste til hvordan man skal løse et forslag. 

 

[...] Hvis jeg skal snakke for min egen del og mitt syn på mine innovative egenskaper så er det 

å tenke utenfor boksen veldig viktig for meg. Å komme med en liste til hvordan man skal løse 

et forslag da for eksempel, da må man jo tenke litt kreativt (informant D) 

 

Om spørsmål om hvordan informanten oppfatter fokuset på innovasjon hos NHO og ikke 

bare vedkommendes egen avdeling, så påpekes det et kommende generasjonsskifte som kan 

være med å bidra til en mer innovativ organisasjon: 

 

[...] hvis du spør om hele NHO i forhold til innovasjon, så tror jeg nok det er et 

generasjonsskifte på gang. Sånn til det bedre. Det har jo vært en stor omstillingsprosess som 

har hatt påvirkning på personalsammensetning. Så for å være fordomsfull på en fin måte så 

kan man jo tenke at organisasjonen er på vei til å bli mer framoverlent og kreativt (informant 

D) 

 

 

4.5 Avslutning 
I dette kapittelet er det foretatt en fremstilling av de empiriske funn som fremkom under 

intervjuene mine. Det framkommer at NHO jobber systematisk med rekrutteringsprosessen 

og de har et fast løp på hvordan dette skal foregå. I forhold til onboardingsprosessen kan man 

tydelig se at NHO ønsker i større grad å lage en prosess som er lik for alle nyansatte. Når 

man ikke har en systematisk onboardingsprosess så kan det oppstå uheldige situasjoner som 

blant annet informant C erfarte. Funnene viser at NHO er gode på å mobilisere kompetansen 

til sine ansatte og dette er noe informantene ser på som positivt. Analysen viser at NHO gir 

sine ansatte en stor grad av autonomi, men at dette er en frihet under press. I forhold til 

læring på arbeidsplassen så er det uformell læring som trekkes fram som det viktigste for 

informantene og det er tydelig at man lærer gjennom jobben i NHO. Avslutningsvis så viser 
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analysen til at NHO ser mer til unge ansatte i framtiden og har et ønske om å være en mer 

nyskapende og moderne organisasjon for å appellere til flere medlemsbedrifter.  
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5 Diskusjon 
 

I dette kapittelet vil oppgavens funn som er analysert fram bli drøftet i forhold til teori. 

Funnene vil bli drøftet gjennom vurdering og argumentasjoner i lys av den relevante teorien. 

Diskusjonens oppbygging gjenspeiles i oppgavens forskningsspørsmål som er; 

 

1. Hvordan arbeider NHO med rekruttering og onboarding av nyansatte? 

2. Hvordan jobber NHO med ansattes kompetanse samt å legge til rette for læring på 

arbeidsplassen? 

 

	

5.1 Hvordan arbeider NHO med rekruttering og 

onboarding av nyansatte? 
 

Da denne oppgaven ønsker å se på hvordan NHO arbeider med sine nyansatte, så var det 

naturlig valg for meg å først se på rekruttering- og onboardingsprosessen til NHO som er de 

første leddene i å bli del av organisasjonen. Jeg ønsket med dette forskningsspørsmålet å se 

på hvordan NHO jobber med disse to prosessene og hvordan det oppleves av de ansatte, sett 

fra et sosiokulturelt læringsperspektiv.  

 

5.1.1 Rekrutteringsprosessen – et strategisk arbeid? 
En rekrutteringsprosess handler i stor grad om å skape en god relasjon mellom arbeidsgiver 

og mulige arbeidstakere og kan med bakgrunn av dette knyttes opp mot et sosiokulturelt 

perspektiv på læring og samhandling. I en intervjukontekst er dialogen og språket som 

uttrykkes av stor betydning, og her kommer de språklige artefaktene som medieres inn. 

Gjennom språklige artefakter skjer det en samhandling og interaksjon som er viktig for det 

sosiokulturelle læringsteorien (Rasmussen & Ludvigsen, 2010). Teorien viser til at 

rekruttering av medarbeidere er vesentlig for å anskaffe den kompetansen en organisasjon har 

behov for. God rekruttering innebærer å ha et godt overblikk over kandidatene og i tillegg bør 

organisasjonen ha et godt rykte i markedet for å være et godt sted å arbeide (Lai, 2013). 

Funnene viser at gjennom sin organisering av HR-funksjonen har NHO lagt klare premisser 
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for hvordan rekrutteringen skal foregå i hele organisasjonen. Disse premissene inkluderer 

rutiner og klare retningslinjer for prosessen.  

 

Teorien viser videre til ulike metoder man kan bruke for å vurdere hvilke kompetanse søkere 

har og det er da viktig å vurdere hvor hensiktsmessige de er for kompetansevurderingen som 

skal foregå (Martinsen, 2013). På spørsmål om hvilke faser rekrutteringsarbeidet består av 

svarer informant A at den består av to runder med intervjuer inkludert gjennomføring av 

evne- og/eller personlighetstester. Teorikapittelet viser til at jobbintervju er den mest brukte 

kilden i rekrutteringsprosesser, og at man her skiller mellom ustrukturert, strukturert og 

situasjonelt intervju (Martinsen, 2013). Den første runden av intervjuene i NHO går på å bli 

bedre kjent med kandidaten og kan sees på som et tradisjonelt jobbintervju mellom HR og 

søkeren. I den andre runden får kandidatene et case som blir utformet i forhold til hvordan 

stilling det er som søkes. Den første runden i rekrutteringen vil her falle under en form for 

strukturert intervju hvor intervjueren har spørsmålene klare på forhånd, og alle kandidatene 

blir behandlet og vurdert på lik måte (Martinsen, 2013). Den andre runden går mer inn på det 

situasjonelle hvor man tar utgangspunkt i situasjoner i den jobben som skal besettes og som 

en antar er viktige for jobbutførelsen (Martinsen, 2013). Her vil casen som skal løses av 

kandidatene være knyttet opp mot de arbeidsoppgavene de ville fått hvis de fikk tilbud om 

stillingen, for å se hvordan de håndterere slike arbeidsoppgaver. 

 

Funnene viser videre at NHO benytter seg blant annet av medierende artefakter som tester i 

rekrutteringen som et supplement til de mer generelle intervjurundene. Martinsen (2013) 

viser til at de testene som er mest vanlig i rekruttering er evnetester, personlighetstester og 

interessemålinger, og mine funn viser til at det er personlighets- og evnetester som blir brukt 

av NHO. I et sosiokulturelt perspektiv på læring så brukes medierende artefakter for at 

mennesker lettere kan beherske praktiske arbeidsoppgaver (Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998). 

Ved at NHO benytter seg av disse medierende artefaktene i rekrutteringen kan det tenkes at 

de får et mer helhetlig og større bilde av kandidatene som de vurderer å ansette. Selv om 

disse testene er en vanlig del av rekrutteringsprosessen til NHO så er informant A tydelig på 

at det kun er et supplement til det vanlige intervjuet og at testene ikke er en fasit.  

