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Sammendrag 
 

Problemstillinger 

Oppgavens overordnede problemstilling retter seg mot faktorer som kan påvirke 

gjennomføringsgraden av ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”. Organisasjoner er avhengig av å 

gjennomføre effektive e-læringsløp for å sikre fleksibilitet i et marked som er i konstant 

utvikling.  

 

Den utarbeidede problemstillingen lyder; 

 

På hvilke måter påvirkes gjennomføringsgraden av e-læringsløp? 

 

Det ble identifisert tre kategorier basert på data som blir benyttet for å belyse 

problemstillingen i kraft av å være forskningsspørsmål; 

 

På hvilken måte påvirkes gjennomføringsgraden av oppfattelsen av å få noe tilbake for 

gjennomføring av e-læringsløpet? 

 

Hvordan påvirker relevansen mellom e-læringens innhold og deltakernes arbeidsoppgaver 

gjennomføring? 

 

Hvilken effekt har det å legge til rette for et fokus på en kombinasjon av ”Top-down” og 

”Bottom-up” strategier i denne typen organisasjonsutvikling? 

 

Metode 

Det blir benyttet en mixed-methods metode der kvalitative semi-strukturerte intervjuer ble 

informert av kvantitativ elektronisk spørreundersøkelse. Lydopptak ble benyttet under 

intervjuene. 

 

Data 

Datamaterialet fra intervjuene dannet grunnlaget for valg av teori. Lydopptak ble analysert og 

kategorisert, og deretter presentert på en oversiktlig måte, likt gangen i teorikapittelet. 
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Resultater 

Resultatene tyder på tre områder som kan påvirke gjennomføringsgraden av e-læring. 

Oppfattelsen av gjenytelse på basis av deltakelse, resiprositet, var høyt representert som en 

medvirkende faktor til gjennomføring. Resiprositet ga sitt praktiske utslag i fysiske aktiviteter 

som reflekterte e-læringsløpets innhold, og synlige endringer i organisasjon og struktur. 

Relevans mellom e-læringsløpets innhold og eget primærarbeid var også en tydelig faktor 

som spilte inn på gjennomføringsgraden, basert på sammenligning mellom to avdelinger. 

”Top-down” og ”Bottom-up” tilnærminger, henholdsvis leders fokus, og muligheten for å 

kunne påvirke sluttmålet til ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” var representert blant data fra 

datainnsamlingen. Disse funnene kulminerer i en modell som illustrerer de viktigste 

påvirkningsfaktorene basert på det foreliggende datamaterialet kombinert med teori. 
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Forord 
 

Prosessen med å fullføre denne oppgaven har vært lang. Det har krevd flerfoldige timer med 

undring ved privat tale.  

 

I den forbindelse skal kolleger og medstudenter takkes, når tankerekken har stoppet opp. 

Veileder Per Hetland takkes for gode innspill. I tillegg må Storebrand anerkjennes og takkes 

for et særdeles godt samarbeid. 

 

Venner og familie ligger som fundament for gjennomføring og takkes på det sterkeste for 

utholdende diskusjoner strukket over en lang utdanning. 
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1 Introduksjon 
 

I 1767 ble ”Den almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt” opprettet i København 

(https://www.storebrand.no/om-storebrand/historie). Dette var den spede begynnelsen til 

Storebrand der de oppfylte et behov i samfunnet til å kunne forsikre seg mot branner. 250 år 

senere er Storebrand et konsern som tilbyr livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning 

og bank, og har rundt 1700 ansatte (Storebrand, 2017). I anledning 250 års jubileet, har 

Storebrand lansert en strategiimplementering i e-læringsform som kalles ”Vår Drivkraft i 

hodet og hjertet”.  

 

Denne oppgaven begynte å ta sin form ut fra et enkelt ikke-akademisk spørsmål; Hvorfor 

gjennomfører såpass mange ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”? Etter innledende samtaler med 

medarbeidere i HR-avdelingen ble dette spørsmålet mer relevant. Storebrand ble 250 år i 

2017 og feiret dette med et e-læringsprogram kalt ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” som i all 

hovedsak ble gjennomført digitalt. HR-avdelingen kunne fortelle at e-læringsprogrammet 

ikke var pålagt for de ansatte å gjennomføre. Likevel hadde nær samtlige påbegynt e-

læringsløpet. Hva er det som påvirker denne relativt høye deltakelsen som den enkelte 

egentlig ikke er pålagt å ta? 

 

E-læringsløpet fungerer ved å lansere 8 moduler gjennom 2017 med animasjoner og 

fortellinger som skal reflektere Storebrand som en grønn virksomhet, med fokus på 

organisasjonskultur og delaktighet blant de ansatte. Delaktigheten blir synlig i slutten av hver 

modul, ved at de ansatte kan komme med forslag om hva som burde være ”Vår Drivkraft”. I 

forkant av oppgaven fikk forfatteren tilgang til rapporter som omhandler gjennomføringsgrad 

per ansatt, og antall kommentarer de ansatte har bidratt med i forbindelse med utrulling av 

hver modul. Disse foreløpige funnene blir presentert nedenfor som et utgangspunkt. 

Gjennomføringen av disse modulene gjøres på smarttelefon når de ansatte har tid. Det er ikke 

lagt opp til at de daglige arbeidsoppgavene settes til side for å gjennomføre dette, noe som 

innebærer at de ansatte dermed ikke får lønn for å gjennomføre dette e-læringskurset. Likevel 

har over femti prosent av de ansatte i Norge og Sverige deltatt og bidratt med forslag til ”Vår 

Drivkraft”. Hva skyldes det? Hva motiverer de ansatte til å sette av personlig tid til noe de i 

utgangspunktet ikke må gjøre? Hva kjennetegner de forskjellige ansatte som har og ikke har 

deltatt? Hvorfor går antall bidrag drastisk ned for hver modul? 
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Figur 1 Rapport hentet 16.05.2018. 

 

Figur 1 er en visualisering av en rapport på gjennomføring målt i prosent. Den er sortert på 

intervaller for å tydeliggjøre frafallet utover i e-læringsløpet. Rapporten ble hentet ut i mai 

2018, noe som innebærer at ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” har vært tilgjengelig i 17 

måneder, og vil fortsette å være tilgjengelig ut 2018. Det er en tydelig trend som viser høy 

deltakelse i begynnelsen av e-læringsløpet, for deretter og avta jevnt. Denne nedadgående 

trenden er oppgaven ment å undersøke, samt å identifisere faktorer som kan påvirke trenden. 

 

1.1 Problemstilling 
 

Basert på det foregående synes den overordnede problemstillingen; 

 

På hvilke måter påvirkes gjennomføringsgraden av e-læringsløp? 

 

I denne problemstillingen var det noen initielle tanker og antakelser rundt hva som kunne 

være relevant å fokusere på. Ettersom ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” var frivillig å 

gjennomføre, var antakelsen at deltakerne, på en eller annen måte, måtte ha en opplevd verdi 

av å gjennomføre e-læringsløpet. Et annet fokus gikk mot relevans mellom e-læringens 

innhold og arbeidshverdagen til deltakerne. Ettersom ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” er et 

e-læringsløp som er likt for samtlige ansatte, kunne en påvirkning til gjennomføring være 

nettopp denne relevansen mot egen arbeidshverdag. I tillegg var det et fokus mot ledelse og 
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hvilken påvirkning de hadde mot sine medarbeidere, som en påvirkning til gjennomføring, 

samt bidragsseksjonen i e-læringsløpet, der deltakere hadde muligheten til å fremme egne 

meninger og holdninger. Disse to spørsmålene faller inn under ”Top-down” og ”Bottom-up” 

perspektivene. Totalt ble det identifisert tre distinkte forskningsspørsmål: 

 

På hvilken måte påvirkes gjennomføringsgraden av oppfattelsen av å få noe tilbake for 

gjennomføring av e-læringsløpet? 

 

Hvordan påvirker relevansen mellom e-læringens innhold og deltakernes arbeidsoppgaver 

gjennomføring? 

 

Hvilken effekt har det å legge til rette for et fokus på en kombinasjon av ”Top-down” og 

”Bottom-up” strategier i denne typen organisasjonsutvikling? 

 

Oppgaven vil dermed belyse dagsaktuelle utfordringer knyttet til bruk av e-læring i 

Storebrand, med det mål om å identifisere faktorer som påvirker gjennomføringsgraden. I 

tillegg er det et mål om å sammenligne eksisterende teori, og bidra med ny vinkling og 

kombinering på teori. 

 

1.2 Oppgavens oppbygning 
 

Oppgaven bygges opp ved å først redegjøre for lignende studier som omhandler e-læring. 

Deretter fortsettes det med organisasjonsutvikling (OD) som setter rammene for hva e-læring 

er ment å gjøre (Cummings, 2008). Videre følges det opp av en læringsteoretisk kombinering 

av tilegnelses- og deltakelsesmetaforene (Sfard, 1998). Deretter redegjøres det for hvordan 

teknologi kan fungere som et medierende artefakt, med spissing mot prosumering (Ritzer, 

Dean og Jurgenson, 2012) og e-læring generelt (Sangrà, Vlachopoulos og Cabrera, 2012). 

”Vår drivkraft i hodet og hjertet” og verktøyet det er produsert i presenteres for å tilrettelegge 

for en innsikt som behøves videre i oppgaven.  

 

Av teori som viste seg å være relevant, basert på måten datamaterialet ble kategorisert, er 

resiprositet, primær- og sekundærarbeid, og ”Top-down” og ”Bottom-up” (Sabatier, 1986) 

valgt ut som fruktbare i kombinasjon med datamaterialet i diskusjonsdelen. Resiprositet 
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dreier seg kort sagt om oppfattelsen av gjenytelse (Mauss, 1995). Primær- og sekundærarbeid 

er måten relevansen mellom e-læringsløpets innhold og ansattes daglige oppgaver blir 

teoretisert. ”Top-down” og ”Bottom-up” peker ut egenskaper ved henholdsvis ledelse og 

dens påvirkning til gjennomføring, og muligheten for å drive frem drivkraften i Storebrand 

basert på de ansattes meninger, i motsetning til at dette bestemmes fra sentralt hold. 

 

Mixed methods presenteres som metoden benyttet. Datainnsamlingen ble innledet med en 

spørreundersøkelse som gikk ut til de ansatte i Norge, og semi-strukturerte intervjuer ble 

informert av resultater fra spørreundersøkelsen. Redegjørelse for valgt transkribering blir 

presentert, påfølgende av argumentasjon for validitet og reliabilitet. Deretter følger 

forskningsetiske vurderinger gjort av forfatteren. I resultatkapittelet presenteres datamateriale 

fra både spørreundersøkelsen og intervjuene, kategorisert basert på teorivalg og 

teorirekkefølge. Det skilles mellom kunderettet avdeling og ikke kunderettet avdeling i 

intervjuene, for å bedre kunne presentere forskjeller og sammenligningsgrunnlag. I 

diskusjonskapittelet blir teoridelen og resultatdelen kombinert og diskutert. Diskusjonen 

kulminerer i en foreslått modell som kan fungere som en rettesnor i forbindelse med 

produksjon og implementering av fremtidige e-læringsløp. Til slutt redegjøres det for 

konkluderende bemerkninger og mulig videre forskning, etterfulgt av avslutning. 

 

1.3 Storebrands formål 
 

Formålet med ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” var å tydeliggjøre, og sette ord på hvorfor 

Storebrand eksisterer utover det å skape fortjeneste. Målet var å skape økt engasjement både 

hos ansatte og kunder, og tydeliggjøre hva som differensierer Storebrand fra deres 

konkurrenter. I tillegg skulle e-læringen også gjøre det tydelig hva Storebrand leverer, 

hvordan de leverer det, og få frem deres visjon. En ytterligere hensikt var å samle 

organisasjonen under ett, og sånn sett være viktig for videre kulturbygging, der deltakerne 

bidro med sine forståelser av hva drivkraften til Storebrand er. Det var i tillegg en ny 

plattform e-læringen ble fasilitert i, som gjorde at dette ble en test på en ny måte å jobbe med 

læring og deling på, og spesielt ha fokus på det digitale. 
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1.4 Avgrensninger 
 

Denne masteroppgaven har fokus på hva som påvirker gjennomføring av e-læring, og ikke 

effekten av e-læring. Disse virker tilsynelatende å bli brukt om hverandre i praktisk øyemed, 

og det kan muligens være noe sannhet i det, dersom e-læringen er lite kompleks. Her blir 

derimot denne antakelsen ikke gjort. Det er kun et fokus på gjennomføring og ulike 

påvirkninger på det, samtidig som det nedfelles teoretisk basert på resiprositet. 

 

Storebrand er et stort konsern med kontor både i Norge og Sverige. Samtlige ansatte i 

Storebrand har fått muligheten til å gjennomføre ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”. Denne 

oppgaven begrenser seg til den norske delen av Storebrand. Dette baseres på at det kan 

eksistere kulturforskjeller selv mellom naboland. (Hofstede, 1991). Spørreundersøkelsen ble 

kun sendt til den norske delen av Storebrand, og i tillegg er intervjuene gjennomført med 

norske ansatte, slik at svenske respondenter kunne gitt skjevhet i data, ettersom intervjuene 

og spørreundersøkelsen sammenlignes i diskusjonskapittelet.  

 

Basert på spørreundersøkelsen fungerte intervjuene som ytterligere avgrensninger ettersom 

intervjuobjektene ble valgt ut på basis av høyest deltakelse i spørreundersøkelsen, basert på 

avdeling. Det førte til at intervjuobjekter fra avdelingene Bedriftsmarkedet og People and 

Technology ble invitert til å delta. Disse to avdelingene skiller seg fra hverandre i form av 

kundekontakt. Bedriftsmarkedet jobber direkte mot kunder, mens People and Technology 

gjennomfører tester på interne systemer, noe som fører til at kunden er i tredjeleddet fra de. 
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2  Teoretisk ståsted og avklaringer 
 

Ettersom Storebrand er en organisasjon, og ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” har et 

utviklingsformål, var det et tydelig behov for å redegjøre for organisasjonsutvikling som felt. 

Til det benyttes Handbook of Organization Development (Cummings, 2008). Oppgaven 

posisjonerer oppgaven seg på et pedagogisk ståsted likt det Anna Sfard (1998) forsøkte å roe 

ned debatten mellom kognitive og sosiokulturelle læringsperspektiver med. Teknologien som 

fenomen blir avklart, og dens medierende karakter, med basis i en artikkel av Mørch og 

Skaanes (2010). Medieringen legger grobunn for ideen om prosumering, der brukere av 

teknologiske verktøy kan fungere som både produsenter og konsumenter, med basis i en 

artikkel av Ritzer, Dean og Jurgenson  (2012). Til slutt, i dette kapittelet, vil e-læring 

defineres på basis av en review artikkel av Sangrà, Vlachopoulos og Cabrera (2012) og 

deretter følger en mer inngående beskrivelse av hvordan ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” 

fungerer. 

 

2.1 Litteraturreview 
 

Det er få studier som retter seg inn mot problemstillingen fremmet i denne oppgaven. Likevel 

skal det belyses noen elementer fra artikler som har en kobling opp mot oppgavens tema. En 

artikkel fra 2008 i ”International Journal of Human-Computer Studies” har blant annet 

funnet at kan sosial kontekst trekkes frem som en faktor som kan påvirke effektiviteten av e-

læring (Johnson, Hornik og Salas, 2008). Oppfattelsen av å være i kontakt med andre 

deltakere kan være en positiv faktor for effektiviteten til e-læringsløpet. ”Perceived 

usefulness”, om teknologien er enkel i bruk, og variasjon i oppgaver har blant annet blitt 

identifisert som kritiske faktorer som påvirker e-læringens suksess (Sun, Tsai, Finger, Chen 

og Yeh, 2008). Selim (2007) behandler e-læringens aksept fra deltakere med utgangspunkt i 

institusjoner innen høyere utdanning. Her undestøttes Sun, Tsai, Finger, Chen og Yeh (2008) 

funn hvor egenskaper ved teknologien blir ansett som faktorer som påvirker effektiviteten til 

e-læringen. Disse funnene vil vise seg å være aktuelle opp mot denne oppgaven, ved at 

datamaterialet bygger opp under funnene. Forskjellen ligger her i at denne oppgavens fokus 

er på gjennomføring, og ikke effekt, men det er tilsynelatende flere av de samme faktorene 

som påvirker effekt og gjennomføringsgrad. 
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2.2 Organisasjonsutvikling 
 

Før ”Organizational development” (OD) opererte organisasjoner på en mer mekanisk og 

byråkratisk måte (Jamieson og Worley, i Cummings, 2008). Formaliserte prosedyrer, regler, 

og en generell upersonlig arbeidshverdag preget organisasjoner (Jamieson og Worley, i 

Cummings, 2008). OD ble pionert i 1958, og har siden vært et felt som ”… promoterer 

menneskelige verdier, utvikler ledere, og prøver å systemisk behandle organisasjoner som en 

helhet” (egen oversettelse, Burke, i Cummings, 2008, s. 13).  Det eksisterer ingen enhetlig 

definisjon på hva OD er, men noen fellesnevnere som går igjen i de fleste definisjonene 

eksisterer. I ”Handbook of organization development” (Burke, i Cummings, 2008) blir det 

vektlagt at OD dreier seg blant annet om å forbedre organisasjonens kapasitet for endring og 

utvikling. I tillegg finner Bruke implisitte verdier på tvers av definisjonene: Endring, verdier 

(humaistiske, deltakende, samarbeid), og tid” (egen oversettelse, Burke i Cummings, 2008, s. 

