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SAMMENDRAG 

Denne studien setter fokus på nyansattes vei inn i ny jobb, gjennom fem nyansattes erfaringer 

av onboardingsprosessen i en næringsmiddelbedrift. Onboarding defineres som prosessen 

hvor nyansatte går fra å være organisatorisk utenforstående, til en integrert del av 

organisasjonen (Bauer & Erdogan, 2011). På bakgrunn av jobbmobiliteten i det norske 

arbeidslivet, er onboarding antakeligvis en prosess arbeidstakere må forholde seg til oftere 

enn før. Denne forutsetningen gjør studien relevant for dagens næringsliv, hvor formålet er 

besvarelsen av studiens problemstilling: Hvordan erfarer nyansatte onboardingsprosessen i 

en næringsmiddelbedrift? Problemstillingen undersøkes gjennom forskningsspørsmålene 

hvordan legger organisasjonen til rette for nyansatte, hvilke forventinger er det til de 

nyansattes initiativ og hvordan går den nyansatte fra å være en organisatorisk utenforstående 

til en integrert del av organisasjonen? 

Studien er forankret i et sosiokulturelt syn på læring (Lave & Wenger, 1991). Deres 

perspektiv belyser læring i uformelle settinger, hvor praksisfellesskap er en sentral 

komponent. For en bredere forståelse av fenomenet, supplerer studien med et mer 

individorientert syn på onboarding, (Bauer & Erdogan, 2011) vedrørende hva slags rolle den 

nyansatte spiller i denne prosessen. Sammen danner disse perspektivene et helhetlig 

analysegrunnlag for hvordan man kan forstå onboardingsprosessen i en næringsmiddelbedrift. 

Studien er et kvalitativt case-studie i en næringsmiddelbedrift på Østlandet. Empirien er 

innsamlet gjennom intervjuer av fem informanter fra fem forskjellige avdelinger i bedriften, i 

tillegg til en informant fra HR-avdelingen. Oppgaven ønsker å undersøke variasjonen i 

onboardingen i en bedrift, og hvordan denne prosessen oppleves av forskjellige individer i 

ulike avdelinger.  

Resultatene viser at flertallet av informantene er fornøyde med sin onboardingsprosess, dog 

fikk kun to av dem delta i et formelt onboardingsprogram. Dette indikerer at uformelle 

læringssituasjoner er vel så viktige som formelle for å bli en integrert del av organisasjonen. 

Deres overganger fra tidligere arbeidserfaring, eget initiativ samt bruken av praksisfellesskap 

pekte seg ut som kritiske faktorer for hvordan informantene erfarte onboardingsprosessen i 

næringsmiddelbedriften. Onboarding må derfor forstås som mer enn de formelle 

organisasjonspraksisene rundt mottakelsen. Det er et komplekst fenomen som må ta høyde for 

hvordan uformelle læringsituasjoner påvirker enhver omstilling til ny jobb. 
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1. INNLEDNING 

I et stadig endrende arbeidsliv skal den moderne ansatte gjerne være fleksibel, kreativ, sosial 

og takle svært krevende kognitive oppgaver. En rapport fra Europakommisjonen (2017) 

hevder at frem til 2025, vil halvparten av alle jobber som lyses ut i Europa kreve høye 

tekniske ferdigheter (Europakommisjonen, 2017). Hvis halvparten av tilgjengelige 

arbeidsoppgaver skal utføres av høyt kvalifiserte individer, blir det desto viktigere for 

bedrifter i fremtiden å holde på disse verdifulle ressursene over tid. Et tiltak for å sikre dette 

baserer seg på at nyansatte får en best mulig mottakelse på sin nye arbeidsplass. 

Denne studien setter fokus på organisasjonssosialisering. Organisasjonssosialisering, eller 

onboarding, er prosessen hvor nyansatte går fra å være organisatorisk utenforstående, til en 

integrert del av organisasjonskulturen (Bauer & Erdogan, 2011). Onboarding omhandler 

prosessen å hjelpe nyansatte til å lære kunnskapen, ferdighetene og atferden som behøves for 

å lykkes i organisasjonen. Onboarding bør ikke forveksles med yrkessosialiering, som i 

hovedsak baserer seg på å lære normene innen en gitt profesjon (Bauer & Erdogan, 2011). 

Desto fortere man får en nyansatt onboard som del av organisasjonsfellesskapet, jo gunstigere 

er det for den ansatte og organisasjonen.  

 

1.1. Valg av tema og utforming av problemstilling  

Ønsket om å gjøre et forskningsprosjekt innenfor onboarding oppstod etter en 

utplasseringsperiode i samhandling med Universitetet i Oslo våren 2019. Praksisperioden 

åpnet nye dører for hvordan onboarding utspiller seg i næringslivet. Dette vekket en interesse 

for hvordan onboardingsprosessen utfolder seg i forskjellige organisasjoner, og dannet 

grunnlaget for utformingen av denne oppgaven. For et overblikk over hvordan denne 

oppgaven kan bidra til forskningsfeltet, ble tidligere studier som Seljevold (2014) sondert. 