 

Funnene viser at medarbeiderne synes disse testene fungerer greit, og at de setter pris på den 

tilbakelesingen som skjer i etterkant med HR personalet. Dette er sammenfallende med det 

Martinsen (2013) sier om at omstendighetene rundt testingen og spesielt tilbakemeldingen er 
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av stor betydning for at den som besvarer testene, blir ivaretatt på en god måte. Målet med 

testene bør være at den som testes, skal lære gjennom testingen, uten at vedkommende blir 

presentert for bastante konklusjoner. Dette er noe informant A er nøye med å påpeke, at de 

tar den tilbakelesingene slik at kandidatene kan stille spørsmål eller svare tilbake hvis det er 

noen områder de er usikre på eller uenige i. Hvis man kun tar testene uten å få tilbakemelding 

på hvordan man har gjort det, kan dette tenkes å resultere i forvirring og frustrasjon. Når 

kandidater bruker av sin egen tid for å ta disse omfattende testene, så er det av stor betydning 

at HR personalet i NHO bruker god tid på å forklare resultatene i etterkant. 

 

 

5.1.2 Organisatorisk sosialisering 
Som teorien presenterer så handler onboarding, eller organisatorisk sosialisering om den 

prosessen hvor nye ansatte beveger seg til å bli en del av organisasjonen (Bauer & Erdogan, 

2011). Onboarding refererer altså til prosessen som hjelper nye ansatte å lære seg kunnskap, 

ferdigheter, og holdninger som de trenger i sin nye organisasjon, og er dermed svært relevant 

i forhold til læring i et sosiokulturelt perspektiv.  

 

Om onboardingsprosessen til NHO fortalte informant A at de har fått veldig gode 

tilbakemeldinger fra ansatte om at de føler de blir godt tatt i mot. Informanten forteller at 

samtidig som de ansatte er fornøyde, så har de et forbedringspotensial i onboardingsprosessen 

når det kommer til å gjøre det ”likt og rettferdig” for alle nyansatte. Informanten nevner dette 

med å lage et felles løp for alle lederne, da onboardingen per dags dato blir gjort forskjellig i 

de ulike avdelingene. Her kan man se at mye av ansvaret for prosessen i dag er lagt til de 

ulike lederne med personalansvar. Selv om informanten påpeker at de ønsker å endre på 

dette, så kan man også trekke fram fordelen med ikke gjøre det helt likt i onboarding. Når 

ansvaret er lagt til de enkelte lederne så kan det være lettere å tilpasse onboardingen til sine 

nyansatte, så fremt at lederne har vært med i rekrutteringsprosessen og føler de vet hvilken 

sosialiseringstaktikk som er den beste for den nyansatte. Klein and Polin (2012) presiserer at 

hvis man skal skreddersy onboarding for hver ny ansatt, kreves det at man har forstått den 

ansatte godt gjennom rekrutteringsprosessen slik at en mer personlig onboarding opplevelse 

kan bli designet til å møte deres unike behov. Blir dette gjort på en god måte kan det bidra til 

å støtte opp en større verdi av mening og engasjement (Klein & Polin, 2012). Her kan man se 



	54	

at det kan være like bra med en ulik onboardingsprosess som en lik for de nyansatte, det 

krever bare at lederne må være oppriktig engasjerte og involverte fra starten av. 

 

Informanten forteller videre at de hadde en samling i januar hvor de hadde en kartlegging av 

onboardingsprosessen sin. De skal også ha et møte i nærmeste tid hvor de har invitert med 

alle ledere med personalansvar til å komme med innspill på hva de mener om den nåværende 

onboardingsprosessen og mulige forslag til endringer. Dette kan tyde på at NHO og HR 

avdelingen tar onboardingsprosessen på alvor, og har et ønske om å forbedre den i dialog 

med lederne på huset. I forhold til HR sitt arbeid med sosialiseringen av nyansatte forteller 

informanten at denne prosessen stort sett alltid har vært lik hvor de har et introkurs for de 

ansatte og viser de praktisk informasjon som de trenger for å komme i gang. Informanten 

påpeker at dette er et krevende arbeid når det ikke er systematisert og at de ønsker å lage et 

system slik at alt er under ett og nyansatte kan få tilsendt det i forkant før de begynner i 

jobben. Der nevner hun avslutningsvis at de ikke har kommet så langt.  

 

5.1.3 Den opplevde onboardingsprosessen 
Da jeg intervjuet informantene mine om hvordan de hadde opplevd onboardingsprosessen 

hos NHO ble jeg presentert for to ulike erfaringer. Informant D viste til en god prosess hvor 

alt det praktiske var på stell blant annet. Informanten trakk fram at god kommunikasjon med 

sin leder var noe vedkommende mente var viktig i en onboardingsprosess, og dro fram 

betydningen med at en leder investerer i denne relasjonen i den første perioden. Her kan man 

tydelig se at denne informanten verdsetter god kontakt med de personene vedkommende skal 

jobbe mest med, kanskje mer enn å bli sosialisert i bredere forstand på hele huset. Dette er 

sammenfallende med det som nevnes i teorikapittelet, betydningen med et godt 

praksisfellesskap og stor grad av intersubjektivitet for å trives på arbeidsplassen. 

Praksisfellesskap handler om relasjoner mellom menneske, aktiviteter og samfunnet som 

utvikler seg over tid og i relasjon til hverandre. Et praksisfellesskap blir da et vilkår for 

kunnskap og i stedet for å lære gjennom å gjengi andre eller å tilegne seg kunnskap via 

instruksjon, oppstår læring gjennom deltagelse i det fellesskapet rundt seg (Lave & Wenger, 

1991). 

 

At det var ulike erfaringer med onboardingsprosessen ble tydelig når jeg intervjuet informant 

C. Vedkommende kom til en nyoppstartet avdeling hvor de kun var to stykker, seg selv og 



	 55	

sin leder. Lederen gikk ut i permisjon etter en måned, noe som viste seg å bli en utfordrende 

prosess for informanten, spesielt i forhold til det sosiale aspektet. I dette funnet kan man 

tydelig se at det ikke var noe praksisfellesskap å støtte seg på for vedkommende.  

 

I forhold til denne informanten kan man trekke inn det ”virkelighetssjokket” som ble nevnt i 

kapittel 2.2.2. Når de forventningene den nyansatte har til sin nye jobb ikke blir innfridd, kan 

det oppleves som et virkelighetssjokk. I møtet mellom egne forventninger og organisasjonens 

virkelighet kommer det en forventning om opplæring og tilrettelegging for nødvendig 

kunnskapsutvikling i den nye jobben, noe som manglet for denne informanten.  