14). Kapasitet, endring, verdier, og tid er et nøkkelord i denne konteksten. Det innebærer i 

hvilken grad organisasjonen er i stand til å gjennomføre endringer og å drive fremover mot 

utvikling, samtidig som det individuelle blir vektlagt. Implementering av en e-

læringsplattform som kan fasilitere for en økt kapasitet for endring og utvikling, og som i 

tillegg legger til rette for endring, fokus på verdier, og tid, er et element som faller innenfor 

OD-feltet.  

 

Docherty og Shani (i Cummings, 2008) påpeker at OD ”… efforts that prioritize the 

development and full use of personnel and simultaneously aim to achieve optimal and 

sustainable business performance … must explore alternative design configurations … Such 

organizations make purposeful choices about the design and implementation of specific 

leardning mechanisms that fit their change efforts, goals, culture, and business context” 

(Docherrty og Shani, i Cummings, 2008, s. 500). Dette innebærer å benytte seg av de ansatte 

for og utforske hvilke muligheter som eksisterer i organisasjonen. Dette innebærer at 

Storebrand trekker på eksisterende holdninger og kunnskaper som eksisterer i organisasjonen, 

og benytter det aktivt videre i strategiutformingen. Et annet element her, som går på utsiden 

av OD er at i en slik situasjon, der organisasjonen benytter kunnskap som allerede eksisterer, 

vil dette også bli synlig mellom ansatte. Dette fører til et behov for tydeliggjøring av hva 

slags læring som faktisk finner sted. 
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2.2.1 Anna Sfard 
 

I læringsteorienes verden eksisterte det på 1990-tallet en krig mellom to måter å se på læring 

på. Denne krigen foregikk over lang tid, og flerfoldige artikler fungerte som tungt skyts fra 

begge parter. Anna Sfard (1998) benyttet to metaforer for å tydeliggjøre hva debatten dreide 

seg om. Den ene metaforen var tilegnelsesmetaforen. Den dreide seg om at kunnskap og 

holdninger var noe en person tok i mot. Altså objekter som skulle inn i hjernen. Den andre 

metaforen kalte hun deltakelsesmetaforen, som dreide seg mot et kunnskapsfelt som den 

lærende skulle få tilgang til og delta i. Læringsteorier i den første er i høy grad inspirert av 

Piaget, som i utgangspunktet behandlet læring som en ”Black box”, og senere konkretiserte 

mekanismen bak læring om assimilasjon, likevekt og skjemaer (Piaget, 1970). Altså kognitivt 

rettede læringsteorier. Den andre metaforen baserte seg på det sosiale, med den mest 

dekkende læringsteorien fra Lave og Wenger (Lave og Wenger, 1991) med situert læring og 

praksisfellesskap, og den sosiokulturelle teorien med rot i Lev Vygotskys (1978) arbeider. De 

kognitivt rettede læringsteoriene har elementer av det sosiale i seg, men ikke i den grad 

læringsteoriene innenfor deltakelsesmetaforen har. Målet til Anna Sfard (1998) var ikke å 

velge den mest egnede som pedagogikken skulle basere seg på, men derimot å advare mot 

faren ved å velge bare en av de. Det er åpenbart at i flere situasjoner kan det være nyttig å 

konkretisere læring som elementer som på en eller annen måte skal inn i den lærendes hode. 

Det er også åpenbart at i andre situasjoner, som for eksempel en onboarding-prosess, at 

kunnskapen eksisterer i fellesskapet, som den lærende må få deltatt i, og dermed lært. Dette 

kan i høy grad kobles til kultur, normer og taus kunnskap som deltakerne i praksisfellesskapet 

kanskje ikke er klar over at trenger å læres. Ved å velge bort en av metaforene, velger man 

altså bort situasjoner som er fruktbare for læring.  

 

Bidraget til Anna Sfard (1998) var ikke atombomben som avgjorde krigen, men heller et 

beroligende bidrag som anerkjente at vårt syn på læring ikke nødvendigvis trenger å være 

”enten eller”. Et eksempel på dette trenger finner vi her i Norge, der Pedagogisk Institutt på 

Universitetet i Oslo i høy grad er sosiokulturelt rettet, mens skolesystemet har klare linjer til 

kognitive læringsteorier. Med et skarpt blikk ser vi også at begge metaforene er representert i 

begge eksemplene. Forelesninger baserer seg på samtlige av de store læringsteoriene, og 

velger dermed ikke bort tilegnelsesmetaforen. Skolesystemet legger opp til et miljø, eller 

fellesskap, der mobbing og sosial skjevhet helst ikke skal forekomme. I praksis betyr dette at 



	 9	

begge metaforene er representert i stort sett alle læringssituasjoner, selv om vi antakeligvis 

lener oss mest på det ene benet i ulike situasjoner. 

 

 
Figur 2 Anna Sfard (1998) 

 

Med henvisning til OD kan vi nå se en tydeliggjøring av hvilken læring som finner sted hvor. 

Tilegnelsesmetaforen peker i retning av selve innholdet i et e-læringsløp, mens bidragene 

deltakerne kan komme med underveis i løpet peker i retning av deltakelsesmetaforen, med 

det fokus mot å komme inn i et kunnskapsfelt. Plattformen brukt i ”Vår drivkraft i hodet og 

hjertet” legger til rette for muligheten for læring fundert i begge metaforene, og fungerer i 

tillegg som et medierende artefakt. 

 

2.3 Teknologi som medierende artefakt 
 

World Wide Web (Web 1.0) er karakterisert som ”read-only” (Cormode og Krishnamurthy 

2008). Brukere av internett var, før 2004, begrenset til konsumering av innhold. Dette 

karakteriseres av at domeneeierne var de som besatt den teknologiske kunnskapen for å 

kunne produsere innhold. 2004 ble et vendepunkt over til Web 2.0 som karakteriseres som 

”read-and-write” (Cormode og Krishnamurthy 2008).  På dette tidspunktet ble teknologien 

benyttet til å tilrettelegge for at selv de uten inngående IT-ekspertise kunne produsere og dele 

innhold på nettet. Et typisk eksempel på dette er sosiale medium som Facebook, MySpace, 

LinkedIn, og Wikipedia. Dette førte til en overgang der teknologien fungerte medierende på 

menneskers handlinger. At teknologi fungerer som et medierende artefakt innebærer at 

teknologiens kontekst og bruksmuligheter blir bredere enn det var i Web 1.0 (Mørch og 

Skaanes, 2010). Mørch og Skaanes (2010) peker på at det å lære med datamaskiner, 

innebærer at teknologien må behandles på lik linje som andre læringsressurser, ettersom 

handlingen til deltakerne medieres til andre deltakere. Ved å tilrettelegge for innhold som 

både er informativt, ved å tilegne seg kunnskap, og fungere medierende med andre, medfører 
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en ytterligere dimensjon Web 1.0 ikke kunne tilby. Hver deltaker fungerer som en prosument, 

hvor deltakeren både er konsument av innhold og produsent av innhold (Leino, et. al. 2012). 

 

2.3.1 Prosumering 
 

Leino et. al. (2012) skiller mellom e-læring som synkront mot asynkront og sentralisert mot 

desentralisert. Synkronitet har med tidsdimensjonen å gjøre, og innebærer å kunne interagere 

med andre deltakere eller fasilitatorer i e-læringen. Sentralisering dreier seg om lokasjon, om 

deltakerne må befinne seg på samme sted for å kunne gjennomføre e-læringen. I dette tilfellet 

har plattformen som Storebrand benytter seg av, elementer av samtlige kategoriseringer. I 

”Vår drivkraft i hodet og hjertet” er det hovedsakelig lagt opp til at løsningen fungerer 

asynkront og på ulike lokasjoner. Det er ingen elementer som blir benyttet i e-læringsløpet 

som fordrer sanntid eller samlokasjon, bortsett fra den fysiske workshopen som ble 

gjennomført etter første etappe.  

 

Overgangen til Web 2.0 innebærer at brukere i høyere grad kunne interagere med hverandre 

og internett, noe som forsterker medieringsfunksjonen teknologien har. Den medierer 

handling mellom mennesker i form av ytringer, produksjon av innhold, og i høy grad sosiale 

medium. E-læring kan forstås som en teknologi som medierer både kunnskap fra produsenter 

til konsumenter, men også fra konsument til konsument. Ved å tilrettelegge for samhandling i 

e-læring oppnår man dermed en ytterligere sosial dimensjon, enn dersom deltakerne kun 

skulle fungere som konsumenter. Begrepet prosumering ble fremmet av Alvin Toffler i 1980 

(Ritzer, Dean og Jurgenson, 2012) og karakteriserer denne medierende funksjonen e-læring 

kan ha. 

 

2.4 E-læring 
 

E-læring er en relativt utbredt teknologi, og blir benyttet som verktøy i blant annet 

endringsprosesser og kompetanseheving (Sangrà, Vlachopoulos og Cabrera, 2012). Det 

eksisterer et utall definisjoner som hver fokuserer i forskjellige retninger. Sangrà, 

Vlachopoulos og Cabrera (2012) forsøkte å formulere en definisjon som det internasjonale 

akademiske felt skulle anerkjenne som dekkende for konseptet. De utførte en litteratur-

review av ulike definisjoner som eksisterte og formulerte en syntese av disse: 
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”E-learning is an approach to teaching and learning, representing all or part of the 

educational mode applied, that is based on the use of electronic media and devices as tools 

for improving access to training, communication and interaction and that facilitates the 

adoption of new ways of understanding and developing learning” (Sangra, Vlachopoulos og 

Cabrera, 2012). 

 

Denne definisjonen legger vekt på undervisning og læring, basert på verktøy som forbedrer 

tilgangen til trening, kommunikasjon og interaksjon mellom deltakere og fasilitatorer, og som 

samtidig utvikler læring. Denne definisjonen treffer grunnprinsippene CrossKnowledge- 

plattformen som Storebrand tilbyr, noe som gjør den aktuell i dette henseende.  

 

2.4.1 70-20-10 formelen 
 

23.05.2018 var showdagen arrangert av Research and Education Network (REN), der 

bransjen innenfor e-læring samlet for å presentere sine fokusområder, teknologi, og 

læringsperspektiv. Blant gjengangere av fokusområder ble det argumentert for et syn på 

læring kalt 70-20-10 formelen. Denne lærings- og utviklingsformelen ble utviklet av Morgan 

McCall i ”Centre for Creative Leadership” på 1980-tallet (70/20/10 Model, 2018). 

 

 

 

 

 
       Figur 3 Skjermdump (Gurney, 2015) 

 

Formelen illustrerer hvor den medarbeidere lærer mest (figur 3). Den postulerer at 10% av 

kunnskapen om primærarbeidet består i formell læring, altså utdanning gjerne tatt i forkant av 
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ansettelse. 20% av kunnskapen stammer fra uformell læring, som dekker læring som ikke gir 

noen formelle sertifiseringer eller grader. Av uformell læring kan e-læringsløp nevnes som 

eksempel. 70% av kunnskapen som medarbeidere innehar om primærarbeidet fremmes som 

kunnskap lært ved å jobbe. Altså det å utføre primærarbeidet fører, i følge denne formelen, til 

mest læring. Det skal presiseres at kunnskapen som menes som relevant er den kunnskapen 

som kreves for at primærarbeidet kan utføres på en hensiktsmessig måte. For å ytterligere 

tydeliggjøre denne formelen benyttes Gerhard Fischers (2011) tre nivåer for læring.  

 

2.4.2 Fischers tre nivåer for læring 
 

Fischers (2011) tre nivåer for læring baseres på to dimensjoner; mengden læring som finner 

sted, og mengden tid som må benyttes. Jo mer tid som brukes, jo mer læring foregår er 

antakelsen Fischer gjør. Denne antakelsen viser tydelig hvordan 70-20-10 formelen kan 

foregå. Det første nivået kalt ”Fix-it” innebærer læring som blir gjort når en utfordring 

oppstår i primærarbeidet (Fischer, 2011). På dette nivået blir det investert liten tid, og dermed 

oppnås det liten læring. Det neste nivået, kalt ”Reflect” innebærer å aktivt lete etter 

informasjon som det investeres mer tid i (Fischer, 2011). Man kan si at det foregår en høyere 

grad av refleksjon for å løse utfordringen. Det siste, og mest tidkrevende nivået, kalles 

”Tutorial” og innebærer uformell og formell læring i form av kurs eller klasser, som dertil 

antas å akkompagneres av mye læring (Fischer, 2011). I kombinasjon med 70-20-10 

formelen ser vi at 70% av kunnskapen lært, kan nevnes falle inn under ”Fix-it” og ”Reflect” 

nivåene. Dette innebærer at sekundærlæring sammenfaller med disse to begrepene, og 

underbygger bruken av e-læringsløp som arena for læring. ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” 

kan med forsiktighet karakteriseres som en kombinasjon av ”Reflect” nivået, og 70% og 20% 

delen av formelen til McCall (70/20/10 Model, 2018). Dette tydeliggjør at fokuset til 

Storebrand ligger på et perspektiv som kan føre til effektiv læring. 

 

Dette fokuset, spesielt på 70-20-10 formelen er, som beskrevet ovenfor, en viktig del av 

utviklingen av e-læring i dagens bransje og derfor relevant å ha med som perspektiv på ”Vår 

drivkraft i hodet og hjertet”. 
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2.4.3 Vår drivkraft i hodet og hjertet 
 

E-læringsløpet som blir undersøkt her heter ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” og var en del av 

markeringen i anledning Storebrands 250-års jubileum. Plattformen som ble benyttet kalles 

CrossKnowledge som er en del av ”Wiley group” med hovedkvarter i Paris og London 

(www.crossknowledge.com). Denne plattformen har ulike bruksmuligheter, men i dette e-

læringsløpet ble kun BlendedX benyttet. BlendedX er en læringssti der ulike typer 

læringselementer blir lagt til (crossknowledge.com). Disse elementene innbefatter filmer, 

bilder, dokumenter, e-læringskurs, dokumenter, quiz, poll, og muligheten for deltakerne å 

skrive forslag eller synspunkter som deretter blir synlig for andre deltakere. Dette medfører 

en stor fleksibilitet i hvordan en slik læringssti kan se ut. 

 

 
    Figur 4 Skjermdump fra ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”. 

 

Storebrand benyttet seg av de fleste av de nevnte elementene, og strukturerte hele stien i 

etapper (figur 4). Det innebar at hver etappe ble gjort suksessivt tilgjengelig gjennom 2017. 

Samtlige etapper hadde filmer, tekstbasert informasjon, og bidragsseksjoner der deltakerne 

ble bedt om å presentere sine egne meninger rundt ulike tema. Bidragsseksjonen informerte 

innholdet i de påfølgende etappene basert på den generelle oppfatningen blant medarbeiderne 

i Storebrand (Figur 5). På den måten var prosessen lydhør overfor holdninger som faktisk 
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eksisterte i Storebrand. Det synes et element av prosumering, ettersom deltakerne fungerer 

som både konsumenter av læringsinnhold, samt produsenter av drivkraften. 

 
     Figur 5 Skjermdump fra en bidragsseksjon 

 

I etterkant av den første innledende etappen ble det gjennomført en fysisk aktivitet som 

ledere i hver avdeling ble oppfordret til å gjennomføre med sine medarbeidere. Denne 

avdelings-aktiviteten baserte seg på å skrive ned Storebrands drivkraft, slik de ulike 

avdelingene mente det, på papp-kort og deretter sette disse kortene sammen i et korthus. De 

påfølgende etappene hadde ikke et slikt utpreget fysisk element, noe som vil vise seg 

interessant i data- og diskusjonskapittelet. 
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       Figur 6 Skjermdump fra e-læringsløpet 

 

Figur 6 viser en oversikt over deltakernes holdning til e-læring i BlendedX. Omtrent 90% av 

er mer fornøyd enn misfornøyd, noe som peker i en positiv retning. Dette kan leses som en 

kvalitetsoppnåelse med en klype salt. Det er et høyst uformelt datagrunnlag, men det 

indikerer den gjengse innstillingen til e-læring. Med dette positive bildet til grunn, legges det 

igjen vekt på frafallet etter den første etappen. Pollen er det siste elementet i etappe 1, noe 

som innebærer at flere av respondentene her, ikke gjennomførte de påfølgende etappene. 

Dette tydeliggjør målet med denne oppgaven. 
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3 Teori og sentrale begreper 
 

Av teorier som synes å kunne være relevante for å forklare noe av mekanismen bak en høy 

gjennomføringsgrad av ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”, er resiprositet, primær- og 

sekundærarbeid, og ”Top-down” og ”Bottom-up” strategier relevante i henhold til 

problemstillingen. Teori om resiprositet tar utgangspunkt i Marcel Mauss (1995), og 

legitimiteten kulminerer ”Social Exchange Theory” (SET) basert på Alan Saks (2006). 

Forskjellen, og forholdet, mellom primær- og sekundærarbeid blir redegjort for med basis i 

Mørch og Skaanes (2010). Argumentet for å ha med en relativt lite kjent teori har å gjøre med 

måten datamaterialet ble kategorisert. Kategorien var høyt representert blant 

intervjuobjektene. Denne oppgaven blir på den måten et bidrag til blant annet nevnte teori. 