 

Dette funnet viste en nyansatt som følte seg etterlatt til seg selv de første månedene og 

tydelig savnet et større involveringsløp fra NHO. Det kan tenkes at ledelsen tenkte at 

vedkommende var så erfaren at personen kanskje kunne finne ut av ting på egenhånd, men 

her vises det tydelig at selv hvor erfaren man er, så er det like viktig å bli involvert og 

inkludert som det ville vært for en med mindre erfaring. Informanten forteller at selv om hen 

var veldig trygg på sin egen kompetanse, så var ikke vedkommende trygg på hvordan det 

skulle anvendes i sin nye jobb. Dette kan knyttes opp mot det Lai (2013) påpeker, om hvor 

viktig det er med rolledefinering, som er en av de sterkeste indikasjonene på sterk 

jobbtilfredshet og organisatorisk forpliktelse under sosialiseringsprosessen. Å ha en god 

rolleforståelse innebærer at man ser at det er samsvar mellom sitt eget potensial og de 

arbeidsoppgavene som skal løses (Lai, 2013). Når rolleavklaring har en stor betydning for 

hvordan en nyansatt føler seg i jobben, så er det lett å forstå fortvilelsen og irritasjonen 

informanten hadde da hen selv ikke helt forsto hvilken rolle vedkommende hadde i 

organisasjonen eller hva arbeidsoppgavene var.  

 

I ettertid fikk informanten vite at grunnen til at vedkommende ikke hadde fått så mange 

arbeidsoppgaver i starten var fordi ledelsen prøvde ”å skjerme de nye”, et argument 

vedkommende var uenig i: ” Skjerm meg gjerne om et år da jeg begynner å gape etter luft, 

men nå vil jeg involveres mest mulig”. Det er interessant at NHO ønsker å skjerme de 

nyansatte i den perioden da de kanskje er mest læringsivrige og motivert for å vist hva de er 

gode for og vise kompetansen sin.  

 

Når man har en dårlig onboardingsprosess kan det i verste fall føre til ineffektiv sosialisering 

(Bauer & Erdogan, 2011). Dette kan resultere i tidlig avgang for den ansatte på grunn av 
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mistrivsel og kan føre til at organisasjonen må gjennom nye runder med rekruttering og 

utvalg. Heldigvis for NHO så tok denne informanten ansvar for sin egen trivsel, og oppsøkte 

et nytt kontorsted i en annen etasje hvor hen fant et godt praksisfellesskap hvor 

vedkommende følte seg ivaretatt og inkludert. Her kan man tydelig se hvordan læring og 

samhandling gjennom et sosiokulturelt perspektiv er av stor betydning. Det at bortimot alle 

mennesker søker etter å være i et fellesskap hvor man kan lære med andre mennesker er av 

stor betydning for individers trivsel og læringsløp . Her kan man også trekke inn den den 

nærmeste utviklingssonen hvor individet er en aktør og med-skaper innenfor de rammene for 

de sosiokulturelle mulighetene som er tilgjengelige, men individets utvikling er også sosialt 

produsert (Säljö, 2001).  

 

Om opplevelsen av onboardingsprosessen til NHO kan man her se to informanter som har 

hatt to vidt forskjellige erfaringer . Som nevnt tidligere så var informant A ærlig på at dette 

med å gjøre prosessen lik på alle avdelinger er noe NHO mangler den dag i dag. Gjennom 

skildringene til den siste informanten kan man se hvilke konsekvenser det kan få når man 

ikke har den samme oppfølgingsprosessen for alle nyansatte, og hvor viktig det er med et 

godt involveringsløp for trivselen på arbeidsplassen. Disse erfaringene med 

onboardingsprosessen handler om rammer for det sosiokulturelle, hvor en informant kom inn 

i en avdeling hvor vedkommende ble sett og inkludert av fellesskapet, noe den andre 

informanten ikke erfarte i like stor grad. 

 

5.1.4 Bruk av mentor 
For å få en forståelse for kunnskapsutvikling- og læring hos en nyansatte i et sosiokulturelt 

perspektiv så bør man ta hensyn til situasjonen og hvilke redskaper individet har tilgang på.  

Et av funnene mine i forhold til nyansattes onboardingsprosess viser til at mentor- eller 

fadderordninger er noe som sjeldent brukes i informantenes første tid hos NHO. I 

teorikapittelet presenterer Filstad (2010) hvordan en mentor kan bidra til å lære den nyansatte 

om organisasjonen, gi råd og veiledning, hjelpe med jobbinstruksjonen og gi sosial støtte. De 

kan også hjelpe den nyansatte med å passe inn sosialt og politisk. Filstad (2010) viser også til 

forskning som har vist at nyansatte har en større sjanse til å ha lært og internalisert 

nøkkelverdiene til organisasjonens kultur hvis de har fått benyttet seg av en organisatorisk 

mentor.  
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I forhold til bruken av mentor- eller fadderordninger kan man også trekke inn den nærmeste 

utviklingssonen (ZDP) som handler om avstanden mellom det et individ kan mestre på egen 

hånd og uten støtte, og det et individ kan få til gjennom hjelp av en voksen eller noen som er 

mer kompetente enn seg selv (Vygotsky, 1978). Mentor eller fadder kan på denne måten 

tenkes å fungere som et virkemiddel for at den nyansatte skal lære seg å kjenne 

organisasjonen og føle seg inkludert i større grad. I dette tilfellet kunne en mentor bidratt til å 

styrke informant C sin nærmeste utviklingssone og bidratt til større trygghet og mer læring. 

 

5.1.5 Rammer og føringer 
Da jeg har presentert to informanter med to vidt forskjellige erfaringer fra 

onboardingsprosessen hos NHO, så mener jeg det er viktig å nevne at slike situasjoner kan 

oppstå i de fleste organisasjoner med mange ansatte. Da jeg intervjuet informant C og hun 

fortalte om en utfordrende start hos organisasjonen er det viktig å påpeke at vedkommende 

hadde det mye bedre noen måneder senere, og at trivselen hadde økt betraktelig. Informanten 

roste organisasjonen som et flott sted å jobbe og vedkommende var veldig glad for at hun ble 

værende. Situasjonen til denne informanten var ganske spesiell, da hun kom til en helt ny 

avdeling med kun to ansatte, noe jeg ikke tror er dagligdags hos NHO. Men som vi ser så kan 

det skje og da er det viktig å være bevisste på hvorfor det skjer og hva man kan gjøre for å 

forhindre det. 

 

 

5.2 Hvordan jobber NHO med ansattes kompetanse samt 

å legge til rette for læring på arbeidsplassen? 
 

NHO er en organisasjon med mange fagområder og derav mange ulike kompetanser. Styrken 

til organisasjonen er på mange måter den faglige kunnskapen, og de forventes å være 

eksperter på de områdene de jobber innenfor. Jeg ønsket med dette forskningsspørsmålet å se 

på hvordan NHO jobber med å mobilisere kompetansen på huset, samt hvordan de jobber for 

å legge til rette for læring på arbeidsplassen. I forhold til et sosiokulturelt læringsperspektiv 

så handler dette om å lære i fellesskap med andre mennesker, noe som bør være et område 

alle organisasjoner jobber systematisk med. 
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5.2.1 Mobilisering av kompetansen på huset 
Som nevnt i teorikapittelet så handler kompetanse om potensial, det vil si å være i stand til å 

mestre oppgaver, møte krav og oppnå definerte mål ved å trekke på egne ressurser (Lai, 

2013). Mobilisering av kompetanse er viktig for at organisasjonen får utnyttet den 

kompetansen som finnes på huset. Funnene viser at NHO er en organisasjon som er gode på å 

mobilisere sine ansatte til ulike stillinger etter ansattes egne ønsker. De har en stor mobilitet 

på huset og det er vanlig at ledere og ledergrupper endrer struktur kontinuerlig, noe jeg både 

fikk høre av informantene og noe jeg selv observerte i mitt praksisopphold hos NHO.  