”Top-down” og ”Bottom-up” strategier baserer seg på Sabatier (1986) og fokuseres på 

egenskaper ved ledelsen under implementering av ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”, og 

egenskaper ved e-læringsløpet, nærmere bestemt bidragsseksjonen som gjør at deltakere kan 

argumentere og presentere egne holdninger og meninger. 

 

3.1 Resiprositet 
 

Resiprositetsbegrepet har rot i den antropologiske delen av akademia. Marcel Mauss (1995) 

publiserte en bok i 1950 der han tok for seg en etnografisk studie på arkaiske, eller 

tradisjonelle samfunn. Det var spesielt et Maori-samfunn som ble analysert. I dette samfunnet 

var ”Gaven” (Mauss, 1995) en viktig del av relasjonene blant menneskene. Det var 

tilsynelatende veldig viktig for maoriene å gi tilbake dersom man har fått noe. Mauss gjengir 

begrepet ”Hau” som kraften til å gi noe tilbake (Mauss, 1995). Her ser vi altså begynnelsen 

av resiprositetsbegrepet. ”Hau” ble beskrevet av Mauss til å være en spirituell kraft som, hvis 

ikke gjenytet, resulterte i skade og død. Maoriene mente at gaven hadde en sjel i seg selv, og 

søkte dermed tilbake til den opprinnelige giveren. Marshall Sahlins (1972) tar for seg Mauss 

og andres diskurs på resiprositet. Han nevner at Firth kritiserte Mauss i sin tolkning av ”Hau” 

og mente at retribusjonen ved å ikke gjenyte en opprinnelig gave, ikke dreide seg om noe 

spirituelt ved selve gaven, men en sosial reprimande ved hjelp av hekseri, som i verste fall 

kunne føre til skade og død. Det var altså mer sosialt i dette arkaiske samfunnet, enn Mauss 

(1995) hadde tolket det til å være. Ved å benytte seg av slike primitive samfunn blir 
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sosiologiens evolusjon tydelig. Resiprositet er et anvendelig begrep for å forstå sosiale 

bytterelasjoner som ikke kan forklares markedsøkonomisk. Oppsummert kan ”Hau” forstås 

som den følte forpliktelsen aktører kjenner på til å gjenyte gaver eller tjenester. Firth peker 

også på at jo lengre tid det er mellom den opprinnelige gaven til gjenytelsen, øker 

gjenytelsens verdi.  

 

3.1.1 Komplementaritet VS resiprositet 
 

Gouldner (1960) peker på en sammenblanding av komplementaritet og resiprositet. Ved å 

skille de to begrepene fra hverandre oppnås det en bedre forståelse av begge. Rettigheter og 

plikter er to elementer Gouldner (1960) benytter for å forklare begrepene. Aktører har derfor 

rettigheter og/eller plikter mot andre aktører. Komplementaritet dreier seg om at aktørene 

komplementerer hverandre. Der den ene har rettigheter, har den andre komplementerende 

plikter mot den første. Innenfor resiprositet har begge aktørene rettigheter og plikter. 

Rettigheter til å få, og plikter til å gi, på samme tid (Gouldner, 1960). Dette er 

hovedforskjellen mellom de to begrepene. Pliktfølelsen til å gi kan dermed fungere som 

”hau”, likt som i akraiske maoriske samfunn. I en organisasjon betyr dette da at alle aktører 

både har rettigheter og plikter mot organisasjonen eller andre aktører innad i organisasjonen. 

Dersom den ene utfører gir en gave, tjeneste eller handling, til en annen aktør, kan vi se 

”hau” hos den som mottar, altså en pliktfølelse til å gjenyte den opprinnelige gaven, tjenesten 

eller handlingen. 

 

I vårt moderne samfunn blir ofte markedsøkonomien sett på som styrende i bytteforhold. I 

markedsøkonomien verdisettes tjenester og det blir derfor tydelig hva man må gi for en 

aktuell tjeneste eller vare. Resiprositet kan være en forklarende teori på det bytteforhold som 

ikke nødvendigvis faller inn under markedsøkonomien. Slike bytteforhold kan karakteriseres 

som uformelle, i motsetning til markedsøkonomiens formelle karakter. Vennetjenester, 

oppfyllelse av behov, og gaver kan sees på som resiproke. Langvarige bytteforhold bygger 

sterke relasjoner og tillit mellom aktører som deltar i de.  
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3.1.2 Resiprositet i arbeidslivet 
 

Resiprositet har også gjort sitt inntog i arbeidslivet. Generelt finner vi studier som indikerer 

”that positive, beneficial actions directed at employees by the organization … contribute to 

the establishment of high-quality exchange relationships that create obligations for 

employees to reciprocate in positive, beneficial ways” (Settoon, Bennet og Liden (1996). 

”Actions” innebærer noe mer enn gaver eller tjenester, som resiprositetsbegrepet dreide seg 

om på Mauss sin tid. ”Actions” blir direkte oversatt til handlinger, noe som utvider 

resiprositetsbegrepet til å være mer håndfast i organisasjonelle strukturer (Settoon, Bennet og 

Liden (1996). 

 

Alan M. Saks (2006) så et behov for å styrke teorien bak ”employee engagement” i 

akademia. De fleste artikler før hans publikasjon var hovedsakelig skrevet av konsulenter 

med utgangspunkt i praksis og ikke teori. Saks´ (2006) oppsummerer den akademiske 

forskningen på employee engagement som å bestå av ”… cognitive, emotional, and 

behavioral components that are associatet with individual role performance”. Saks (2006) 

benytter seg av ”social exchange theory” for å forklare employee engagement på et teoretisk 

fundament. SET baserer seg på at serier med interaksjoner mellom aktører i en organisasjon, 

hvis positive, vil over tid utvikle seg til relasjoner basert på tillit, lojalitet og gjensidig 

forpliktelse overfor andre aktører, dersom aktører i organisasjonen følger regler for 

”exchange” (Saks, 2006). Disse reglene baserer seg i høy grad på resiprositet, altså 

gjengjeldelse av tjenester og handlinger for å, over tid, skape sterke relasjoner.  

 

Et e-læringsløp faller inn under resiprositetsbegrepet ettersom ”Vår drivkraft i hodet og 

hjertet”  gir medarbeidere muligheten til å påvirke Storebrand som organisasjon. Dersom 

gjennomføring av e-læringsprogrammet hadde vært obligatorisk ville det måtte bli behandlet 

annerledes her, ettersom ”Hau” og resiprositet ville blitt erstattet av markedsøkonomi, som 

for eksempel lønn. Når det ikke er obligatorisk kan eventuelle gjenytelser være andre ting, 

som denne oppgaven blant annet er ment å undersøke. Vi kan derfor her behandle resiprositet 

som handlinger som er ment å gjenyte handlinger. Denne diskusjonen blir tatt opp igjen i 

diskusjonskapittelet. 
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3.2 Primær- og sekundærarbeid 
 

Storebrand har som mål å være en dynamisk organisasjon med et fokus på utvikling. I en slik 

dynamisk organisasjon innebærer det at ansatte har mer enn kun det daglige arbeidet å 

forholde seg til. Mørch og Skaanes (2010) skiller mellom primary og secondary work. 

Primærarbeid blir karakterisert som det en ansatt blir betalt for å gjøre, det hver ansatt må 

gjøre i arbeidshverdagen for å utfylle stillingen sin. For enkelhets skyld kan man si at 

primærarbeid er det som står i stillingsbeskrivelsen. Sekundærarbeid karakteriseres som det 

man gjør som understøtter primærarbeidet. Mørch og Skaanes kaller det for ”… work that is 

focused on training and learning (Mørch og Skaanes, 2010). Det innebærer at 

sekundærarbeidet er av en slik karakter at primærarbeidet blir utført mer effektivt, eller 

endring av rutiner som påvirker primærarbeidet. Sekundærarbeid kan videre defineres som alt 

fra læring myntet på organisasjonen som helhet, til individuell læring som gjennomføres for å 

kunne utføre primærarbeidet på en mer fordelaktig måte (Mørch og Skaanes, 2010). ”Vår 

drivkraft i hodet og hjertet” faller inn under læring myntet på organisasjonen som helhet, 

ettersom målgruppen er samtlige ansatte. Primærarbeidet en medarbeider i Bedriftsmarkedet 

gjennomfører i løpet av en dag innebærer blant annet kundekontakt. Sekundærarbeid vil i et 

henseende dreie seg rundt å optimalisere kommunikasjonen i kundekontakten, for eksempel 

ved å argumentere for hvorfor Storebrand er mer attraktivt enn lignende konkurrenter. For å 

tydeliggjøre dette kan et tenkt eksempel være e-læringsløp som ikke er sekundærarbeid. 

Dersom innholdet i e-læringsløpet ikke gir en verdi for medarbeideren i form av for eksempel 

ny argumentasjon for å sikre salg, kan det vanskelig argumenteres for at det kan 

karakteriseres som sekundærarbeid for den aktuelle medarbeideren. Samtidig kan det samme 

e-læringsløpet være relevant for andre medarbeidere, ettersom primærarbeidet kan være 

annerledes, og dermed være mer legitimt å gjennomføre for den aktuelle medarbeideren. 

Dette diskuteres på basis av datamaterialet i diskusjonskapittelet. 

 

3.3 Top-down/Bottom-up 
 

”Top-down” og ”Bottom-up” er tilnærminger som kan benyttes når endring og utvikling er 

målet (Sabatier, 1986). En ”Top-down” tilnærming utvikler endringen i sentral ledelse i 

organisasjonen, for deretter å implementere det i organisasjonen ved hjelp av sentrale aktører, 

som for eksempel avdelingsledere (Sabatier, 1986). En ”Bottom-up” tilnærming har fokus på 
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at de sentrale aktørene, og de øvrige i organisasjonen, skal definere en utfordring, slik at 

endringen har tettere bånd med organisasjonen som helhet. En fundamental utfordring med 

”Top-down” strategier er at perspektivet de utvikler den konkrete endringen fra, er 

beslutningstakere og toppledelse, og på den måten kanskje ikke får godt nok tak på hvilke 

strømninger som eksisterer ellers i organisasjonen (Sabatier, 1986). Samtidig kan det være 

utfordringer med ”Bottom-up” strategier der viktige perspektiver kan bli oversett dersom det 

ikke er en sentralt styrende gruppe med beslutningstakere som evner å se alle aspekter ved 

organisasjonen, i tillegg til at det kan være en logistisk utfordring å gjennomføre det 

(Sabatier, 1986). I mange tilfeller, når ulike teorier settes opp mot hverandre, ligger løsningen 

ofte i å danne synteser mellom disse. 

 

3.3.1 Kombinering 
 

Formålet til Storebrand var blant annet å hente ut drivkraften fra deltakerne ved deres 

mulighet til å beskrive denne i e-læringsløpet. På denne måten ble et utfall av e-læringsløpet 

den kollektive drivkraften hentet fra ulike ansatte, i ulike stillinger i Storebrand. Dette peker 

tydelig i retning av en ”Bottom-up” tilnærming (Sabatier, 1986). Selve e-læringsløpet ble i 

første omgang produsert og implementert av HR-avdelingen med toppledelsens velsignelse. 

Det innebærer at det også eksisterer en viss ”Top-down” tilnærming i produksjon og 

implementering av ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”. Selve e-læringsplattformen fungerer 

tilsynelatende i dette tilfellet som en syntese av de to tilnærmingene, der styrken til begge blir 

forsøkt ivaretatt. Beslutningstakere har sett et behov for å definere drivkraften Storebrand 

innehar, og gitt medarbeidere muligheten til å definere den. Samtidig har medarbeiderne blitt 

oppmuntret til å gjennomføre e-læringsløpet av toppledelsen og HR-avdelingen ved 

lanseringen og andre tilstelninger. Målet var at også avdelingsledere skulle oppmuntre sine 

medarbeidere til gjennomføring. Dette innebærer at det eksisterer en tilnærming som peker i 

retning av en syntese mellom ”Top-down” og ”Bottom-up” tilnærmingene ved å fasilitere for 

både beslutningstakeres mål om endring og utvikling, og ansattes mulighet til å påvirke det 

endelige resultatet basert på oppgitte meninger om Storebrands drivkraft. Effekten på 

gjennomføringsgraden denne tilnærmingen har hatt vil tas opp i resultat- og 

diskusjonskapittelet. 
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4 Metode 
 

I forskningen blir det ofte skilt mellom kvantitativ og kvalitativ metode. Den kvantitative 

metoden har i lang tid blitt regnet som veien til valide og reliable funn, i form av å tilby 

kvantifiserbar data som kan sammenlignes og testes. Det er aktuelt her å skille mellom hvilke 

type spørsmål som skiller kvalitativ og kvantitativ metode. Den kvantitative metoden retter 

seg mot såkalte ”closed-ended” spørsmål (Creswell, 2014). Når man benytter seg av et stort 

datamateriale, er det essensielt å kategorisere og kode på en måte som gjør det enkelt å samle 

inn. Ofte er det få elementer ved studieobjektene som blir studert, ettersom dataene må kunne 

håndteres i etterkant, og dermed ikke være altfor tidkrevende. Den kvalitative metoden har en 

styrke som den kvantitative metoden ikke har, nemlig sosial kontekst. Ved å stille ”open-

ended” spørsmål kan forskeren i mye større grad gå i dybden på den sosiale konteksten 

mennesker handler i (Creswell, 2014). Kvalitativ metode tar generelt for seg et mindre antall 

studieobjekter, ettersom målet her ikke er å danne kvantifiserbare data. Dette betyr at en 

svakhet for den kvalitative metoden retter seg mot generaliserbarhet og reliabilitet. 

 

Det er ikke hensiktsmessig å se på kvalitativ og kvantitativ metode som distinkte kategorier, 

og å ha et fokus på at man enten bedriver forskning innenfor den ene eller den andre 

kategorien (Newman & Benz, 1998, i Creswell 2014). Det er mer hensiktsmessig å postulere 

et kontinuum mellom de, der ulike studier kan ligge forskjellige steder på dette kontinuumet. 

Mixed methods bruker elementer fra både kvalitativ og kvantitativ metode, noe som gjør at 

studien i utgangspunktet ligger midt mellom ytterpunktene på kontinuumet (Creswell, 2014). 

Metoden det fokuseres på i forbindelse med Storebrand, er mixed methods. Bakgrunnen for 

valget ligger i forskningsspørsmålene som i stor grad retter seg mot individuelle og 

strukturelle faktorer innad i Storebrand. Å gå inn på temaene skissert ovenfor kun på basis av 

kvalitative metoder ville ført til datamateriale som i utgangspunktet ikke ville hatt en høy 

grad av generaliserbarhet. Å studere faktorer som kan påvirke gjennomføringsgraden av ”Vår 

drivkraft i hodet og hjertet” i Storebrand basert på kvantitative metoder ville ha ført til data 

som reflekterer demografiske og personlige forhold i relasjon til e-læring, men det ville ikke 

gitt svar på den sosiale konteksten som påvirker motivasjonen. Dette er dermed bakgrunnen 

for å nedfelle datainnsamling innen mixed methods retningen.  
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Under mixed methods, er det mange varianter av kombinasjoner av datainnsamling som er 

mulig. Her velges spørreundersøkelse og intervju, henholdsvis kvantitativt og kvalitativt. 

Silverman (2014) skiller mellom positivistisk og konstruksjonistisk syn på data fra intervjuer 

og spørreundersøkelser. Den positivistiske retningen ser på standardiserte spørsmål 

(spørreundersøkelse) som en metode for å få reliabel data. En årsak til en høyere grad av 

reliabilitet ligger i et større antall respondenter. Konstruksjonistisk retning verdsetter ikke 

standardiserte spørsmål, men holder intervjuet som en arena der perspektiver kan uttrykkes. 

Dette relaterer seg dermed til henholdsvis spørreundersøkelse og intervju. Ved å benytte 

begge kan data bli reliabelt, samtidig som det knyttes opp mot perspektiver og oppfatninger 

de enkelte ansatte måtte ha. 

 

4.1 Datainnsamling 
Datainnsamlingen ble gjennomført ved digital spørreundersøkelse og intervju. 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i forkant av intervjuene og ga derfor et grunnlag for 

tema som ble tatt opp med intervjuobjektene.  

 

4.1.1 Spørreundersøkelse 
 

En spørreundersøkelse er, som brukt her, en kvantitativ metode, fortrinnsvis med lukkede 

spørsmål (Creswell, 2014). Bakgrunnen for å ha med kvantitativ spørreundersøkelse i 

masteroppgaven dreier seg mot de kvantitative fordelene som kan oppstå. I tillegg kan data 

herfra brukes aktivt i intervjudelen. Forskjellen mellom de foreløpige rapportene som er 

visualisert ovenfor og spørreundersøkelse er at spørsmålene kan rettes direkte mot forhold 

som den rapportene ikke belyser.  
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Figur 7       

 

 

Figur 7 er lånt fra Oxford handbook of quantitative methods (Little, 2013, s. 171), og 

forklarer fremgangen i å bruke spørreundersøkelse som metode. Populasjonen vil her dreie 

seg om de ansatte i Storebrand. Det betyr at samtlige ansatte i Norge får muligheten til å 

gjennomføre spørreundersøkelsen. Potensielt kan dette innebære mange besvarelser, og det 

må også legge føringer på om spørsmålene skal være lukkede eller åpne. Ved å ha lukkede 

spørsmål, vil funnene enklere kunne kvantifiseres og kategoriseres. Å benytte spørsmål der 

det gis mulighet til å besvare i tekstform innebærer mer analysearbeid i etterkant av 

spørreundersøkelsen. Som figur 1 viser gikk antall gjennomføringsgraden nedover for hvert 

prosentintervall. Det er utgangspunktet for hvilke variabler som blir valgt, i henhold til figur 

7. Det betyr at spørsmålene i hovedsak retter seg mot faktorer som kan påvirke 

gjennomføringsgraden. I tillegg vil det være aktuelt med demografiske- og personlige 

forhold, som alder, kjønn, ansiennitet og avdelingstilknytning. Det neste punktet innebærer å 

operasjonalisere disse variablene i spørsmål som er hensiktsmessige med tanke på 
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forskningsspørsmålene. Deretter må disse spørsmålene sammenfattes på en logisk måte i en 

spørreundersøkelse. I denne forbindelse ble www.netigate.net benyttet ettersom dette 

verktøyet har blitt blitt implementert i Storebrand. Det betyr at det ikke var fare for at 

invitasjonen til å delta skulle bli fjernet av eventuelle brannmurer eller spamfilter. 

Www.netigate.net tilrettelegger også for branching, en logisk oppbygning av spørsmål basert 

på om respondenten var leder eller medarbeider, og deretter gå nærmere inn på årsaker til den 

aktuelle gjennomføringsgraden. «Devise sampling procedure» relaterer seg til hvilke 

respondenter som velges ut, men i dette tilfellet rettes spørreundersøkelsen seg mot samtlige 

ansatte i Norge. spørreundersøkelsen var aktiv i ti dager før den ble stengt for å kunne 

begynne arbeidet med datamaterialet. Det siste punktet i figur 7 dreier seg om analysering av 

data. Dette gås nærmere inn på i analysedelen. Som Lindlof (1994) påpeker er en 

spørreundersøkelse preget av høy grad av validitet og reliabilitet på basis av det store antallet 

besvarelser, samt data som lett lar seg kode og analyseres. Det er en tidsmessig nødvendighet 

å begrense svaralternativer når spørreundersøkelsen går ut til et større antall respondenter. 

Videre dreier det seg om intervju, og hvordan det ble gjennomført. 

 

4.1.2 Kvalitativt intervju 
 

Intervjuet er i denne konteksten den kvalitative metoden som benyttes, og er halvparten av 

grunnlaget for at den overordnede tilnærmingen kan kalles mixed.”Closed-ended” spørsmål 

fører til at dataene ikke innehar informasjon om hvilken kontekst som ligger rundt 

svaralternativene. Ved å supplere med intervju vil også konteksten kunne komme fram. 

Intervjutypen det blir fokusert på her er av typen semi-strukturert (Noaks og Wincup, 2004, i 

Silverman 2014), med fokus på å ha en ”samtale med et mål” (egen oversettelse, Bingham og 

Moore, 1959, i Lindlof, 1994). Lindlof (1994) referer til syv basale mål når kvalitativt 

intervju gjennomføres. Blant disse er det tre som er aktuelle for argumentasjonen med å velge 

intervju som metode. Ved å benytte intervju vil det bli forsøkt å 1) lære mer om det som ikke 

kan observeres direkte, 2) kommentere på data som ble samlet inn tidligere i 

innsamlingsprosessen, og 3) forstå perspektivene til de ulike sosiale aktørene (Lindlof, 1994). 

 

Et semi-strukturert intervju innebærer å ha et mål for intervjuet, men ikke å være fastlåst av 

predefinerte spørsmål uten mulighet for å snakke utover disse (Silverman, 2014). Dersom 

interessante vinklinger dukker opp underveis i intervjuet, er det rom for å gå nærmere inn på 
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disse vinklingene, og på den måten kunne få et tydeligere bilde av den sosiale konteksten og 

motivasjonen. Analyseenhetene her vil være ansatte som har stillinger i de mest representerte 

avdelingene i spørreundersøkelsen; Bedriftsmarkedet og People and Technology. Det 

innebærer at analyseenheten, eller intervjuobjektene, vil rekrutteres med det mål om at de 

skal belyse problemstilling og forskningsspørsmål presentert ovenfor. Det vil si at personer 

som kan anses for å være representative for ulike grupper blir invitert til å delta på et intervju. 

De to mest representerte avdelingene som ble valgt ut, er henholdsvis en kunderettet avdeling 

og en ikke kunderettet avdeling. Dette førte til et sammenligningsgrunnlag som viste seg å 

være fruktbart for å konkretisere forskjellene på gjennomføring av ”Vår drivkraft i hodet og 

hjertet”. 

 

Når dataene fra spørreundersøkelsen foreligger vil ulike indikasjoner og funn påvirke hvilke 

spørsmål det blir fokusert på i intervjuet. Intervjuene vil fokuseres på å studere eventuelle 

ulikheter i forhold til gjennomføringsgrad, avhengig av om funn fra spørreundersøkelsen på 

ulikheter i demografiske og personlige forhold indikerer faktorer som kan påvirke 

gjennomføringsgraden, i tillegg til å rette fokus mot forhold ved Storebrand som organisasjon 

som påvirker gjennomføringsgraden den ene eller andre veien. Funn vil altså presenteres for 

det enkelte intervjuobjekt for å skape et rom der tolkning av resultatene kan forekomme. Det 

ble gjennomført fire intervjuer totalt, henholdsvis en leder og en medarbeider fra hver 

avdeling. 
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4.2 Kvalitativ innholdsanalyse 
 

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 

 

Kvalitativ innholdsanalyse benyttes på transkriberingene av intervjuene. Her vil litteratur fra 

Margrit Schreier (2012) benyttes som argumentasjon. Schreier (2012) peker på at kvalitativ 

innholdsanalyse er aktuelt når mening ikke er standardisert, i tillegg til at det er effektivt på 

verbal og tekstlig data. Den kvalitative innholdsanalysen gjennomføres ved først å 

transkribere intervjuene, og deretter produsere et rammeverk av kategorier (Schreier 2012). 

Som det vises i figur 8 (Mayrin, 2000) vil disse kategoriene danne analysegrunnlaget for 

transkriberingen, og foregå ved å plassere ulike deler av transkripsjonen i de forskjellige 

kategoriene. Disse kategoriene blir produsert dels inspirert av foregående spørreundersøkelse 

og spørreundersøkelse, og dels som intervjuene utvikler seg. I den videre analysen var det 

aktuelt å se om noen av kategoriene skjer samtidig eller nærme hverandre, samt om det er en 

relasjon mellom de (Schreier 2012). Ved å benytte denne metoden vil et tilsynelatende 

overveldende datamateriale kunne reduseres og systematiseres på basis av kategoriene. 
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4.2.1 Intervjusituasjon 
 

Intervjuene foregikk i Storebrands lokaler. Utvalget ble gjort på basis av hvilke avdelinger 

som hadde flest respondenter i spørreundersøkelsen. Disse avdelingene var Bedriftsmarkedet 

som i høy grad jobber mot kunde, og People and Technology, som ikke jobber mot kunde i 

like høy grad, men gjennomfører ulike tester på systemer og rutiner i Storebrand. Dette 

innebærer to ulike perspektiver som er fruktbare for å få en nyansert oppfattelse av hvordan 

relevans mot primærarbeid kan påvirke gjennomføring av e-læring. Det ble gjennomført 

intervju med to intervjuobjekter fra hver avdeling. Av disse to var en leder og en var 

medarbeider, og hadde den aktuelle lederen som nærmeste leder. Intensjonen var å innhente 

intervjuobjektenes individuelle oppfattelse av ulike situasjoner og deretter sammenligne leder 

og medarbeiders oppfattelser, samt likheter og forskjeller mellom avdelingene. 

 

4.2.2 Kategorisering og transkribering 
 

Transkriberingen ble gjennomført med fokus på innholdsanalyse, altså utsagn som, 

kombinert med andre utsagn og teori, vil kunne underbygge diskusjonen om ulike aspekter 

som kan påvirke gjennomføringsgraden av ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”. 

Transkriberingen ble foretatt som et siste ledd. I forkant av transkriberingen ble lydopptak 

gjennomgått, der tidsintervaller av interesse ble notert og gitt et karakteristisk begrep ut fra 

hva som ble sagt. I etterkant ble utsagnene til hvert intervjuobjekt fargekodet for så å bli 

samlet sammen med utsagn fra andre intervjuobjekter innenfor det samme tema. Når 

kategoriseringen var tilstrekkelig gjennomgått, ble transkriberingen gjennomført. Som Kvale 

og Brinkmann (2015, s. 212) påpeker er det umulig å besvare spørsmålet ”hva er en korrekt 

transkripsjon”. Det er mer nyttig å påpeke hva som er ”… en nyttig transkripsjon for min 

forskning…” (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 212). I denne forskningen har det ikke blitt lagt 

vekt på lingvistisk analyse der kvaliteter ved uttale, tonasjon, og pauser er relvante. Det er her 

fokusert på å direkte transkribere det som er sagt, der samtlige ord og uttrykk inkluderes, for 

å illustrere intervjukonteksten og utsagnet slik det faktisk ble sagt. Ved å ikke skrive om 

utsagn slik at de blir grammatisk korrekte i skriftlig forstand, forsøkes det å opprettholde en 

så objektiv gjengivelse som mulig, for å igjen kunne styrke validiteten og reliabiliteten. 

Ettersom fremgangsmåten i høy grad var datadrevet og forsøkt distansert fra forutgående 
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antakelser som kunne drevet data i en mer subjektiv retning enn ønskelig, som også hadde 

som mål å styrke validiteten og reliabiliteten.  

 

4.3 Utvalg 
 

 
             Figur 9 Skjermdump fra spørreundersøkelsen fra Netigate.net 

 

 

Utvalget i spørreundersøkelsen var den norske delen av Storebrand. Altså omtrent halvparten 

av de totalt 1700 ansatte i konsernet. Denne avgrensningen ble gjort med tanke på at 

intervjuene skulle foregå i Norge, med henholdsvis norske medarbeidere. Bakgrunnen for å 

fokusere på den norske delen av Storebrand er fordi det kan eksistere kulturforskjeller 

mellom Norge og Sverige (Hofstede, 1991). I tillegg ville datainnsamlingen blitt mer 

komplisert å utføre ved store avstander i forbindelse med intervju. Utvalget på intervjuene 

var mer avgrenset. Valget ble tatt i forbindelse med det første spørsmålet i 

spørreundersøkelsen – ”Hvilken avdeling jobber du i?”. Som vist i skjermdumpen ovenfor er 

Bedriftsmarkedet og People and Technology sterkere representert enn de øvrige avdelingene. 

Totalt var antall respondenter 118 ansatte, og av de var 77 respondenter fra de nevnte 

avdelingene, henholdsvis 45 og 32 ansatte. Videre var det behov for å intervjue både ledere 

og medarbeidere, og helst medarbeidere som hadde den aktuelle lederen som nærmeste leder. 

Med hjelp fra HR-avdelingen i Storebrand ble dette planlagt og avtalt, og utførelsen av 

intervjuene gikk uten overraskelser, i forbindelse med oppmøtetid og -sted. 
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For øvrig var det 63 mannlige og 62 kvinnelige respondenter, som peker mot en 

normalfordelt gruppe. Aldersmessig var det en fordeling der majoriteten av respondenter var 

mellom 40-59 år. Videre var 52 av respondentene var ledere og 72 respondenter var 

medarbeidere. 

 

4.3.1 Deltakerne 
 

Deltakerne i intervjuet var fra avdelingene Bedriftsmarkedet og People and Technology. 

Avdelingen Bedriftsmarkedet jobber i høy grad mot bedriftskunder, og hadde dermed 

tilsynelatende god nytte av å ha et fokus på bærekraft som salgsvirkemiddel fra e-læringen. 

Avdelingen People and Technology har et fokus på testing av systemer brukt i Storebrand. 

Det innebærer at kunden er tredje-ledd fra deres primærarbeid. Denne forskjellen vil bli 

diskutert og tydeliggjort i henhold til relevansfokuset og sekundærarbeid i teoridelen. 

 

4.3.2 Rekruttering 
 

Rekruttering til intervju ble gjennomført av HR-avdelingen i Storebrand. Basert på 

respondent-fordelingen i spørreundersøkelsen fikk HR-avdelingen beskjed om hvilke 

avdelinger som var ønskelig å intervjue. De lyktes i å rekruttere fire intervjuobjekter, to fra 

hver avdeling, som igjen hadde stilling som leder og medarbeider, der medarbeideren hadde 

nevnte leder som nærmeste leder. Dette forsterket muligheten for å drive sammenligning 

både mellom to ulike avdelinger, og mellom ledere og medarbeidere, og hvordan de påvirker 

hverandre. 

 

4.4 Validitet, reliabilitet, og etiske vurderinger 
 

I dette kapittelet blir validiteten, reliabiliteten og etiske vurderinger redegjort for. Dette blir 

gjort for å opprettholde en tydelig forskningsetisk standard, og for å redegjøre for validitet og 

reliabilitet i denne studien av et e-læringsløp i Storebrand. 
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4.4.1 Etiske betraktninger 
 

Overordnet presiseres det overfor samtlige respondenter og intervjuobjekter at besvarelser vil 

bli anonymisert og vil vanskelig kunne spores tilbake til den enkelte ansatte. Dette 

gjennomføres ved å benytte anonymisering i transkriberingene, i tillegg til at navn og 

kontaktinformasjon blir utelatt ved presentasjon av funn fra spørreundersøkelsen. Selve 

lagringsmetoden påpeker Aksel Tjora (2017) at er viktig at ikke kommer på avveie. 

Lydopptak har dermed ikke blitt lagret i noen skyløsning, men på minnebrikker uten 

oppkobling til internett. Det er en fare for at intervjuene kan virke inkriminerende for noen 

ansatte, ved at de blir bedt om å diskutere e-læringen som en kollega har laget. Dersom 

intervjuet ikke bærer preg av en god samtale, eller intervjuobjektene er preget av 

mistenkeliggjøring og nervøsitet, har de mer kontroll over det de sier (Mero-Jaffe, 2011). Det 

er derfor viktig å forsøke å bygge en god relasjon rundt en trygg kontekst, der 

intervjuobjektene føler seg trygge på at de ikke sier eller gjør noe som får negative 

konsekvenser for seg selv eller kolleger. Det ble tydeliggjort i begynnelsen av hvert intervju, 

at målet med intervjuet er å komme frem til ulike faktorer som kan gjøre e-læring mer eller 

mindre vellykket, og at det skulle være en trygg arena for å komme med ”upopulære” 

meninger, dersom det var aktuelt i forbindelse med hvilken retning intervjuene tok. 

 

4.4.2 Validitet 
 

Cook og Campbells validitetssystem (Lund, 2002) dreier seg om fire kvalitetskrav for å sikre 

validitet. Statistisk validitet retter seg mot statistiske analyser av datamateriale, indre validitet 

går på om sammenhengen mellom funn er kausale, begrepsvaliditet retter seg mot 

begrepsoperasjonalisering og om begrepene benyttet faktisk måler fenomenet, og ytre 

validitet som handler om generaliserbarhet til andre situasjoner (Lund, 2002). Cook og 

Campbells validitetssystem retter seg i høy grad mot kvantitative undersøkelser, noe som gjør 

at det ikke helt treffer i dette tilfellet. Det er likevel fruktbart å se nærmere på indre validitet 

som fenomen her. Forklarer funnene i datamaterialet fenomenet? Er oppgitte årsaker til 

gjennomføring kausale mot de faktiske gjennomføringene? Det er vanskelig å stadfeste med 

fullstendig sikkerhet at kvalitative intervjuer faktisk forklarer fenomenet som er aktuelt å 

studere. Likevel vil det eksistere en høyere grad av validitet ettersom det kombineres med 

visualiseringer fra spørreundersøkelsen, der kvalitative utsagn kan bli mer robuste ved å 
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fungere som representative for de mer ”closed-ended” spørsmålene fra spørreundersøkelsen 

(Creswell, 2014).  

 

Ytre validitet kan også være relevant her i form av generaliserbarhet. Generaliserbarhet 

utover Storebrand må gjøres med ytterst forsiktighet ettersom det kun er Storebrand som har 

vært arena for undersøkelse. Det kan likevel generaliseres, med trykk forsiktighet, dersom det 

antas at e-læring kan fungere mer eller mindre generisk, og kulturen i Storebrand ikke er 

kvalitativt annerledes fra andre organisasjoners kultur. Med forsiktighet i bakhodet kan andre 

organisasjoner trekke på funn fra denne oppgaven og benytte det i sine egne produksjoner og 

implementeringer av e-læring. 

 

Kvale og Brinkmann (2015, s. 276) påpeker at validitet innenfor kvalitative metoder kan 

defineres ved å diskutere om metoden som benyttes faktisk undersøker det den er ment å 

undersøke. Det blir som sagt benyttet en mixed methods-tilnærming i denne konteksten, der 

de kvalitative intervjuene forsterkes ved visualisering fra spørreundersøkelsen med relevante 

spørsmål. Den sosiale konteksten som påvirker gjennomføring av e-læring blir derfor belyst 

av kvalitative utsagn, og forsterket av kvantitative data. På den måten antas det at metoden 

benyttet undersøker den sosiale konteksten som påvirker gjennomføring, og er generaliserbar 

utover intervjuobjektene innad i organisasjonen, og generaliserbart med forsiktighet utover 

Storebrand. 