 

Både informant A og B har hatt ulike stillinger i sine år hos NHO, og opplever mobiliteten på 

huset som veldig positiv. Informant B som har vært ansatt i 27 år forteller at det aldri har vært 

noe problem for organisasjonen å mobilisere vedkommende til andre stillinger hvis hen har 

kommet med ønsker om nye utfordringer og arbeidsoppgaver. Lai (2013) påpeker hvor viktig 

det er at medarbeidernes kompetansepotensial mobiliseres gjennom relevante oppgaver og 

utfordringer for å bidra til blant annet måloppnåelse i en organisasjon, noe som støtter dette 

funnet i stor grad. Lai (2013) trekker også fram at det fokuseres for lite på hvordan den 

kompetansen som allerede er anskaffet kan bli brukt på en hensiktsmessig måte av 

organisasjoner. Det er viktig at det blir lagt til rette for at den kompetansen som er anskaffet 

blir utnyttet, fordi en svak mobilisering kan føre til tap av verdifull kompetanse (Lai, 2013). 

Når funnene viser til at NHO er veldig åpen og god på å mobilisere sine ansatte, så kan det 

tenkes at ansatte blir der mye lengre, nettopp fordi de får nye utfordringer og ny motivasjon i 

ulike stillinger om ønskelig.  

 

Informant C som er forholdsvis ny i organisasjonen har også observert en stor mobilitet på 

huset hvor de som har vært her over lengre tid har hatt ulike stillinger. Vedkommende 

forteller også hvorfor hun tenker dette er positivt da man ikke møter holdninger som ”sånn 

har vi alltid gjort det her”, noe som man kanskje møter mer på i mer satte og mindre 

omstillingsvante bedrifter.   

 

5.2.2 Å få synliggjort kompetansen sin 
Som nevnt i teorikapitlet så handler kompetansemobilisering om å skape betingelser for at 

kompetansen som finnes, kan brukes på best mulig måte (O. Nordhaug, 2004). Jeg ønsket å 
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vite hvordan informantene opplevde at de fikk brukt kompetansen sin og hvordan denne 

kompetansen ble brukt og verdsatt av ledelsen.  

 

Funnene viser at det var ulike erfaringer om hvordan informantene mine følte de fikk brukt 

kompetansen sin og ble sett av ledelsen. Informant D var veldig positiv til hvordan 

vedkommende fikk brukt kompetansen sin, og forteller at det var et stort samsvar mellom det 

hen ble forespeilet i intervjuet og den stillingen hen har i dag. Informanten følte at 

vedkommende fikk bidra ved å blant annet komme med innspill til arbeidsoppgaver og 

eventuelle endringer, og følte seg verdifull på denne måten. 

 

Informant C som hadde en utfordrende start i organisasjonen der vedkommende ble etterlatt 

mye til seg selv, forteller at det har vært en lang og krevende prosess for å vise andre 

kompetansen sin og den kunnskapen vedkommende sitter på. Informanten kom til en 

avdeling der der ikke var noen konkrete arbeidsoppgaver eller noen som hadde gjort 

vedkommendes jobb tidligere. O. Nordhaug (2004) snakker om at omtrent alle mennesker har 

potensial og evner som de ikke får muligheten til å utnytte, kun fordi de ikke får muligheten 

til å prøve de ut, noe man kan trekke inn i denne situasjonen. Det viste seg at styrken til 

denne informanten skulle tross alt bli en sterk tro på sin egen kompetanse og at 

vedkommende visste at hen hadde mye å tilby. Ved å minne på de rundt seg at vedkommende 

fantes og en bevissthet på å synliggjøre seg selv i, så er vedkommende i dag med på å alle 

prosesser på huset og føler at sin egen kompetansen endelig blir brukt og sett av sine 

medarbeidere og ledelsen. 

 

Teorien viser til at når det blir dårlig samsvar mellom medarbeidernes potensial og de 

oppgavene og utfordringene de skal håndtere som ledd i organisasjonens måloppnåelse og 

verdiskapning kan dette føre til kompetanseinkongruens (Lai, 2013). Lav 

kompetansemobilisering kan blant annet resultere i at medarbeidere får redusert indre 

jobbmotivasjon, dårlige mestringsfølelse, vise svakere innsats og ytelse, og utvikler et 

sterkere ønske om å slutte. Lav kompetansemobilisering innebærer derfor en betydelig 

verdilekkasje for organisasjoner (Lai, 2013). Heldigvis for NHO så var denne informanten 

ganske trygg og selvsikker på sin egen kompetanse at vedkommende visste at NHO trengte 

det vedkommende kunne tilby selv om hen skjønte at dette kom til å ta litt tid å vise. Hvis 

denne personen hadde vært nyutdannet og mindre erfaren så kan man tenke seg at utfallet 

kanskje hadde vært annerledes og i verste fall kunne resultert i tidlig avgang for 



	60	

vedkommende, selv om dette er noe man selvfølgelig ikke vet for sikkert. Selvsikkerheten til 

denne informanten kom av lang erfaring i arbeidslivet og gjorde at vedkommende ikke ville 

gi seg selv med en tøff start for hen visste at det kom til å bli bedre etterhvert.. Samtidig som 

organisasjoner har et ansvar for å se og være bevisste på kompetansen til sine ansatte, så er 

tenker jeg at det er viktig å huske at kompetansen i stor grad er en ”skjult” ressurs som ikke 

kan ses med det blotte øye og det er viktig at medarbeidere er bevisste på å ta ansvar selv for 

å vise denne til de rundt seg. Akkurat som denne informanten gjorde.  

 

Samme informant påpeker samtidig viktigheten med at en arbeidsgiver bør være bevisst på 

hvordan man skal bruke de ressursene man ansetter i organisasjonen. Vedkommende forteller 

at når en organisasjon har ansatt en ny ressurs, men ikke tenkt på hvordan de skal bruke 

denne ressursen så er ikke dette optimalt, hverken for arbeidsgiver eller arbeidstaker.  

 

5.2.3 Læringsmotivasjon  
Jeg ønsket å vite hva som ga informantene mine økt læringsmotivasjon i hverdagen sin hos 

NHO og hovedfunnet er at det å ha en nytteverdi er noe som er viktige for alle informanter. 

Det at man føler at man har noe å bidra med i fellesskapet kan på mange måter knyttes opp 

mot det sosiokulturelle læringsperspektivet, der informantene får økt læringsmotivasjonen 

ved å kjenne at de er nyttige i praksisfellesskapet og har en verdi for de rundt seg og for 

organisasjonen.  