 

4.4.3 Reliabilitet 
 

Kvale og Brinkmann (2015) benytter ordene pålitelighet og gyldighet som uttrykk for 

henholdsvis validitet og reliabilitet. Om metoden benyttet er pålitelig er redegjort for ovenfor, 

om resultatene er gyldige dreier seg om resultatene beskrevet her, kan reproduseres i andre 

sammenhenger (Kvale og Brinkmann, 2015). Her kan intervjustil og teoriladede intervjuer 

påvirke reliabiliteten. Det ble forsøkt å distansere seg fra teorier, men det er åpenbare 

fallgruver ved å hevde å ikke være heftet av teorier som kan forklare fenomener i forkant og 

underveis i intervjusituasjonen. For å ytterligere styrke reliabiliteten, basert på 

oppmerksomhet rundt mulig teoriladet intervjuer, ble det gjennomført en kategorisering av 

utsagn, der kategoriene med høyest oppslutning ble gjeldende. Reliabiliteten kan testes ved 
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påfølgende undersøkelser, der åpne spørsmål presentert i det konkluderende kapittelet kan 

være målet med forskningen. 

 

4.4.4 Forskningsetiske vurderinger  
 

Utgangspunktet for å bruke Storebrand som case er basert på forfatterens arbeidsforhold i et 

konsulentfirma som heter Bokstaven K. Forfatteren var ikke med på utviklingen av konseptet 

”Vår drivkraft i hodet og hjertet”, ettersom prosjektet ble avsluttet før ansettelsesforholdet ble 

startet. Denne dobbeltrollen, som student og konsulent, førte til et behov for å tydelig skille 

disse to rollene fra hverandre, slik at forfatteren ikke hadde noen påvirkning på rådgivning 

som dreide seg om innhold i de ulike etappene. Denne distanseringen fra prosjektet ”Vår 

drivkraft i hodet og hjertet” har ført til en mer uheftet tilnærming til å vurdere prosjektets 

gjennomføringsgrad. 

 

Høsten 2017 hadde forfatteren en eksamensoppgave i PED4550 der målet var å skrive 

metodedelen til masteroppgaven. Eksamen tok utgangspunkt i den foreløpige ideen, som er 

rimelig lik utfallet, slik at metodedelen og eksamen bærer likhetstrekk. Dette var en 

individuell eksamen, noe som innebærer at det er originalt innhold, produsert av forfatteren 

selv, der målet var å produsere metodedelen til denne oppgaven. 

 

NSD godkjenning har blitt innhentet og ligger som vedlegg 1. 
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5 Resultater 
 

I dette kapittelet blir data fra intervju og spørreundersøkelse presentert. Det blir presentert på 

basis av kategoriene som viste seg å være mest aktuelle i forbindelse med kategoriseringen i 

behandlingen av data, og opp mot oppgavens problemstilling. Det blir lagt vekt på å 

fremstille data på en forsøksvis objektiv og ikke-fortolkende måte, for å sikre 

gjennomsiktighet mot data og dermed forsøke å høyne reliabiliteten (Kvale og Brinkmann, 

2015). I diskusjonskapittelet blir karakteristiske utsagn analysert opp mot teoridelen ovenfor. 

Data blir presentert puljevis basert på avdeling, og kategorisert under teoritilknytning. 

 

5.1 Intervjuer og spørreundersøkelse 
 

Spørreundersøkelsen tok utgangspunkt i om respondenten hadde personalansvar eller ikke. 

Ledere fikk derfor et sett med spørsmål skreddersydd dem, og medarbeidere fikk det samme. 

Denne ”branchingen” har ført til sammenligningsgrunnlag mellom ledere og medarbeidere 

for å kunne få et mer nyansert bilde av hvilke oppfatninger rundt e-læring som eksisterer på 

ulike nivåer i Storebrand. Det blir gjennomført en avgrensning på utvalg av spørsmål, men 

spørreundersøkelsen i sin helhet ligger som vedlegg 3. Relevante spørsmål med svarfrekvens 

blir presentert innen de ulike teoriene for å kunne forsterke og sammenligne med de 

kvalitative utsagnene presentert senere. 

 

Intervjuene blir presentert som en kombinasjon av gjengivelse og direkte sitater, der det er 

mest hensiktsmessig. I tillegg skilles intervjumaterialet basert på kunderettet- og ikke 

kunderettet avdeling for å lettere synliggjøre likheter og forskjeller mellom de ulike 

avdelingene Bedriftsmarkedet som er kunderettet, og People and Technology, som ikke er 

kunderettet. Navn og kjønn anonymiseres av hensyn til intervjuobjektene og forskningsetiske 

vurderinger. 

 

5.1.1 Resiprositet 
 

Som beskrevet ovenfor er resiprositet en måte å se på driveren bak ytelser og oppfattelsen av 

gjenytelse. Av oppfattede gjenytelser blir det nevnt fysiske aktiviteter i etterkant av etappene 
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i e-læringsløpet og mentale pauser. Intervjuene pekte også i retning av at opplevde 

gjenytelser kunne innebære det å se resultater i organisasjonen på basis av gjennomføring. 

 

 
   Figur 10 Skjermdump fra spørreundersøkelsen fra Netigate.com 

 

 

Spørreundersøkelsen viser innstillingen på et kvantitativt nivå på spørsmålet: ”I hvilken grad 

mener du at din deltakelse i ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” påvirker Storebrand som 

organisasjon?”. Majoriteten har besvart at de mener at deltakelsen påvirker Storebrand i 

middels grad. Dette er et relativt generelt spørsmål, noe som innebærer at det må sees i 

sammenheng med datagrunnlaget fra intervjuene som presenteres nedenfor. 

 

Kunderettet avdeling 

 

Lederen i Bedriftsmarkedet sammenlignet den første etappen i e-læringsprogrammet med det 

resterende i e-læringsprogrammet. I etterkant av denne etappen skulle lederne gjennomføre 

en workshop med sine medarbeidere som spilte på tema i etappen. Denne workshopen 

baserte seg på å beskrive Storebrands drivkraft på pappkort, og deretter sette kortene sammen 

til et korthus. 

 

”I starten så var det jo de første etappene, og da gjorde vi jo workshops og kjørte i gang med 

å bygge hus og sånn, også har det på en måte ikke skjedd noe mer etter det, da, da var jo 
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også HR veldig på at man skulle gjøre det, men så har man kanskje ikke vært så på, hva med 

de andre etappene, hva gjør man der. Der var det e-læring og så var det noe i tillegg som jeg 

tror at kanskje bevisstgjør mer da, i sum”. 

 

Videre indikerer lederen hva hennes opplevelse av hvordan fraværet av noe fysisk påvirker 

gjennomføringen. 

 

”At hvis man skal sikre dette videre så er det viktig at man, så må man også ha noe sånn, ja 

når du er ferdig med denne etappen så skal man gjøre følgende, på en måte. For da får du 

også reflektert litt mer over det, en ting er å svare på det, eller bare gjennomføre det, også 

har du den seansen etterpå, men hva, hvordan påvirker det deg videre. Det er veldig lett å 

bare ferdig, neste, ferdig, neste”. 

 

Dette indikerer, en type likegyldighet til gjennomføring av det resterende, basert på fraværet 

av workshops eller noe fysisk, videre i e-læringsprogrammet. På spørsmål om lederen fikk en 

aversjon mot e-læringsprogrammet tegnet lederen et mer nyansert bilde av følelsen deltakere 

sitter igjen med. I stedet for å utvikle en aversjon mot gjennomføring, ble det karakterisert 

som likegyldighet til gjennomføring, og påpeker at man ikke opplever effekten av 

gjennomføringen i samme grad. Likegyldigheten fører til en slags nøytral opplevelse av det å 

svare feil på eventuelle spørsmål. Ved feil svar påpeker lederen at det bare kunne gjøres på 

nytt, helt til riktige svar oppnås. Lederen legger vekt på at den fysiske aktiviteten fører til 

høyere gjennomføringsgrad. At det bør være noe fysisk som spiller på innholdet i hver 

etappe, helst gruppebasert i avdelingene. 

 

Videre dreide intervjuet over i om hvordan det påvirker lederen å gjennomføre e-læring der 

man tilsynelatende ikke får noe igjen for det. I denne sammenhengen rapporterte lederen at 

avdelingen har vært gjennom e-læringsløp før, uten å ha sett resultater fra det. Denne 

tidligere opplevelsen peker lederen på som en faktor som bidrar til en likegyldighet nevnt 

ovenfor. 

 

Lederens løsning er på dette tidspunktet i intervjuet er i høy grad rettet mot å kombinere 

etappene i e-læringsløpet med flere fysiske aktiviteter som ledere kan ta med sine team. 

Lederen legger vekt på at slike aktiviteter kan ha en teambyggende effekt i tillegg, ettersom 
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det skaper en diskusjon rundt hva som er den aktuelle avdelingens rolle i Storebrands 

drivkraft. 

 

Fra medarbeideren som hadde det forutgående intervjuobjektet som leder, dreide intervjuet 

seg rundt de samme temaene. 

 

”Det har egentlig vært sånn i mange år, at man gir av seg selv og, jeg tenker liksom, man 

sparer organisasjonen for mye konsulentvirksomhet. Man bruker de man har på å kunne 

finne opp nye ideer, uansett hva det skulle være, uansett hvilket område, også får man ikke, ja 

da føler man at man leverer over dette til deg som leder eller prosjektleder, og så forsvinner 

det ut i massen og blir ikke brukt til noe, man ser ikke resultatene. 

 

Medarbeideren opplevde dermed ikke resultater fra e-læringen. Videre rapporterte 

medarbeideren at den fysiske workshopen opplevdes positiv ettersom den spilte på innholdet 

i ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”. I tillegg legger medarbeideren til at slike workshops har 

blitt gjennomført før, uten å se resultater i rutiner eller arbeidsmetoder, noe som opplevdes 

som provoserende. 

 

Ikke-kunderettet avdeling 

 

I intervjuet med en leder fra People and Technology var det tydelig at vedkommendes 

oppfatning av e-læring bar preg av gjennomføringen av tidligere e-læringer. Karakteristisk 

for denne avdelingen er at den ikke er kunderettet, noe som blir tatt opp igjen i 

diskusjonskapittelet. Lederen har gjennomført e-læringsprogrammer tidligere og virker 

tilsynelatende preget av det. Bevisst egen innstilling til e-læring, inviterte lederen 

representanter fra HR-avdelingen for å introdusere e-læringsløpet og dermed forsøke å ikke 

påvirke sine medarbeidere med egen aversjon mot e-læring. 

 

Medarbeideren i den samme avdelingen hadde i utgangspunktet en lik oppfatning av e-læring 

som lederen i avdelingen. Forskjellen her lå i at medarbeideren hadde gjennomført hele e-

læringsløpet, og var dermed den eneste av intervjuobjektene som hadde gjennomført hele 

løpet. 
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”Hadde jeg visst at dette ville påvirket Storebrand i høyere grad, ville jeg vært veldig mye 

mer positiv. Min erfaring tilsier at dette stopper, at det er mest fordi det er sånt man gjør. Det 

er mulig det er for stort til at jeg, som jobber med det jeg gjør, ser effekten av det”. 

 

Gjennomføringen av hele e-læringsløpet syntes underlig basert på den tidligere erfaringen 

medarbeideren har hatt med e-læring i Storebrand, og sammenlignet med det de andre 

intervjuobjektene rapporterte på innenfor resiprositet. 

 

”I hovedsak det at jeg får en liten pause fra jobben, og da kan jeg fylle det med noe som ikke 

er VG. Også vet jeg det at hvis det skulle ha en positiv effekt, hvis Storebrand hadde endret 

kulturen, kanskje de gamle e-læringene ikke funker, men denne funker, så er det kryss i taket, 

kunne ikke vært mer happy, så jeg fortsetter å prøve. Jeg gjør jobben, er lojal, fikser det”. 

 

Utsagnet peker altså uttalt på en mental pause fra arbeidsoppgaver, og u-uttalt på et håp om 

gjenytelse. 

 

5.1.2 Sekundærarbeid 
 

Videre følger datagrunnlaget som la basisen for å benytte e-læringens innhold opp mot 

sekundærarbeid. Dette forholdet går, som beskrevet ovenfor, ut på om innholdet i ”Vår 

drivkraft i hodet og hjertet ble opplevd som nært nok knyttet til primærarbeidet til 

intervjuobjektene for å kunne kalles relevant, ved at e-læringen tar form som sekundærarbeid. 

I denne delen av datagrunnlaget var det spesielt fruktbart å ha to ulike avdelinger å 

sammenligne. Bedriftsmarkedet har en høyere grad av kundekontakt, enn People and 

Technology som sitter i tredje-leddet fra kunden. I diskusjonskapittelet vil det bli diskutert 

hvilken effekt dette kan ha på gjennomføringsgraden. 
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	 	 Figur 11 Skjermdump fra spørreundersøkelsen fra Netigate.com 
	
 

Fra spørreundersøkelsen er spørsmålet: ”I hvilken grad mener du at ”Vår drivkraft i hodet og 

hjertet” har hatt en effekt på din arbeidshverdag?”. Dette spørsmålet går inn på om innholdet 

i e-læringsløpet har vært av en slik karakter at det har påvirket primærarbeidet til 

respondentene. Majoriteten har svart at det har påvirket primærarbeidet i svært liten grad, 

men det er verdt å merke seg at det er en ganske jevn spredning blant valgmulighetene. 

Datamaterialet fra intervjuene setter denne oppdelingen i kontekst nedenfor. 

 

Kunderettet avdeling 

 

Som lederen i Bedriftsmarkedet påpeker er e-læringen relevant for deres primærarbeid. 

Innholdet har, som beskrevet ovenfor, elementer som kan kommuniseres ut til kunde. 

Lederen mener at innholdet er relevant både ved at vedkommende ser verdien av å samles 

under en visjon, og i kommunikasjonen med kunder, der drivkraften kan fremheves for å 

stadfeste Storebrand som en god tilbyder av ulike produkter. I tillegg vektlegger 

vedkommende at det, for noen, må tydeliggjøres hvilken sammenhengen mellom e-læringens 

innhold mot primærarbeidet til ulike ansatte. 

 

”Vi jobber jo veldig tett mot kunder, og vi snakker, ikke sant, den drivkraften er jo, spesielt 

for våre kunder, at de skal ha en fremtid å glede seg til, og den faller jo veldig sånn i tråd 

med det vi, vi leverer jo pensjon til våre kunder og vi snakker jo med kunder daglig om deres 
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pensjon, eller deres ansattes pensjon, så det er jo, jeg tror man må klare å koble den linken, 

men man må jo kanskje jobbe litt mer med det for noen, da”. 

 

I tillegg vektlegger lederen i Bedriftsmarkedet at det ved visse tilfeller kan være nødvendig å 

konkretisere innholdet for å gjøre det relevant for de ulike ansatte. Overordnet oppfatter 

vedkommende at ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” er noe som er relevant for lederen og 

medarbeiderne. Denne innstillingen til e-læringsløpet som sekundærarbeid har også 

medarbeideren i Bedriftsmarkedet. Vedkommende nyanserer i tillegg relevansen for 

Storebrand som helhet. 

 

«De som jobber back-office (ikke mot kunde), de finner det kanskje ikke like relevant, eller jo 

jeg tror det er relevant for alle i Storebrand, det tror jeg, jo, jeg tror det faktisk er en av de få 

e-læringsløpene som passer bra for alle, så spørs det om hvordan man velger å bruke det i 

sitt arbeid, enten om du er IT-utvikler eller meg som snakker med kunder hver dag». 

 

Ikke kunderettet avdeling 

 

I People and Technology oppleves relevansen mer uklar ettersom lederen påpeker at 

distansen til kunden er for lang. Primærarbeidet til medarbeidere i People and Technology 

går ikke direkte mot kunden. Lederen påpeker at denne avdelingen kvalitetssikrer strukturer 

og systemer i Storebrand, og er på den måten tredje-leddet fra kunden. Det innebærer at 

innholdet ikke faller inn under sekundærarbeid fra denne lederens ståsted. 

 

”Skal vi gjøre noe vi skal bli gode på, så bør det dreie seg om det vi faktisk gjør, å holde en 

høy etisk standard”. 

 

Medarbeideren i People and Technology deler oppfatningen lederen har, ved å påpeke og 

indikere at dette er temaer den ansatte har kunnskap om fra før. Termen medarbeideren 

bruker, banalt, indikerer innstillingen vedkommende har mot e-læring som ikke faller inn 

under sekundærarbeid. 
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5.1.3 Top-down og Bottom-up 
 

Som beskrevet ovenfor ble det, på basis av Sabatier (1986), redegjort for en kombinering av 

”Top down” og ”Bottom up” strategi som ledd i OD. Ledere, toppledelse og HR er i en 

situasjon hvor de aktivt kan påvirke til gjennomføring, som faller inn under en ”Top-down” 

tilnærming. Bidragsseksjonene fungerer tilsynelatende under ”Bottom-up” tilnærmingen som 

i høy grad er knyttet opp mot oppfatningen av resiprositet. 