 

Lai (2013) snakker om ulike drivere som kan bidra til å fremme økt læringsmotivasjon hos 

ansatte og disse er blant annet rolledefinering, mestringstro, autonomi, mestringsorientert 

ledelse og mestringsorientert støtte fra kollegaer. Funnene viser at det er spesielt mestringstro 

og mestringsorientert støtte fra kollegaer som trekkes fram som viktig for informantenes 

læring på arbeidsplassen. Informant B vektlegger sin egen kompetanse og at den skal være 

nyttig for arbeidsgiveren som viktig for vedkommendes del. Dette kan knyttes opp mot 

mestringstro, som handler om medarbeiderens tillit til egen kompetanse, noe som er en 

avgjørende drivkraft for motivasjon, innsats og ytelse. Dette reflekterer altså hvilken 

oppfatning medarbeideren har av egen kompetanse og sine egne forutsetninger for å løse 

ulike oppgaver (Lai, 2013). Å ha medarbeidere med en høy grad av mestringstro kan tenkes å 

være viktig for NHO for å ha ansatte som ønsker å legge ned tid og krefter på å mestre ulike 

oppgaver.  
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Et av funnene var en medarbeider som hadde en lav grav av mestringstro i sin første tid som 

ansatt. Vedkommende følte ikke at sin egen kompetanse ble brukt eller sett i den første tiden 

hos NHO, noe som kan være vanskelig å takle over lengre tid. Organisasjoner har et stort 

ansvar for å tilrettelegge for mestringstro hos sine ansatte og bør jobbe for å bedre 

mestringstroen hvis denne er lav (Lai, 2013). I dette tilfellet kunne NHO gitt 

mestringserfaringer gjennom å sikre tilgang på gode rollemodeller hvor man styrker den 

nærmeste utviklingssonen til informanten, gjennom for eksempel en mentor eller fadder. 

NHO kunne også med fordel vært flinkere på å gi konstruktive og oppmuntrende 

tilbakemeldinger til den nyansattes første tid hos organisasjonen.  

 

Mestringsorientert støtte fra kollegaer er noe informant C trekker inn som viktig for sin egen 

læringsmotivasjon. Vedkommende sier at å få tilbakemeldinger fra kollegaer helt uoppfordret 

er like givende for denne informanten som å få tilbakemelding fra sjefen sin. 

Mestringsorientert støtte fra kollegaer handler om å gjøre hverandre så gode som mulig, og 

gjensidig motiverer til utvikling og mestring, samt å dele kompetanse (Lai, 2013). I et sånt 

fellesskap vektlegges det at man skal samarbeide for å oppnå gode resultater, både individuelt 

og i fellesskap, noe informanten skryter veldig av hos sin avdeling. Dette støttes også av 

Filstad (2010) som sier at medarbeidere kan gjøre hverandre gode ved å dele kunnskap, 

samtidig som det gir mulighet for å reflektere og videreutvikle kunnskap. 

 

5.2.4 Viktigheten med den uformelle læringen 
Når det kommer til læring i arbeidslivet så skiller man ofte mellom formell og uformell 

læring. Det er den uformelle som i størst grad kan knyttes opp mot det sosiokulturelle 

læringsperspektivet, da denne bygger på å for eksempel lære gjennom uformell dialog og 

samarbeid med andre medarbeidere og ved å være en aktiv deltager i fellesskapet. Jeg ønsket 

å få belyst hvordan læring NHO vektla med sine ansatte og hvordan medarbeiderne erfarte 

disse to læringene hos NHO.  

 

I forhold til formell læring så viste mine funn at NHO ikke legger så stor vekt på formell 

læring hos sine ansatte, men at de gir mulighet for at man kan delta på kurs eller 

kompetanseheve seg hvis de ønsker. Dette er noe informantene kjenner seg igjen i og er 

fornøyde med. Det kan være forståelig at NHO ikke driver med formell opplæring i så stor 



	62	

grad, da de har veldig mange ulike og spesialiserte avdelinger med ulike formål, men det er 

uansett relevant å se betydningen med det. En organisasjon er avhengig av å organisere og 

planlegge formelle aktiviteter i form av for eksempel kurs som vil være nødvendig når nye 

ansatte skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter (Filstad, 2010). Hadde det vært en liten 

bedrift der alle jobbet med samme fagområde ville det kanskje vært mer relevant å fokusere 

på en mer formell opplæringstaktikk. 

 

Videre viser funnene at de fleste informantene vektlegger uformell læring som den mest 

betydningsfulle læringsformen hos NHO. Uformell læring er den læringen som oppstår 

gjennom egenlæring eller ved at kollegaer overfører og deler kunnskaper og ferdigheter (O. 

Nordhaug, 2004). Den kan forekomme gjennom deltakelse og samarbeid ved å observere, 

være aktiv og stille spørsmål til det man har rundt seg. Dette med å føle at man kan spørre 

andre medarbeidere om ting man lurer på, er noe informantene mener det er stor takhøyde for 

i NHO. Samhandling er sentralt i et sosiokulturell perspektiv på læring, der læringen også er 

en prosess som baserer seg på internalisering. I et sosiokulturelt perspektiv er den lærende en 

aktiv deltaker som konstruerer sin kunnskap gjennom meningsskapende diskusjoner med 

andre (Bråten, 2002). 

 

Den uformelle læringen i NHO kan også knyttes til intersubjektivitet, som er et annet viktig 

begrep innenfor den sosiokulturelle læringsteorien. Det handler om forholdet mellom 

mennesker i en samtale, hvor man for eksempel deler meninger og forståelser. For at 

dialogen skal fungere som en artefakt i læringsprosesser, bør deltakerne i fellesskapet belyse, 

videreutvikle og eksemplifisere samtalepartnerens spørsmål, kommentarer og ideer 

(Rommetveit, 1979). Utveksling av disse overnevnte begrepene er altså kjerneelementer for 

hva som inngår i intersubjektivitet. Når informantene trekker fram at det er stor takhøyde for 

å diskutere ulike fenomener med andre kollegaer for eksempel så er denne 

intersubjektiviteten med å styrke den uformelle læringen. 

 

O. Nordhaug (2004) presenterer et læringshierarki i arbeidslivet som gir en oversikt over 

ulike former for læring i arbeidslivet. Funnene i denne studien viser at store deler av læringen 

i NHO skjer gjennom den planlagte uformelle læringen, som også er den første formen av 

aktiv læring. At dette er den mest vanlige læringsformen hos organisasjonen er kanskje ikke 

så rart når O. Nordhaug (2004) påpeker at yrker og stillinger som er sterkt kunnskaps- eller 

ferdighetsbaserte ofte har fokus på denne læringen, noe NHO i stor grad er. Her kan læringen 
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skje ved hjelp av individuelle litteraturstudier, egenlæring ved hjelp av prøving og feiling, og 

ved læring som baserer seg på erfaringer og vurderinger (O. Nordhaug, 2004). Informantene 

viser til at det er mer av denne type læring hos NHO, enn den formelle, eksamensorienterte 

læringen. 

 

Funnene viser videre til at informantene vektlegger deltagelsesmetaforen på læring framfor 

tilegnelsesmetaforen. Deltagelsesmetaforen vektlegger det sosiale aspektene ved læring og 

kunnskapsutvikling, og er en interaktiv prosess mellom mennesker som deltar i ulike 

kontekster og læringsaktiviteter (Sfard, 1998). Den sosiale konteksten for interaksjonen er 

viktig her, noe funnene mine viser til at er noe de alle opplever som positivt hos NHOs 

praksisfellesskap. At det er en lav terskel for å spørre medarbeidere og at man er åpen for å 

lære av hverandre er noe som går igjen, og er viktig for denne metaforen for læring. 

Deltagelsesmetaforen kan sees i likhet med den sosiokulturelle læringsteorien ved at den 

vektlegger mediering gjennom sosialisering og dialog (Mørch, 2013) 

 

Informant B påpeker at mye av kunnskapen i NHO sitter i hodet til de ansatte, det vises ikke 

skriftlig, men er mer basert på folks erfaring. Vedkommende drar fram begrepet taus 

kunnskap, og at det tar tid for nyansatte å forstå alle de små nyansene som er ute og går. 

I teorien presenteres ubevisst læring som er en dimensjon som omfatter alle impulsene som 

den enkelte person opptar i sin egen bevissthet uten å være klar over det. Læringen her er 

passiv, men gjennom den ubevisste læringen kommer da den såkalte tause kunnskapen fram 

(O. Nordhaug, 2004).  

 

Uformell læring er noe som har fått økt oppmerksomhet i arbeidslivet, mye fordi mennesker 

bygger på egen erfaringer og ofte vil styre hva de selv vil lære (O. Nordhaug, 2004). Da blir 

læringen en integrert del av hverdagslige oppgaver som i utgangspunktet ikke er satt for å 

lære noe spesifikt. 

 

5.2.5 Stor grad av autonomi 
Som presentert i teoridelen så handler autonomi om handlingsrom og valgfrihet i jobben og 

kan ha en stor påvirkning på organisasjonsforpliktelse, indre motivasjon og 

arbeidsprestasjoner (Kuvaas & Dysvik, 2012). Det er viktig å påpeke at det ikke handler om 

at man står fritt fram til å gjøre noe som man selv ønsker uavhengig av omgivelsene, men om 
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å kunne foreta seg selvstendige valg innenfor arbeidsoppgavene som man er tildelt, og ha et 

handlingsrom til å vurdere og bruke sin kompetanse innenfor relevante rammer (Lai, 2013).  

 

Analysen tyder på at medarbeiderne opplever stor grad av autonomi, først og fremst på 

bakgrunn av at de opplever frihet til å utføre arbeidsoppgavene sine selvstendig samtidig som 

det er et høyt press for å levere godt. Informant A forteller at vedkommende tror ansatte i 

NHO jobber heller for mye enn for lite, selv om det er mye arbeid under eget ansvar. 

Informant C tror mange ansatte i NHO verdsetter at de får jobbe så selvstendige og setter pris 

på den tverrfagligheten de får gjennom jobben. Det at NHO gir så stor grad av autonomi til 

sine ansatte kan tyde på at de har en stor tillit til sine egne ansatte og stoler på at folk leverer 

det de skal innen gitt tid. Utfallet av dette kan være svært positivt og bidra til ansatte som blir 

sterkere involvert og motivert, mer produktive og mer tilfredse i jobben (Lai, 2013).  

 

5.2.6 Framtidens kompetanse i NHO 
Slik samfunnet utvikler seg kan man stadig se at organisasjoner må forholde seg til endringer, 

også i kompetansebehov. Kunder og brukere presenterer stadig nye krav til kvalitet, tempo 

eller variasjon i de produktene eller tjenestene som leveres, og det blir stadig tøffere 

konkurranse mellom tilbydere, både nasjonalt og på tvers av landegrenser (Lai, 2013). Derfor 

blir det stadig viktigere for de aller fleste organisasjoner å satse langsiktig og systematisk på 

kompetanse på en måte som bidrar til økt måloppnåelse, verdiskapning og overlevelse på sikt 

(Lai, 2013). Informant A kan fortelle at NHO er nå mer opptatt av å tenke framover enn å 

kun være i ”nåværende boble”. Vedkommende forteller at NHO er mer moderne nå enn det 

har vært tidligere og de har et større fokus på være nyskapende og utvikle mer relevante og 

nye produkter for medlemmene enn tidligere. Man kan tydelig se her at det har skjedd eller 

skal skje et skifte i hvordan NHO opererer i markedet ved å prøve å være mer tilby produkter 

de kanskje ikke har tenkt på tidligere. De vil tydelig gå fra der de har vært i mange år, i den 

kommersielle bobla, til et mer innovativt hus med spennende produkter for sine 

medlemsbedrifter. Dette har også informant D observert hvor vedkommende trekker inn et 

kommende generasjonsskifte på huset. Etter en omstillingsprosess med påvirkning på 

personalsammensetning så tenker informanten at organisasjonen mulig er på vei til å bli mer 

framoverlent og kreativt med flere yngre medarbeidere.  
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Informant B som har en lang fartstid i NHO trekker fram organisasjonens faglige tyngde som 

ikke bør sees bort i fra når det snakkes om NHO i framtiden. Vedkommende forteller at NHO 

ikke skal være en organisasjonen som hopper og spretter, men heller et sted med faglig 

tyngde der man har en god bakgrunn for egne meninger. Det kan tenkes at denne informanten 

sammenligner NHO med typiske gründerbedrifter når vedkommende svarer dette i stedet for 

å se hvordan NHO kan være en moderne og innovativ organisasjon på sin egen måte.  

 

Videre viser funnene at NHO satser mer på unge ansatte nå enn tidligere da de ”ønsker de nye 

tankene som kan komme inn”. Dette kan tyde på at de ønsker i større grad yngre og kanskje 

mer uerfarne personer som nødvendigvis ikke er like ”satt” i tankegangen sin, men heller 

mennesker som evner å se situasjoner og perspektiver på nye måter. Videre viser funnene at 

NHO er åpne for å kompetanseheve ansatte som ikke har så mye erfaring med sin egen 

stilling slik at de kan styrke sin egen kompetanse. Informant A nevner en ung gutt som fikk 

en seniorstilling selv uten den generelle bakgrunnen, hvor NHO ga han mulighet til et 

prosjektlederkurs, slik at han kunne heve kompetansen i stillingen sin. Dette kan tyde på at 

ledelsen har opplevd en person med mye potensial, og valgt å satse på å styrke kompetansen 

til denne medarbeideren gjennom dette kurset. 

 

Jeg vil i neste kapittel oppsummere mine funn og gi en vurdering av veien videre, samt gi en 

kort vurdering av sterke og svake sider ved avhandlingen. 

 



	66	

6 Avslutning 
Arbeid med menneskelige ressurser har dannet hovedgrunnlaget for denne oppgave hvor det 

sosiokulturelle perspektivet på læring og samhandling har blitt brukt som teoretisk 

rammeverk. Oppgaven har forsøkt å svare på hvordan NHO jobber med sine nyansatte 

gjennom rekruttering, onboarding og kompetanse- og arbeidslivslæring. Basert på dette har 

oppgaven hatt som formål å belyse følgende problemstilling: 

Hvordan jobber NHO med nyansatte studert gjennom et sosiokulturelt perspektiv på 

læring og samhandling? 