 

 
	

	 	 Figur 12 Skjermdump fra spørreundersøkelsen fra Netigate.com 

 

Visualiseringen ovenfor er hentet fra spørreundersøkelsen og ble stilt til ledere. På 

spørsmålet: ”I hvilken grad har du oppmuntret dine medarbeidere/ansatte i avdelingen til å 

gjennomføre ”Vår drivkraft i hodet og hjertet?”, var lederne ganske positive til egen innsats, 

der majoriteten svarer fra middels til svært mye oppmuntring mot sine medarbeidere. Dette 

indikerer en rimelig høy grad av fokus på gjennomføringsgrad. 
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	 	 	 Figur 13 Skjermdump fra spørreundersøkelsen fra Netigate.com 
 
Det samme spørsmålet ble stilt til medarbeiderne som viste en annen fremstilling av hvilket 

fokus det har vært fra nærmeste leder. Det er omtrent like høy oppslutning på samtlige 

alternativer, der graden svært lite, troner så vidt. Det er et interessant aspekt at det eksisterer 

såpass store forskjeller, rundt det samme temaet, men det blir ikke behandlet i inngående grad 

i denne forbindelsen. Nedenfor blir data fra intervjuene presentert, noe som kan underbygge 

denne polariseringen. 

 

Kunderettet avdeling 

 

Lederen i Bedriftsmarkedet opplevde påvirkning til gjennomføring av e-læringen fra 

toppledelsen i starten av løpet. Vedkommende poengterer i tillegg at påvirkning til 

gjennomføring avtok etter den første etappen. Videre vektlegger lederen at man må ha med 

alle nivåene som kan påvirke til gjennomføring for å få det gjennomsyret i organisasjonen. 

 

”Det blir mye informasjon, og jeg tenker at har man gjort noen andre grep mellom hver 

etappe tror jeg det fører til at flere gjennomfører. Jeg brukte korthuset i den forrige 

avdelingen min, men det har ikke vært noe etter det som jeg har kunnet brukt i den nye 

avdelingen”. 

 

Lederen ytrer selv at påvirkningen var mer aktiv i forbindelse med den første etappen. For å 

oppsummere innebærer dette at lederen opplevde en større påvirkning til gjennomføring av e-
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læringsløpet i første etappe, i tillegg til at vedkommendes egen opplevelse av å bli personlig 

påvirket av egne ledere også stagnerte etter den første etappen. 

 

”Det var nok mer engasjement fra min leder i starten, men så har det ikke skjedd så mye mer. 

Det har ikke vært så mye snakk om det det siste halvåret”. 

 

Medarbeideren i Bedriftsmarkedet underbygger det lederen påpeker, at det var mer 

oppfordring til gjennomføring i forbindelse med den første etappen. Medarbeideren 

poengterer at det ”hadde hjulpet hvis lederen hadde vært mer på”. Flere ytringer peker i 

retning mot at det høye fokus fra leder påvirket gjennomføringsgraden i den første etappen, 

og når fokuset minsket påvirket det gjennomføringsgraden i negativ forstand. 

 

Ikke kunderettet avdeling 

 

Lederen i People and Technology anerkjente kraften i påvirkning fra andre ledere og HR-

avdelingen. Vedkommende ble positiv til gjennomføring på basis av fokus fra ledergruppen, 

og fra HR-avdelingen. 

 

”I ledergruppen har vi diskutert dette, der noen er veldig positive til det, og vi utfordrer 

hverandre på det, og så skal du se, jeg skal jaggu bli positiv til det, jeg inviterte HR for å få 

engasjement rundt det. Kom ikke her og si at jeg bare gir meg, jeg skal gi det et ærlig 

forsøk”. 

 

Medarbeideren i People and Technology hadde ikke oppfattet noen positiv omtale fysisk 

blant kolleger og leder, men i bidragsseksjonen i e-læringen. Der brorparten av 

kommentarene er positive og reflekterte. Medarbeiderne i begge avdelingene ytret at 

bidragsseksjonen var en sterk driver for gjennomføring, da det ble oppfattet som en arena der 

medarbeidere kunne påvirke den endelige utformingen av drivkraften Storebrand innehar. 
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6 Diskusjon 
 

Det foregående kapittelet la vekt på å representere data innhentet fra spørreundersøkelsen og 

intervjuene på en så balansert måte som mulig. Det gjentas at det er gjort et utvalg av hvilke 

data som har blitt presentert, i forbindelse med kategoriseringsprosessen gjort i forbindelse 

med behandlingen av data. 

 

Det er tydelige forskjeller mellom den kunderettede og ikke-kunderettede avdelingen. Det 

mest åpenbare skillet på gjennomføringen og innstillingen til ”Vår drivkraft i hodet og 

hjertet” synes å gjelde relevans. Som beskrevet ovenfor er ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” 

mer rettet mot kunderettede avdelinger og hvilken drivkraft Storebrand har som kan 

kommuniseres ut til kundene.  

 

Et klart skille mellom resiprositet og relevans viste seg å være vanskelig å trekke, men det 

deles opp på denne måten for å tydeliggjøre mekanismene bak gjennomføring. 

 

6.1 Resiprositet 
 

Resiprositetsfenomenet dukker opp flere steder i datamaterialet. Som nevnt ovenfor 

innebærer resiprositet det å gjenyte ytelser, og etter hvert vil det i følge SET føre til 

langvarige, robuste relasjoner (Saks, 2006). Disse relasjonene sees her på som mellom 

medarbeiderne og organisasjonen, ettersom e-læringen ble produsert på basis av avgjørelser 

tatt i toppledelsen og HR-avdelingen. Underkapitlene peker på hovedtrekkene av opplevde 

gjenytelser som kan være fruktbare som virkemidler i produksjon og implementering av e-

læringsprogrammer. 

 

6.1.1 Fysiske aktiviteter 
 

I etterkant av den første etappen i ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” var det planlagt en 

workshop som lederne skulle holde med sine medarbeidere. I workshopen var målet å skrive 

ned drivkraften til avdelingen på pappkort og deretter sette det sammen til et korthus. Dette 

ble oppfattet som en teambyggende aktivitet nært knyttet til innholdet i e-læringsprogrammet. 
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På basis av data fra intervjuene ble dette oppfattet som et positivt aspekt ved det å 

gjennomføre e-læring. At det var noe fysisk som spilte på innholdet i e-læringen som den 

enkelte hadde gjennomført. Ved å ha en slik workshop ble innholdet i e-læringen oppfattet 

som mer virkningsfull. Hva skjedde så de neste etappene? Der var fraværet av en slik fysisk 

aktivitet tydelig, og man kan anta at det påvirket den videre gjennomføringen av e-

læringsløpet.  

 

Lederen i Bedriftsmarkedet vektlegger sterkt at fraværet av en fysisk aktivitet i etterkant av 

etappene påvirket gjennomføringsgraden negativt. Det kan virke som om intervjuobjektet 

fikk en følelse av at resten av e-læringsprogrammet var mer isolert enn den første etappen, 

der det ble kombinert med noe fysisk. Når det ble isolert, kom en følelse av likegyldighet. 

Denne likegyldigheten kan antas å påvirke gjennomføringen blant annet ettersom følelsen av 

gjenytelse ikke er tilstede. Lederen i den kunderettede avdelingen peker på at løsningen 

ligger i flere fysiske aktiviteter i forbindelse med e-læringsprogrammet. Dette pekes på, på 

basis av den første etappen. Denne oppfatningen deles med medarbeideren i den samme 

kunderettede avdelingen. Et diskusjonstema her vil være om ikke vellykketheten til den første 

etappen også i en viss grad skyldes nyhetens interesse og sterk påvirkning fra HR og ellers i 

organisasjonen. Det skal likevel ikke avfeies som et virkemiddel i produksjon og 

implementering av e-læring. 

 

I avdelingen som ikke var kunderettet, var lederen sterkt influert av tidligere e-

læringsprogrammer. Vedkommende hadde en holdning mot e-læring som verktøy som gjorde 

at innstillingen til gjennomføring var spesielt svekket. Medarbeideren deler denne 

oppfatningen, selv om medarbeideren hadde gjennomført store deler av e-

læringsprogrammet. Dette retter seg i sterk grad mot oppfatningen av likegyldighet påpekt av 

lederen i den kunderettede avdelingen. Det peker i retning av at resiprositet ikke er bundet 

opp i forbindelse med kundeposisjon. Resiprositet postuleres dermed her som et begrep som 

kan benyttes som perspektiv i forbindelse med produksjon og implementering av e-læring. 

 

6.1.2 Endring i organisasjon og rutiner 
 

Det skal likevel antas med forsiktighet at fraværet av fysiske aktiviteter er en enerådende 

faktor som har påvirket nedgangen i deltakelse gjennom e-læringsprogrammet. Nedgangen i 
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deltakelse synes mer komplekst enn som så. Samtlige intervjuobjekter så ingen effekt av 

deltakelse i e-læring generelt. Dette går dermed utover ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” og 

over i e-læring som verktøy i Storebrand.  

 

Som lederen i den kunderettede avdelingen, Bedriftsmarkedet, påpeker som nevnt ovenfor at 

ulike resultater har blitt ”… meldt inn før …” og dermed ikke gjør det igjen. Her er ”hau” 

begrepet i form av fraværet av ”hau” ettersom en handling ikke ble møtt med en gjenytelse. 

 

Dette utsagnet peker i høy grad i retning av resiprositet ettersom ytelser har blitt forsøkt 

tidligere, men frafall av gjenytelser førte til en viss likegyldighet. Det peker i retning av SET 

der resiprositet over tid fører til robuste relasjoner mellom to parter, og dersom det er fravær 

av gjenytelser kan vi se en slik likegyldighet (Saks, 2006). Dette peker i retning av at e-

læring kan oppfattes som noe som bare må bli gjort, men som i utgangspunktet ikke medfører 

en endring i hvordan det er å jobbe i Storebrand. En slik endring kunne vært relatert til 

arbeidshverdagen til den enkelte ansatte, endringer i arbeidsrutiner, eller generelle endringer i 

organisasjonen. Det faktum at de fleste ansatte har gjennomført slike e-læringsprogram som 

ikke har medført effekter på de nevnte områdene, kan ha skadet gjennomføringsgraden i ”Vår 

drivkraft i hodet og hjertet” før det en gang var påtenkt. Umiddelbart kan det virke som om 

det er et fokus på kvantitet fremfor kvalitet. Dersom en organisasjon har veldig mange e-

læringsprogrammer som skal illudere en følelse av ”Bottom-up” perspektiv for de ansatte, 

men som de ansatte føler som resultatløst, kan det skade oppfatningen de ansatte har mot e-

læring. Det kan oppfattes som en kortsiktig bruk av e-læring som verktøy i 

strategisammenheng. 

 

En noe uventet oppfattelse av gjenytelse kom fra medarbeideren i den ikke-kunderettede 

avdelingen. Denne medarbeideren hadde gjennomført hele e-læringsløpet og rapporterte en 

lik innstilling til e-læring som lederen sin, som var negativt innstilt. Ved mer inngående 

spørsmål kom det frem at e-læringsprogrammet fungerte mer som en pause fra daglige 

arbeidsoppgaver. Sammenligningen ble gjort til VG, der medarbeideren foretrakk e-

læringsprogrammet fremfor VG, som da var mer ”matnyttig” for vedkommende. I tillegg 

rapporterte vedkommende på at dersom dette e-læringsløpet medfører endringer i 

organisasjonen, så deltar vedkommende med glede i slike e-læringsløp. Ved å se på denne 

situasjonen med resiprositetsbriller, synes en utholdende medarbeider som er optimistisk til 

strukturelle endringer i Storebrand, samtidig som vedkommende tidligere har opplevd at slike 
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e-læringsprogrammer ikke har medført noen synlige endringer. vedkommende legger til at 

det er mulig at endringer kan ha forekommet, men at de av en eller annen grunn ikke er 

synlige for han.  

 

6.2 Sekundærarbeid 
 

Det ble tydelig i intervjuene hvilken rolle relevans mellom e-læringens innhold og 

primærarbeid har for gjennomføring av e-læringsprogrammet. Med relevans menes, som 

beskrevet ovenfor, nærheten mellom innholdet i ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” mot 

daglige arbeidsoppgaver. Det ble referert til primær- og sekundærarbeid som et teoretisk 

fundament til relevans (Mørch og Skaanes, 2010). Underkapitlene deles opp i kunderettet og 

ikke kunderettet avdeling, for å tydeliggjøre forskjellene, og likhetene mellom e-

læringsprogrammets innhold og relasjonen til primær- og sekundærarbeid. 

 

6.2.1 Kunderettet avdeling 
 

I forbindelse med gjennomføringen av e-læringsprogrammet ble forskjellen mellom den 

kunderettede og ikke kunderettede avdelingen. Lederen i den kunderettede avdelingen mente 

at innholdet i e-læringsprogrammet treffer. Interessant nok ikke bare mot daglige 

arbeidsoppgaver, men også mot selve drivkraften Storebrand har. Vedkommende legger vekt 

på at ”… man må kanskje jobbe litt mer for det med noen også, tror jeg”. I all hovedsak retter 

”Vår drivkraft i hodet og hjertet” seg mot kunden og kunderettede temaer, slik at e-

læringsløpets innhold, og avdelingens primærarbeid passer godt sammen. Det fører til at e-

læringen tar posisjonen som sekundærarbeid. Sekundærarbeid er som beskrevet ovenfor 

arbeid som retter seg mot å fasilitere bedre for primær-rettede arbeidsoppgaver. Ved å ha nye 

innfallsvinkler i forbindelse med drivkraft og bærekraftige investeringer, er det en konkret 

forsterkning i forbindelse med salg.  

 

Medarbeideren i den kunderettede avdelingen peker på at det kan være et individuelt ansvar å 

koble linken mellom innholdet i e-læringsprogrammet mot eget daglig virke. Dette legger 

mye ansvar på den enkelte ansatte, noe som ytterligere kan komplisere vellykketheten av e-

læringsprogrammet. Det kan antas at det mest kostnadseffektive vil være å spisse innholdet 
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mot de aktuelle avdelingene, og ikke satse på at den enkelte er i stand til å trekke abstrakte 

koblinger på egenhånd. 

 

6.2.2 Ikke kunderettet avdeling 
 

Relevansen viser seg å være en viktig faktor for gjennomføring av e-læringsprogrammet i 

begge avdelingene. Det forsterkes ved at perspektivene er diametralt forskjellige, ettersom 

det var relevant for den kunderettede avdelingen, og ikke relevant for den ikke-kunderettede 

avdelingen.  

 

Lederen påpeker at mye av innholdet i e-læringsprogrammet var rettet mot kunden, og 

påpeker at hans avdeling er i tredje-leddet fra kunden: ”… hvorfor skal jeg tenke på 

kunden?”. Det kan synes en svakhet å produsere et e-læringsprogram som ikke er relevant for 

alle, men det kan problematiseres. ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” handlet i utgangspunktet 

om drivkraften til Storebrand, visjonen deres, og hva som skiller Storebrand fra andre 

organisasjoner. Dette innebærer aspekter som ikke nødvendigvis er kunderettet. Likevel er 

oppfattelsen av innholdet det som er mest tungtveiende i denne forbindelsen, som forsterker 

antakelsen om at e-læring bør produseres i relevans for deltakerne som en viktig faktor. 

Distansen mellom det opplevde innholdet og primærarbeid ble for lang og abstrakt til at 

gjennomføring skjedde for vedkommende. Lederen sammenligner sine tidligere stillinger 

som var i kundeposisjon og peker på at e-læringsprogrammet hadde vært mer relevant for 

vedkommende da. Vedkommende peker på at det viktigste fokuset i avdelingen hans er å 

holde en høy etisk standard, noe som ikke blir dekket i ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”. 

 

Relevanspersperspektivet kan sees på som en effektiv måte å tilrettelegge for i forbindelse 

med produksjon og implementering av e-læring. Ved å tydeliggjøre ulike avdelingers 

primærarbeid, kan e-læringen spisses med det mål om å ta form som sekundærarbeid.  

 

6.3 Organisasjonsutviklingsstrategier 
 

Som beskrevet ovenfor er det benyttet en kombinasjon av ”Top-down” og ”Bottom up” teori 

for å analysere kategorier av data som pekte i retning mot nevnte teori (Sabatier, 1986). Disse 

redegjøres for suksessivt i påfølgende underkapitler. 
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6.3.1 Top-down 
 

”Top-down” påvirkning, som beskrevet ovenfor, gjorde sitt klareste utslag i den opplevde 

effekten fokus fra ledere mot medarbeidere har på gjennomføring av ”Vår drivkraft i hodet 

og hjertet”. Fra begge avdelingene ble det rapportert om effekt på gjennomføring. I 

Bedriftsmarkedet lå hovedvekten av ytringene på det økte fokuset i begynnelsen av e-

læringsløpet, i den første etappen. Tydeliggjøring av effekten viste seg ved fraværet av 

fokuset i de resterende etappene, der gjennomføringsgraden (figur 1) også viser at 

gjennomføringsgraden synker kraftig utover i e-læringsløpet. Det kan være en enkel utvei å si 

at dette skyldes faktorer som peker i retning av ”nyhetens interesse”, men det er åpenbart noe 

som påvirket det økte trykket da ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” ble rullet ut. Det 

rapporteres om et høyere fokus. Årsaker til hvorfor dette fokuset sank utover e-læringsløpet 

kan peke i retning av ytringen til lederen i Bedriftsmarkedet: ”Man må ha det gjennomsyret i 

hele organisasjonen”. I tillegg rapporterer vedkommende at fokuset vedkommende 

kommuniserte mot egne medarbeidere, også sank. Det kan virke som en logisk brist å 

argumentere for at andre vedkommendes egen leder skal opprettholde et fokus når 

vedkommendes eget fokus ikke opprettholdes. Igjen rettes oppmerksomheten mot å 

gjennomsyre fokuset i hele organisasjonen. Ved å følge hierarkiet oppover, til toppledelsen, 

tegnes det et bilde av hvor fokuset mulig først stagnerte. Dersom toppledelsen ikke hadde 

fokuset på gjennomføring av det resterende e-læringsløpet, kan vi, basert på vedkommendes 

uttalelser, anta at fokuset sank gradvis nedover i hierarkiet, når lederes nærmeste leder også 

mistet fokuset. Dette kan vitne om viktigheten av å gjennomsyre fokus på viktigheten ”Top-

down” gjennom hele e-læringsløpet. Om fokuset på begynnelsen av ”Vår drivkraft i hodet og 

hjertet”, skyldtes ”nyhetens interesse”, blir mer eller mindre irrelevant, ettersom fokuset 

allerede var der. Dette kulminerer i å opprettholde en innstilling der samtlige ledere 

oppmuntrer egne ansatte til gjennomføring, så lenge e-læringsløpet pågår.  