Det ble også formulert to forskningsspørsmål for å drive oppgaven mot et svar på 

problemstillingen og de er: 

1. Hvordan arbeider NHO med rekruttering og onboarding av nyansatte? 

2. Hvordan jobber NHO med ansattes kompetanse samt å legge til rette for læring på 

arbeidsplassen?  

 

I oppgaven har det blitt presentert teori som har vært hensiktsmessig og viktig for å belyse 

problemstillingen ved hjelp av forskningsspørsmålene. De viktigste poengene har vært å 

presentere det sosiokulturelle perspektivet på læring, belyse rekruttering- og 

onboardingsarbeidet og presentere ulike form for kompetanse- og arbeidslivslæring. Videre 

ble empirien hentet fra kvalitative intervju som ble analysert gjennom en tematisk 

tilnærming. Til slutt ble funnene fra analysen diskutert i lys av den presenterte teorien hvor 

hovedpoengene knyttes til den sosiokulturelle læringsteorien. Videre vil jeg oppsummere 

hovedfunnene i oppgaven, mulige implikasjoner av disse og til slutt redegjøre for 

begrensninger og videre forskningsmuligheter ved oppgaven. 

 

6.1 Hovedfunn 
Denne oppgaven har hatt som formål å belyse hvordan NHO jobber med sine nyansatte 

studert gjennom et sosiokulturelt perspektiv på læring og samhandling.  
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Gjennom mine funn angående onboardingen til NHO ble det synlig både gjennom hvordan 

organisasjonen jobbet og hvordan informantene erfarte onboardingsprosessen at det ikke var 

noe systematisert løp på dette. Organisasjonen var klare på at de fremdeles hadde en jobb å 

gjøre på dette området, noe som var sammenfallende med de funnene jeg fikk fra 

informantene. I delkapittel 5.1.3 diskuterer jeg dette med å lage et felles involveringsløp for 

alle nyansatte, noe jeg tror ville bidratt til å sikre en bedre start for alle som begynner å jobbe 

hos NHO. I delkapittel 5.1.4 trekker jeg også fram betydningen av å ha en mentor de første 

månedene. Her trekker jeg fram den nærmeste utviklingssonen, hvor en mentor eller fadder 

kan tenkes å fungere som et virkemiddel for at den nyansatte skal lære seg å kjenne 

organisasjonen bedre gjennom å ha en mer erfaren medarbeider å støtte seg på. Når ansvaret 

for onboardingen ligger hos de ulike lederne så kan det være utfordrende å sikre at alle 

nyansatte blir tatt i mot og inkludert på en forsvarlig måte. 

 

Et annet funn analysert og diskutert i oppgaven er dette med kompetansemobilisering. 

Funnene viser at NHO er en organisasjon som er gode på å mobilisere sine ansatte til ulike 

stillinger etter ansattes egne ønsker. De har en stor mobilitet på huset og det er vanlig at 

ledere og ledergrupper endrer struktur kontinuerlig, noe alle informantene tydelig var 

fornøyde med. Når funnene viser til at NHO er veldig åpen for og god på å mobilisere sine 

ansatte, så kan det tenkes at ansatte blir der mye lengre, nettopp fordi de får nye utfordringer 

og ny motivasjon i ulike stillinger om ønskelig. 

 

I forhold til læring på arbeidsplassen viser funnene til at det er den uformelle læringen som 

betyr mest for informantene og at de verdsetter deltagelsesmetaforen på læring hos NHO. Her 

kan man tydelig se at praksisfellesskapet til NHO er noe alle informantene opplever som 

positivt. At det er en lav terskel for å spørre medarbeidere og at man er åpen for å lære av 

hverandre er noe som går igjen, og her kommer betydningen av den sosiale konteksten for 

interaksjon også inn. Her viser også funnene at å føle seg verdifull for organisasjonen er en 

motivasjon for læring som går igjen hos alle informantene, noe et godt praksisfellesskap kan 

være med å styrke. NHO gir også en stor grad av autonomi til sine ansatte, noe som viser seg 

å gi økt arbeidsmotivasjon og trivsel for de ansatte. 
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Noen organisasjoner ønsker å være nyskapende og innovative, noen satser på høy kvalitet, 

mens andre ønsker å posisjonere seg gjennom å tilby markedets laveste pris. Det er tydelig at 

NHO er en organisasjon som fokuserer på å være et sted med der de ansatte er faglig sterke 

og utøver høy kvalitet i arbeidet sitt, men at de også ønsker å bli en aktør med flere kreative 

medarbeidere som kan være med å skape innovative produkter i framtiden.  

 

6.2 Studiens begrensninger 
En begrensning ved oppgaven er at jeg har basert funnene mine på kun intervjuer. Disse 

intervjuene baserer seg på medarbeidernes opplevelser, ikke de faktiske forholdene av hva 

som skjer. For å få mer dybde i dataene kunne jeg supplert med flere kvalitative metoder som 

for eksempel observasjon av hvordan ledere arbeider med sine nyansatte. Da ville jeg kunne 

sagt noe mer om medarbeidernes opplevelser var i tråd med det som ble observert.  

 

Dokumentanalyse er også en metode jeg kunne benyttet meg av, og noe som kan være en 

begrensing i denne oppgaven. Ved at jeg ikke har brukt dette har det ikke vært aktuelt å se på 

NHO sin rekrutteringspolitikk, onboardingsstrategi, kompetansestrategi og andre relevante 

dokumenter. Jeg har heller ikke sett om de har noen retningslinjer for 

kompetansemobiliseringen sin, noe som kunne sagt noe om hvordan ledere tar valg og jobber 

målrettet for kompetansemobilisering hos sine ansatte.  

 

En annen begrensning kan være at jeg kun har data fra fire informanter, selv om jeg tenker at 

jeg har en god nok bredde og rikelig med data i forhold til oppgavens tema og 

problemstilling. Informantenes opplevelser, vurderinger og oppfatninger kan tenkes å være 

mye likt av det som forekommer i andre organisasjoner, både store og små.  