 

Hva hvis ledere i utgangspunktet er negativt innstilt til å opprettholde et slikt fokus, på basis 

av tidligere erfaring med e-læring som ikke er nært nok knyttet primærarbeidet? Som lederen 

i People and Technology påpeker, gjorde vedkommende grep for å forsøke å hindre at egen 

negativ innstilling skulle påvirke medarbeideres gjennomføring i negativ forstand. HR-

avdelingen ble invitert for å skape et fokus rundt e-læringsløpet, og basert på medarbeiderens 
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gjennomføringsgrad i e-læringsløpet, kan invitasjonen har vært en katalysator for 

vedkommendes gjennomføring.  

 

6.3.2 Bottom-up 
 

”Bottom-up” strategien baserer seg på å hente inn meninger, holdninger, og kunnskap som 

eksisterer i organisasjonen fremfor å sentralt planlegge, produsere, og implementere 

endringer, og dermed kunne være et mulig offer for ytterligere motstand i 

implementeringsfasen blant de ansatte (Sabatier, 1986). Ved å basere e-læringsløpet der kun 

den første etappen er planlagt, innebærer at det resterende blir mer lydhør i forhold til hvilke 

holdninger som eksisterer i Storebrand. Bidragsseksjonen i den første etappen informerte 

utformingen av den påfølgende etappen. Slik fungerte produksjonen av ”Vår drivkraft i hodet 

og hjertet”. Dette kan føre til en oppfattelse blant de ansatte om at e-læringsløpet ikke kun er 

noe som implementeres fordi man ”må”, men at det faktisk skal komme noe håndfast ut av 

deltakelsen. Denne tilnærmingen kommer tett innpå tanken om at resiprositet kan være en 

faktor på gjennomføringsgrad. Det kan spekuleres i om bidragsseksjonen har ført til høyere 

gjennomføringsgrad, men basert på blant annet medarbeideren i People and Technology, har 

synligheten av det å faktisk kunne bidra, vært en faktor på egen gjennomføring. Det synes 

også i spørreundersøkelsen (figur 10) der den gjengse meningen om påvirkning av 

Storebrand ligger på rundt middels.  

 

 

 

 

6.4 Kombinasjoner 
 

Disse tre kategoriene som har vist seg å være nyttige i forbindelse med høy 

gjennomføringsgrad forholder seg nært til hverandre.  

 

Resiprositet er en oppfattet gjenytelse som kan fokuseres på separat, eller som en effekt av at 

innholdet i e-læringsløpet fungerer som sekundærarbeid ved å være nyttig for 

primærarbeidet. En separat strategi på resiprositet kan for eksempel innebære et fokus på 

belønning ved å ha gjennomført. BlendedX har et spillifisert element der deltakeren samler 
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poeng avhengig av hvor mange læringsressurser som har blitt gjennomført. Ved å belønne 

gjennomføring aktivt kan det fungere som en oppfattelse av gjenytelse. ”Top-down” 

strategien kan påvirke relevansen ved at lederen tydeliggjør innholdet og spisser det mot 

avdelingens arbeidsområde, som igjen kan påvirke resiprositet. ”Bottom-up” elementer i 

form av mulighet for å presentere egne meninger og holdninger kan påvirke resiprositet 

dersom det fører til et synlig resultat for deltakeren. Samtidig kan e-læringsløp som tar form 

som sekundærarbeid støtte opp under en gjenytelsesoppfattelse, vet at deltakeren kan utføre 

primærarbeidet sitt på en mer hensiktsmessig måte. 
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7 Faktorer som påvirker gjennomføring 
 

Basert på de foregående kategoriene kan det illustreres en modell som vektlegger områder 

som kan kreve spesielt fokus for å sikre en høy gjennomføringsgrad av e-læringsløp (figur 

14). Denne modellen kan benyttes for å illustrere fokusområder å tilrettelegge for, som har 

vist seg viktige i forbindelse med ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”. Modellen kan, med 

forbehold, anvendes i liknende produksjoner, i liknende organisasjoner. Denne modellen 

fungerer som besvarelser av de tre forskningsspørsmålene nevnt i innledningen: 

 

På hvilken måte påvirker oppfattelsen av å få noe tilbake for gjennomføring av e-læring? 

 

Hvordan påvirker relevansen mellom e-læringens innhold og deltakernes arbeidsoppgaver 

gjennomføring? 

 

Hvilken effekt har det å legge til rette for et fokus på en kombinasjon av ”Top-down” og 

”Bottom-up” strategier i denne typen organisasjonsutvikling? 

 

 
 

 
                  Figur 14 
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7.1.1 Resiprositet 
 

Resiprositetsbegrepet er oppdelt i to hovedtemaer, fysiske aktiviteter og endringer i 

organisasjon og rutiner. Det postuleres her at ved å aktivt legge til rette for fysiske aktiviteter 

i forbindelse med e-læringsløpets innhold vil kunne føre til en høyere gjennomføringsgrad. 

Dette kan være et nyttig perspektiv å ha når innholdet produseres. Hvilke typer aktiviteter 

formes av innholdet, og kan dermed innta flere former. Det ble rapportert om et ønske om 

flere slike fysiske aktiviteter for å opprettholde det initielle fokuset som var til stede etter 

første etappe. Ved å gjøre det, og aktivt la de fysiske aktivitetene spille på innholdet, kan det 

skape økt oppmerksomhet rundt e-læringsløpet. 

 

Som medarbeideren i People and Technology rapporterer, kan det ha forekommet endringer i 

Storebrand som ikke har vært synlig for vedkommende. Dersom e-læringsløpet fører til 

strukturelle endringer eller justeringer, kan det være fruktbart å gjøre disse endringene 

synlige for deltakerne.  

 

Ved å aktivt legge til rette for at resiprositet i form av oppfattet gjenytelse for deltakeren, kan 

langvarige, og robuste forhold mellom organisasjon og ansatt utvikles (Saks, 2006). 

 

7.1.2 Relevans 
 

”Vår drivkraft i hodet og hjertet” var ment mot Storebrand som helhet. Det innebærer å legge 

design- og utformingsnivå på det mer generelle. Likevel var det elementer som viste seg å 

være mer aktuelle for de kunderettede avdelingene. Dette forklares ved at innholdet 

kommuniserte drivkraften til Storebrand, samt satsningsområdet som dreier seg om å 

investere grønt og bærekraftig, kunne fungere som salgsargumenter ut mot kunde. Denne 

konsekvensen av e-læringsløpet førte til en relevans mot kunderettede avdelinger, og en 

irrelevans mot avdelinger som ikke er kunderettede. Det kommer tydelig fram, med lederen i 

People and Technology i spissen, at innholdet ikke dreide seg om primærarbeidet til 

vedkommende. Dette førte til at e-læringsløpet ikke tok form som sekundærarbeid (Mørch og 

Skaanes, 2010). Det postuleres her at en tungtveiende faktor for høyere gjennomføringsgrad 

av e-læringsløp ligger i å tilpasse innholdet til mottakerne. Som en konsekvens av 

postuleringen, kan et tenkt e-læringsløp som dreier seg om det samme som ”Vår drivkraft i 
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hodet og hjertet”, være mer spisset mot etikk og systematisering, for å bedre treffe People 

and Technology. Dette kan innebære en høyere ressursbruk i form av å utføre 

målgruppeanalyser og tilpasse et e-læringsløp. Det vil likevel antas å kunne være verdifullt 

ved for eksempel å kun spisse e-læringens innhold mot kunderettet avdeling og ikke-

kunderettet avdeling. På den måten kunne ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” tatt form som 

sekundærlæring for et høyere antall medarbeidere, og dermed være mer relevant i forhold til 

daglige arbeidsoppgaver. 

 

7.1.3 Top-down-bottom-up 
 

Ved å legge til rette for en kombinasjon av ”Top-down” og ”Bottom-up” strategier (Sabatier, 

1986), innenfor organisasjonsutvikling, postuleres det en høyere gjennomføringsgrad blant 

medarbeidere i Storebrand. Ved å inkludere ledere som ambassadører for gjennomføring av 

e-læringsløp, og holde på fokuset innad i egen avdeling, rapporteres det om økt 

oppmerksomhet blant medarbeiderne, som i sin tur kan øke gjennomføringsgraden. Å 

kombinere ledelsesfokuset med et medarbeiderfokus, der medarbeiderne får muligheten til å 

bli hørt, kan vise seg å være fruktbart i forbindelse med produksjon og implementering av e-

læringsløp i Storebrand. 

 

7.1.4 Bidrag til teori 
 

Basert på review-kapittelet ovenfor synes funnene her å støtte opp under nevnte artiklers 

funn. Sosial kontekst (Johnson, Hornik og Salas, 2008) i form av bidragsseksjoner har blitt 

rapportert om som positiv påvirkning mot gjennomføring, der resiprositet kan spille en rolle. 

”Perceived usefulness” retter seg mot e-læringsløpets innhold og kobles opp mot 

sekundærlæring (Sun, Tsai, Finger, Chen og Yeh, 2008). De nevnte artiklene bygger på 

kvantitative tilnærminger, noe som ikke er hensikten her. Det ble fokusert på en kombinasjon 

som har vist i datamaterialet, at de resultatene i de nevnte artiklene også kan argumenteres for 

med en mer kvalitativ vinkling, som understøtter resultatenes legitimitet. 
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8 Konkluderende bemerkninger 
 

Å studere en organisasjon innebærer at funnene er mest relevant for den organisasjonen. 

Storebrand har sin egen kultur, historie og mål om fremtiden, som kan skille de fra andre 

konkurrerende organisasjoner. Det kan likevel antas at det er visse elementer i funnene som 

kan generaliseres. Generaliseringen bør likevel foretas med forsiktighet. 

 

Resiprositet, sekundærarbeid, og ”Top-down” og ”Bottom-up” er ikke begreper som egner 

seg kun til Storebrand. Snarere, tvert i mot, ettersom de er en del av større vitenskapelige felt. 

Det innebærer at variabelen som kan gjøre generalisering vrient, har å gjøre med kulturen i 

Storebrand å gjøre. Datamaterialet er samlet inn på basis av Storebrands ansatte, med et fokus 

på et e-læringsløp produsert av, og for Storebrand.  

 

8.1 Oppsummering 
Oppgaven tok utgangspunkt i organisasjonsutvikling for å teorifeste hva ”Vår drivkraft i 

hodet og hjertet” er ment å gjøre. Det er et organisasjonsutviklingstiltak myntet på 

organisasjonen som helhet. Videre ble Anna Sfard (1998) nevnt som en kombinering av hvor 

læring skjer. Hennes tilnærming er å kombinere tilegnelsesmetaforen og 

deltakelsesmetaforen, for å peke på at læring skjer på begge måter. Mye av innholdet i ”Vår 

drivkraft i hodet og hjertet” kan karakteriseres som kunnskap som skal tilegnes, mens det å 

delta i et organisasjonsdekkende e-læringsløp der deltakere kan bidra inn i kulturen i 

Storebrand kan karakteriseres som deltakelsesmetaforen. 

 

Teknologi som medierende artefakt (Mørch og Skaanes, 2010) ble benyttet for å tydeliggjøre 

hvilken funksjon en plattform som BlendedX kan ta. En funksjon som medierer deltakernes 

handlinger mot hverandre, og mot innholdet i e-læringsløpet. I forbindelse med det synes 

deltakere som ”prosumere” der de både produserte bidrag om egne holdninger og meninger 

knyttet opp mot Storebrands drivkraft, og konsumerte innhold fra e-læringen som helhet og 

andres holdninger til drivkraften. 

 

Definisjonen av e-læring, basert på en review artikkel med det formål å definere e-læring ble 

presentert for å tydeliggjøre hva e-læring faktisk er (Sangrà, Vlachopoulos og Cabrera, 2012). 



	 55	

Videre ble 70-20-10 formelen presentert for å nyansere hvor læring skjer mest (70/20/10 

Model, 2018). Dette ble kombinert med Fischers (2011) tre nivåer for læring hvor ”Reflect” 

nivået, der middels tid, og middels læring ble trukket frem som dekkende for ”Vår drivkraft i 

hodet og hjertet”. Deretter ble e-læringsløpet ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” presentert for 

å sikre en innsikt i hvordan e-læringsløpet utformer seg. 

 

Av begreper som viste seg å være relevante i forhold til forskningsspørsmål og 

datamaterialet, ble resiprositet beskrevet. Resiprositet tar form som et nærmest 

grunnleggende menneskelig fenomen basert på Marcel Mauss (1995) arbeid med arkaiske 

samfunn. Resiprositetsbegrepet ble tydeliggjort ved å sammenligne det med 

komplemetaritetsbegrepet, der den ene har plikt til å gi, og den andre har plikt til å motta. 

Resiprositetsbegrepet peker på at begge parter har plikt til å gi og motta samtidig. Videre ble 

det konkretisert hvilken rolle det har i arbeidslivet, og verdien av å fokusere på resiprositet i 

organisasjonen for å sikre robuste og langvarige relasjoner både mellom medarbeider og 

organisasjon, og medarbeidere seg i mellom.  

 

Primær- og sekundærarbeid ble presentert for å tydeliggjøre hva relevans kan ha å si for 

gjennomføring av e-læringsløp (Mørch og Skaanes). Dersom e-læringens innhold ikke faller 

inn under sekundærarbeid kan det vise seg å ha en negativ effekt på gjennomføring av e-

læring.  

 

”Top-down” og ”Bottom-up” strategier, forankret i organisasjonsutvikling, ble presentert for 

å kunne benyttes som analyseelement i diskusjonskapittelet (Sabatier, årstall). ”Top-down” 

strategien peker på styring fra sentralt hold, i form av at ledere holder et fokus på 

gjennomføring av e-læringsløpet mot medarbeidere innad i egen avdeling. ”Bottom-up” 

strategien peker på den mulige viktigheten av å innhente holdninger og meninger som 

eksisterer i Storebrand gjennom bidragsseksjonen i e-læringsløpet. 

 

Bak modellen ligger datamaterialet. Resiprositet ga sitt uttrykk som noe fysisk og endring i 

struktur og rutiner i organisasjonen. Sekundærarbeid fungerer som relevans opp mot den 

individuelle deltakerens primærarbeid. ”Top-down” og ”Bottom-up”, innen 

organisasjonsutvikling, viste ulike aspekter som kan være gjeldende i forbindelse med e-

læringsløpet. En kombinering av disse to aspektene ble presentert for å bli diskutert opp mot 

datamaterialet. 
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Metoden tok form som en ”mixed methods” tilnærming av kvantitativ og kvalitativ 

tilnærming. Elektronisk spørreundersøkelse i verktøyet www.netigate.net ble benyttet for å 

stille innledende spørsmål som fungerte som avgrensning av oppgavens innhold basert på 

besvarelser. Spørreundersøkelsen informerte de semi-strukturte intervjuene rettet mot 

avdelingene Bedriftsmarkedet og People and Technology ettersom disse avdelingene var 

mest representert i respondentfordelingen. Intervjuene ble gjennomført i Storebrands lokaler 

med en leder og en medarbeider fra hver avdeling. Disse ble rekruttert av HR-avdelingen i 

Storebrand. Lydopptak ble gjennomført og deretter kategorisert basert på type utsagn, og 

lagret på en sikker enhet. Disse kategoriene dannet dermed grunnlaget for valg av teori som 

kunne underbygge påstandene. Utsagnene ble anonymisert for å hindre identifisering.  

 

Validitet og reliabilitet ble redegjort for. Det argumenteres for at dette er en case-basert 

oppgave der resultatene kan generaliseres til å gjelde andre organisasjoner, med forsiktighet. 

Cook og Campbells validitetssystem (Lund, 2002) ble redegjort for, i tillegg til Kvale og 

Brinkmanns (2015) validitetsteori mot kvalitative undersøkelser. I tillegg ble det redegjort for 

forskningsetiske vurderinger, der min rolle som konsulent med Storebrand som kunde, ble 

forsøkt distansert ved å ikke gå inn i prosjekter som omhandlet ”Vår drivkraft i hodet og 

hjertet”. I tillegg ble det redegjort for en eksamensoppgave i PED4550 som tok for seg 

metodedelen i denne oppgaven, og dermed la grunnlaget for presentasjon av 

metodekapittelet. 

 

Resultatskapittelet fulgte samme rekkefølge som teorikapittelet, og data som representerte 

resiprositet innledet. Deretter fulgte relevans karakterisert som sekundærarbeid. Til slutt ble 

datamateriale som falt inn under ”Top-down” og ”Bottom-up” strategiene presentert. 

Datamaterialet ble presentert i kombinasjon med skjermbilder fra www.netigate.net. I tillegg 

ble det tydeliggjort hvilke avdelinger som stod for hvilke utsagn ved å benytte overskrifter. 

Det ble presentert som dels gjengivelse av datamateriale fra intervju, og dels transkriberte 

utsagn for å illustrere, med intervjuobjektenes egne ord, holdninger og meninger rundt de 

ulike temaene som omhandlet ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”. 

 

Kombineringen av datamateriale med teori ga grobunn for diskusjoner rundt faktorer som 

påvirker gjennomføringsgraden til e-læringsløp i Storebrand. I diskusjonskapittelet ble 

resiprositet først behandlet. Her ble fysiske aktiviteter diskutert som mulig gjenytelse mot 
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deltakere i form av workshop med korthus. Deretter ble endringer i organisasjon og rutiner 

pekt på som en annen type mulig gjenytelse. Innenfor sekundærarbeid ble avdelingene 

Bedriftsmarkedet og People and Technology sammenlignet ettersom de karakteriseres som 

henholdsvis kunderettet og ikke kunderettet avdeling. Denne sammenligningen antydet 

hvilken effekt innholdet har på gjennomføring av e-læringsløp. Konklusjonen ble at dersom 

e-læringsløpet ikke kan karakteriseres som sekundærarbeid, har det en negativ påvirkning på 

gjennomføringsgraden. Det ble illustrert ved hva de ulike avdelingene oppfattet som relevant 

opp mot egen arbeidshverdag, eller primærarbeid. Under organisasjonsutviklingsstrategier 

ble ”Top-down” og ”bottom-up” diskutert. ”Top-down” strategien ga sitt uttrykk i hvilken 

effekt lederens fokus på e-læringsløpet har på gjennomføringen. ”Bottom-up” strategien 

synliggjorde effekten bidragsseksjonen i ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” har. Til slutt ble 

det fremmet mulige kombinasjoner mellom disse tre hovedkategoriene. 

 

De tre hovedkategoriene ble presentert i en modell med utforming som en trekant, der hvert 

hjørne hadde hver sin teori. Denne modellen ble presentert som en mulig rettesnor i 

forbindelse med fremtidig produksjon og implementering av e-læringsløp i Storebrand. Det 

ble også argumentert for mulig generalisering. Til slutt i kapittelet blir det henvist til 

eksisterende studier, og datamaterialet blir presentert som å støtte opp under eksisterende 

teori.  

 

Modellen kulminerer forskningsspørsmålene som igjen støtter opp om 

hovedproblemstillingen; 

 

På hvilke måter påvirkes gjennomføringsgraden av e-læringsløp? 

 

Oppgaven anses å ha belyst problemstillingen ved en datadrevet tilnærming med teori som 

understøtter datamateriale og diskusjon. I tillegg presenteres det nedenfor mulige fremtidige 

undersøkelser som kan teste generaliserbarheten til datamaterialet innhentet her. Det 

presiseres også at dette har vært en undersøkelse på faktorer som påvirker gjennomføring av 

e-læringsløp, og ikke effekten av ”Vår drivkraft i hodet og hjertet”. Det presiseres i tillegg at 

forholdet mellom høy gjennomføringsgrad og læringseffekt er tema som behøver ytterligere 

undersøkelser. 
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8.2 Konklusjon 
 

Basert på datamaterialet og benyttelse av teori, er modellen (figur 14) et verktøy som kan 

benyttes for videre utvikling og implementering av e-læring i Storebrand. Modellen 

synliggjør fokusområder som fort kan overses, men som kan skape merverdi i forbindelse 

med gjennomføringsgraden. Resiprositet er en rimelig elementær tankegang, som er enkel å 

forholde seg til praktisk. Ved å tilrettelegge for en opplevd gjenytelse, enten ved endringer 

basert på ”Bottom-up” strategi, eller ved å ha et fokus på at innholdet skal kunne fungere som 

sekundærlæring, kan høyere gjennomføringsgrad inntreffe. Ved å tydeliggjøre 

primærarbeidet til de ulike avdelingene, og spisse innholdet deretter, kan det føre til en 

opplevd relevans som igjen kan gi en resiprositetsoppfattelse hos deltakerne. Ved å aktivt 

legge til rette for at deltakerne kan påvirke utfallet av e-læringsløpet, ved å fasilitere for en 

bidragsseksjon, kan det føre til en høyere gjennomføringsgrad ved antakelsen om å bli hørt. 

Høyere gjennomføringsgrad kan også forekomme ved å gjennomsyre organisasjonen i alle 

ledd, ved at ledere tar et aktivt ansvar for at sine medarbeidere gjennomfører e-læringsløpet. 

 

8.3 Åpne spørsmål 
 

Denne oppgaven har tatt for seg faktorer som kan påvirke gjennomføringsgraden av e-

læringsløp i Storebrand. Effekt av e-læringsløpet har ikke blitt redegjort for. Det kan, på basis 

av 70-20-10 formelen (70/20/10 Model, 2018) og Fischers (2011) tre nivåer for læring antas 

at læring finner sted. Forholdet mellom gjennomføringsgrad og læringseffekt er uklar, men 

det kan antas at jo flere som gjennomfører et e-læringsløp, jo mer læring forekommer i 

Storebrand som helhet. Det må likevel undersøkes nærmere, for det er ikke umiddelbare 

likhetstegn mellom høy gjennomføringsgrad og høy læringseffekt. Et scenario kan være at å 

forsøke å påvirke høy gjennomføringsgrad ikke fører til høyere læringseffekt, ettersom de 

som i utgangspunktet ikke ville gjennomført, kanskje ikke lærer noe som er relevant for 

primærarbeidet sitt. Det er skjørt å kun ha et fokus på gjennomføringsgrad, men en 

organisasjon kan gjennomføre uformelle undersøkelser på hvordan disse to temaene 

forholder seg. Det mest håndfaste vil likevel være vitenskapelig forskning, med et 

kvantitativt fokus, som benytter seg av statistikk for å undersøke forholdet.  
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Det er også nyttig å gjennomføre en lignende undersøkelse som den gjennomført her, i andre 

organisasjoner, for å se i hvilken grad funnene her er generaliserbare. Det må legges til rette 

for å undersøke bruk av en teknologi tilnærmet lik BlendedX i CrossKnowledge, og med et 

innhold som er ment å dekke organisasjonen som helhet. I tillegg kan spørreundersøkelse og 

intervjuer gjennomføres med det mål om å teste modellen lansert ovenfor. 
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9 Avslutning 
 

Storebrand er nå inne i sitt 251. År. De har gjennomført ”Vår drivkraft i hodet og hjertet” for 

å integrere holdninger blant medarbeidere inn i strategien. I tillegg har det vært et fokus om å 

lansere BlendedX som et nyttig verktøy å benytte i læringsøyemed. Som et medierende 

artefakt fungerer ved å la deltakere ta rollen som prosumere, og i høyere grad benytte seg av 

kunnskapen som eksisterer i organisasjonen. Gjennomføringsgraden hittil kan sies å ha vært 

vellykket, men det finnes alltid rom for forbedring. Frafallet utover i e-læringsløpet er et 

viktig aspekt å se nærmere på, og forsøke å bøte for. Slike e-læringsløp krever betydelige 

ressurser, noe som innebærer at Storebrand er ute etter å få så mye valuta som mulig for 

pengene.  

 

Modellen presentert ovenfor kan fungere som et hjelpemiddel i videre produksjon og 

implementering av e-læringsløp i BlendedX, som et ledd i organisasjonsutvikling (OD). Ved 

å aktivt tilrettelegge innenfor de tre kategoriene, vil det, basert på data presentert her, kunne 

påvirke mot en høyere gjennomføringsgrad.  

 

For at Storebrand skal kunne opprettholde markedsandelen i 250 år til, er det essensielt at de 

fortsetter med den fremadrettede tankegangen de er i gang med. Å være en endringsdyktig og 

fleksibel organisasjon, med fokus på forbrukere og kunder kan være en styrke i forbindelse 

med fremtidig vekst. 
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Vedlegg / Appendiks 
 

Vedlegg 1: 

 
Forenklet vurdering fra NSD Personvernombudet for forskning  

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 18.12.2017. Meldingen 

gjelder prosjektet:  

57862  

Behandlingsansvarlig Daglig ansvarlig Student  

Vurdering  

E-læring og motivasjon. Hvilke faktorer påvirker deltakelse i en e- læringsmodul?  

Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder Per Hetland Simen Slinde Halvorsen  

Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet med vedlegg, vurderer vi at prosjektet 

er omfattet av personopplysningsloven § 31. Personopplysningene som blir samlet inn er ikke 

sensitive, prosjektet er samtykkebasert og har lav personvernulempe. Prosjektet har derfor 

fått en forenklet vurdering. Du kan gå i gang med prosjektet. Du har selvstendig ansvar for å 

følge vilkårene under og sette deg inn i veiledningen i dette brevet.  

Vilkår for vår vurdering  

Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med: • opplysningene gitt i 

meldeskjemaet • krav til informert samtykke • at du ikke innhenter sensitive opplysninger  

• veiledning i dette brevet • Universitetet i Oslo sine retningslinjer for datasikkerhet  

Veiledning  

Krav til informert samtykke  

Utvalget skal få skriftlig og/eller muntlig informasjon om prosjektet og samtykke til 

deltakelse. Informasjon må minst omfatte:  
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• at Universitetet i Oslo er behandlingsansvarlig institusjon for prosjektet • daglig ansvarlig 

(eventuelt student og veileders) sine kontaktopplysninger • prosjektets formål og hva 

opplysningene skal brukes til  

  

• hvilke opplysninger som skal innhentes og hvordan opplysningene innhentes • når 

prosjektet skal avsluttes og når personopplysningene skal anonymiseres/slettes  

På nettsidene våre finner du mer informasjon og en veiledende mal for informasjonsskriv. 

Forskningsetiske retningslinjer  

Sett deg inn i forskningsetiske retningslinjer.  

Meld fra hvis du gjør vesentlige endringer i prosjektet  

Dersom prosjektet endrer seg, kan det være nødvendig å sende inn endringsmelding. På våre 

nettsider finner du svar på hvilke endringer du må melde, samt endringsskjema.  

Opplysninger om prosjektet blir lagt ut på våre nettsider og i Meldingsarkivet  

Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre institusjoner har også 

tilgang til egne prosjekter i Meldingsarkivet.  

Vi tar kontakt om status for behandling av personopplysninger ved prosjektslutt  

Ved prosjektslutt 18.12.2018 vil vi ta kontakt for å avklare status for behandlingen av 

personopplysninger.  

Gjelder dette ditt prosjekt?  

Dersom du skal bruke databehandler  

Dersom du skal bruke databehandler (ekstern 

transkriberingsassistent/spørreskjemaleverandør) må du inngå en databehandleravtale med 

vedkommende. For råd om hva databehandleravtalen bør inneholde, se Datatilsynets veileder.  

Hvis utvalget har taushetsplikt  

Vi minner om at noen grupper (f.eks. opplærings- og helsepersonell/forvaltningsansatte) har 
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taushetsplikt. De kan derfor ikke gi deg identifiserende opplysninger om andre, med mindre 

de får samtykke fra den det gjelder.  

Dersom du forsker på egen arbeidsplass  

Vi minner om at når du forsker på egen arbeidsplass må du være bevisst din dobbeltrolle som 

både forsker og ansatt. Ved rekruttering er det spesielt viktig at forespørsel rettes på en slik 

måte at frivilligheten ved deltakelse ivaretas.  

Se våre nettsider eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med 

prosjektet!  

Vennlig hilsen  

Marianne Høgetveit Myhren  

Hildur Thorarensen Kontaktperson: Hildur Thorarensen tlf: 55 58 26 54 / 

hildur.thorarensen@nsd.no  

 

 

Vedlegg 2: 

 

Samtykke 

 

 ”E-læring og motivasjon”  
 
Bakgrunn og formål  
 
Formålet med studien er å studere hvilke faktorer, både personlige og institusjonelle, som 
påvirker deltakelse i e-læringen ”Vår Drivkraft i hodet og hjertet”.  
 
Du blir invitert til å delta i denne spørreundersøkelsen for å belyse din egen motivasjon og 
oppfattelse av modulen ”Vår Drivkraft i hodet og hjertet". 
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
 
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Kun prosjektgruppen, 
Førsteamanuensis Per Hetland og masterstudent Simen Slinde Halvorsen vil ha tilgang til 
personopplysninger og datamateriale. Datamaterialet lagres på en kryptert server for å ivareta 
konfidensialitet. Deltakere vil i liten grad kunne identifiseres, men indirekte identifisering 
kan forekomme på bakgrunn av avdelingstilknytning. Det vil bli brukt fiktive navn i 
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publikasjonen for å ivareta anonymitet. 
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS. 
 
Spørsmål og henvendelser kan rettes til: 
 
Masterstudent Simen Slinde Halvorsen 
909 45 419 
 
Førsteamanuensis Per Hetland 
988 88 166 
 

 

Vedlegg 3:  

 

Spørreundersøkelse 

 

1. Hvilken avdeling jobber du i?  

PM – Personmarked  

BM - Bedriftsmarked  

CFO  

SAM - Storebrand Asset Management  

People and Technology  

DF - Digital Forretningsutvikling  

SPP  

Kommunikasjon  

Annet ________________________________  

2. Kjønn  

Mann  

Kvinne  

3. Alder  

18-29  

30-39  
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40-49  

50-59  

60-69  

70 og over  

4. Har du personalansvar for mer enn 1 medarbeider?  

Ja  

Nei  

5. I hvilken grad har du tatt i bruk metodebanken du fikk i forbindelse med "Vår drivkraft i 
hodet og hjertet"?  

Svært lite  

Litt  

Middels  

Mye  

Svært mye  

Vet ikke/Ikke relevant  

6. I hvilken grad anbefalte du andre ledere til å gjennomføre "Vår drivkraft i hodet og hjertet" 
til å ta i bruk metodebanken?  

Svært lite  

Litt  

Middels  

Mye  

Svært mye  

Vet ikke/Ikke relevant  

7. I hvilken grad har du oppmuntret dine medarbeidere/ansatte i avdelingen til å gjennomføre 
"Vår drivkraft i hodet og hjertet"?  

Svært lite  

Litt  

Middels  
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Mye  

Svært mye  

Vet ikke/Ikke relevant  

8. I hvilken grad mener du at din deltakelse i "Vår drivkraft i hodet og hjertet" påvirker 
Storebrand som organisasjon?  

Svært lite  

Litt  

Middels  

Mye  

Svært mye  

Vet ikke/Ikke relevant  

9. I hvilken grad oppfattet du at dine medarbeidere/ansatte snakket om "Vår drivkraft i hodet 
og hjertet" med andre medarbeidere?  

Svært lite  

Litt  

Middels  

Mye  

Svært mye  

Vet ikke/Ikke relevant  

10. I hvilken grad mener du at "Vår drivkraft i hodet og hjertet" hadde en positiv eller negativ 
effekt?  

Negativ effekt  

Noe negativ effekt  

Verken eller  

Noe positiv effekt  

Positiv effekt  

Vet ikke/Ikke relevant  

11. I hvilken grad mener du at dine medarbeideres/ansattes deltakelse påvirker Storebrand 
som organisasjon?  
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Svært lite  

Litt  

Middels  

Mye  

Svært mye  

Vet ikke/Ikke relevant  

12. I hvilken grad oppfattet du at din nærmeste leder oppmuntret til å gjennomføre "Vår 
drivkraft i hodet og hjertet"?  

Svært lite  

Litt  

Middels  

Mye  

Svært mye  

Vet ikke/Ikke relevant  

 
13. I hvilken grad mener du at din deltakelse i "Vår drivkraft i hodet og hjertet" påvirker 
Storebrand som organisasjon?  

Svært lite  

Litt  

Middels  

Mye  

Svært mye  

Vet ikke/Ikke relevant  

14. I hvilken grad mener du at "Vår drivkraft i hodet og hjertet" har hatt en effekt på din 
arbeidshverdag?  

Svært liten effekt  

Litt  

Middels  

Mye  
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Svært stor effekt  

Vet ikke/Ikke relevant  

15. I hvilken grad har "Vår drivkraft i hodet og hjertet" bidratt til å endre ditt syn på jobben 
din?  

Svært lite  

Litt  

Middels  

Mye  

Svært mye  

Vet ikke/Ikke relevant  

16. I hvilken grad oppfattet du at kolleger snakket om "Vår drivkraft i hodet og hjertet"?  

Svært lite  

Litt  

Middels  

Mye  

Svært mye  

Vet ikke/Ikke relevant  

17. I hvilken grad snakket du med kolleger om "Vår drivkraft i hodet og hjertet"?  

Svært lite  

Litt  

Middels  

Mye  

Svært mye  

Vet ikke/Ikke relevant  

18. I hvilken grad har du gjennomført e-læringsdelen av "Vår drivkraft i hodet og hjertet"?  

Ikke påbegynt  

Påbegynt, men ikke fullført  
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Fullført  

Hvilke faktorer påvirket gjennomføringen din?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
19. Er det noe ved innholdet i "Vår drivkraft i hodet og hjertet" som med fordel kunne vært 
annerledes?  

Ja  

Nei  

Vennligst utdyp.  

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

 