 

6.3 Forslag til videre forskning 
Denne studien kan forklares som utgangspunkt for videre forskning. For å undersøke denne 

tematikken videre kunne det være av interesse å utføre liknende forskningsopplegg i andre 

store organisasjoner for å se om funnene og tendensene er noe av det samme.   
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Når det kommer til onboarding så er det ikke så mye norsk forskning på dette feltet per dags 

dato, så en anbefaling ville vært flere større empiriske studier av dette fenomenet i norske 

organisasjoner. Det er flere internasjonale studier på området, så det hadde absolutt vært 

interessant å fått flere nordiske forskningsstudier, da onboarding er noe som ofte kan være 

styrt av kulturelle ulikheter. Et annet eksempel man kan forske videre på er dette med å ha en 

lik eller ulik onboardingsprosess for de ansatte. Da det tydelig er fordeler og ulemper ved 

begge framgangsmåtene, så kunne videre forskning bidratt til å belyse hvilken som viser seg 

å være best i praksis. Det kunne også vært interessant å følge en onboardingsprosess med og 

uten mentor over en lengre periode for å se hvordan dette påvirker sosialiseringsprosessen til 

de nyansatte. I et stort og etablert forskningsfelt rundt kompetansearbeid kan en konklusjon 

videre her være at framtidig forskning blir viktig. Det er et behov for å få et større og mer 

helhetlig bilde av kompetansearbeid i et samfunn som er i stadig endring.  
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
 
Intervju HR-avdelingen 
 
Rekruttering 

• Hvordan vil du beskrive fasene i en rekrutteringsprosess hos dere?  
o Er de lik til alle områdene dere rekrutterer til? 
o Noen som er mer eller mindre omfattende avhengig av stilling? 

• Hvilken del av rekrutteringen bruker dere mest ressurser på?  
• Hvordan evaluerer dere rekrutteringsarbeidet deres?  
• Hvordan har rekrutteringsarbeidet hos dere utviklet seg de siste 5-10 årene? 
• Benytter dere dere av sosiale medier i rekruttering?  
• Hvordan jobber dere med å kartlegge framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov? 
• Bruker dere tester i rekrutteringsprosessen? 

o Hvis ja; hvilke? Hvor mye vektlegges disse? 
 
Onboarding 

• Hvordan jobber dere strategisk med onboarding i forhold til nye ansatte? 
o Kursing, kompetansetiltak, oppstartsamtale etc. 

• Hvem har ansvaret for denne prosessen? (mellomleder, øverste leder, kollegaer) 
• Har dere noe form for opplæringspolitikk? 
• Har dere noe form for mentorvirksomhet for nyansatte? 
• Hvordan vurderer dere opplæring og utviklingstiltakene deres?  

 
Kompetanse og læring 

• I hvilken grad mener du organisasjonen satser på kompetanseutvikling og tiltak for 
dette? 

• Er du tilknyttet arbeid med utvikling av kompetansestrategi, og evt. hvilken rolle har 
du?  

• I hvilken grad blir utlegg til kompetanseutvikling vurdert og behandlet som en 
langsiktig investering i NHO? 

• Er dere nå opptatt av å utvikle en bredere kompetanse hos deres medarbeidere enn 
tidligere for å møte framtidens utfordringer? (bygger større fleksibilitet, ansatte kan 
avløse hverandre, plutselige turnover, større perspektiv på arbeidsplassen) 

 
Innovative ferdigheter 

1. I hvor stor grad vektlegges innovative ferdigheter hos medarbeidere?  
2. Er det et ønske om en mer innovativ stab hos dere framover?  

a. Hvis ja; hva kommer dette av?  
3. Hvordan tenker du at en organisasjon kan tilrettelegge for innovasjon? 
4. Har dere en kultur for å prøve og feile i NHO?  
5. Har ansatte i NHO en stor grad av autonomi i arbeidshverdagen sin?  



	 79	

Vedlegg 3 
Intervjuguide til nyansatt 
 
Innledning 

• Hvilken stilling i NHO har du? 
• Hvor lenge har du vært i denne stillingen nå? 
• Hvordan fant du ut at det var en ledig stilling her?  
• Har NHO vært et attraktiv sted for deg å jobbe lenge, eller kom ønsket først når du så 

stillingsutlysningen? 
 
Rekruttering 

• Hvordan opplevde du rekrutteringsprosessen til den jobben du har fått nå? 
• Hvordan opplevde du rekrutteringsprosessen til NHO i sammenlignet med tidligere 

erfaringer? 
• Var det noe du synes kunne vært gjort annerledes i denne prosessen? 

 
Onboarding/organisatorisk sosialisering 

• Er det viktig for deg at den arbeidsplassen du skal begynne i har en god onboarding 
praksis?  

• Hvordan opplevde du onboardingsprosessen hos NHO? 
• Har den vært annerledes enn tidligere erfaringer? 
• Har du hatt en mentor i oppstartsperioden din? 
• Har du savnet noen onboarding/opplæringstiltak etter du startet i NHO? 
• Har du hatt noe form for oppfølgingssamtale etter du startet? 

o Med hvem?  
 
Læring på arbeidsplassen 

• Hvordan opplever du den formelle læring kontra den uformelle hos NHO? 
• Ble du gitt muligheten til å praktisere sammen med en eller flere etablerte kollegaer 

den første tiden din? 
• Hvis ja, er dette positive erfaringer du tar med videre i ditt arbeid? Er det også noen 

negative du observerer? 
• Er det viktig for deg å bli verdsatt og få tilbakemeldinger på arbeidet ditt av ledelsen? 
• Hva gir deg økt læringsmotivasjon i arbeidshverdagen? 

 
 
Kompetanse 

• Har du fått utnyttet din kompetanse slik som forventet da du tok jobben? 
• Er det samsvar mellom kravene som jobben stiller og din kompetanse? 
• Hvordan har du opplevd kunnskaps- og informasjonsdelingen på tvers av avdelinger?  
• Hvordan opplever du kompetansemobiliseringen hos NHO?  
• Gir NHO en stor grad av autonomi i arbeidshverdagen?  
• Er dette viktig for deg?  
• Gir jobben deg mulighet til å tenke og handle selvstendig?  
• Er det en kultur for å prøve ut og implementere nye ideer i NHO?  
• Føler du at NHO er en organisasjon som verdsetter innovative medarbeidere? 
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Vedlegg 4 
Intervjuguide til senioransatt  
 
Innledning 

• Hva er stillingen din i NHO? 
• Hvor lenge har du jobbet her? 
• Har du alltid hatt samme stilling?  

 
 
Læring på arbeidsplassen 

• Når du ser tilbake på dine erfaringer så langt i karrieren: Kan du gi meg noen 
eksempler på ferdigheter/evner og kunnskaper du har tilegnet deg?  

o Hvordan synes du din kompetanse har utviklet seg?  
• I hvilken grad mener du organisasjonen satser på kompetanseutvikling og tiltak for 

dette? 
• Hvordan opplever du den formelle læring kontra den uformelle hos NHO? 
• Hvordan opplever du informasjonsdelingen på tvers av ulike avdelinger i NHO?  
• Tror du det vi bli viktigere for NHO å utvikle en bredere kompetanse hos sine 

medarbeidere for å møte framtidens krav? 
• Hva gir deg økt læringsmotivasjon i arbeidshverdagen? 
 

 
Kompetanse 

• Er NHO er en organisasjon som verdsetter innovative medarbeidere? 
• Tror du fokuset på ha innovative medarbeidere blir større framover? 
• Er det en kultur for å prøve og feile i NHO? 
• Har du gjennom dine år i NHO har blitt gitt en stor grad av autonomi i 

arbeidshverdagen din? 
• Har jobben gitt deg mulighet til å tenke og handle selvstendig?  
• Er det en kultur for å prøve ut og implementere nye ideer i NHO? 

 
 