Deretter startet søket etter relevant litteratur, før utformingen av studiens problemstilling og 

forskningsspørsmål ble utarbeidet. 

Innledningsvis behøves det innblikk i hvordan mobiliteten i det norske jobbmarkedet speiler 

behovet for forskning av onboarding som fenomen. Salvanes (2007) poengterer et trendskifte 

i næringslivet de siste tjuefem årene. Etter 1995 forlot kvinner og menn sin arbeidsgiver for å 
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bli sysselsatt ved andre organisasjoner i langt større grad enn tidligere, mens gruppen uten ny 

arbeidsgiver etter jobbseperasjon var en avtakende tendens i samme periode (Salvanes, 2007). 

Hvordan og hvorfor dette bemerket seg rundt denne epoken vil ikke redegjøres nærmere, men 

endringen er merkbar.  

En rapport produsert av Opinion på oppdrag av Manpower tegner et tydelig bilde på hvordan 

arbeidsmobilitet preger det norske arbeidsmarkedet. Nær halvparten av deltakerne i studien 

som er i jobb er åpen for å skifte jobb (Opinion, 2013). Et annet interessant aspekt det er verdt 

å påpeke fra rapporten tyder på at det forekommer et klart skille i arbeidsstyrken ved fylte 50 

år. Deltakerne under 40 år søker i størst grad aktivt ny jobb, mens de i 40-årene i like stor grad 

som de yngre er åpne for å skifte jobb. Deltakerne over 50 år oppgir derimot at det er større 

sannsynlighet for å bli værende i nåværende jobb til de går av med pensjon (Opinion, 2013). 

Motivasjonen bak et jobbskifte er svært individuell, men faktorene som troner øverst baserer 

seg på at de ansatte ønsker større utfordringer, etterfulgt av muligheten til faglig utvikling 

(Opinion, 2013). Når en så stor del av arbeidsstyrken hevder de enten aktivt søker eller er 

åpne for tanken om en ny jobb, indikerer dette at onboarding er noe dagens arbeidsstyrke vil 

oppleve langt hyppigere enn tidligere generasjoner. Sagt med andre ord betyr dette at 

onboarding med stor sannsynlighet ikke er noe som gjøres kun en gang i livet, men flere 

ganger i løpet av en yrkeskarriere. Derfor er det av interesse å vite mer om onboarding, og hva 

slags erfaringer nyansatte har i møtet med en ny arbeidsplass.  

Når arbeidsstyrken skal lære gjennom hele yrkeslivet, er det nærliggende at næringslivets 

behov for kontinuerlig læring omfatter alle næringer, yrkes- og utdanningsgrupper. Denne 

betraktningen støttes i NOU 2020: 2 – Fremtidige kompetansebehov III – Læring og 

kompetanse i alle ledd: «Dersom vi skal opprettholde et produktivt arbeidsliv, gode 

velferdstjenester og høy sysselsetting, er det behov for at alle arbeidstakere utvikler sin 

kompetanse gjennom yrkeskarrieren» (NOU 2020:2, 2020, s.14). Med livslang læring som 

grunnfilosofi, er en naturlig virkning at individer omstiller seg regelmessig ved å gå inn og ut 

av læringssituasjoner. Læringssituasjonene kan eksempelvis være uformelle i form av 

interaksjon med kollegaer, eller bære mer formelt preg, som kurs. Et vesentlig aspekt ved 

NOU-en gjelder viktigheten av arbeidsgiverens ansvar for å legge til rette slik at deres 

arbeidsstyrke videreutvikler sin kompetanse og holder seg faglig oppdatert (NOU 2020:2, 

2020). Dette er avgjørende for individet som opplever læringssituasjonene, 

samfunnsøkonomisk og som konkurransefortrinn i en global verdenshandel. Kunnskap om 
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formelle og uformelle læringssituasjoner er kritisk for enhver organisasjon i 

kunnskapsøkonomien  (Newell, Robertsen, Scarbrough, & Swan, 2009). 

Kompetansepolitikken i dagens næringsliv, hvor grunnmuren er bygget på livslang læring og 

endring gjennom yrkeslivet bidrar til at onboarding som fenomen blir stadig mer komplekst. 

Der man for noen tiår siden så på onboarding som en overgang fra utdanning til arbeid, må nå 

en mengde ulike elementer inkluderes i prosessen hvordan man tar imot nyansatte. Dette 

inkluderer individenes tidligere erfaringer, hva slags arbeidsfellesskap det finnes i 

organisasjonen og tilgangen til opplæringsrutiner. Oppgavens problemstilling med påfølgende 

forskningsspørsmål lyder:  

Hvordan erfarer nyansatte onboardingsprosessen i en næringsmiddelbedrift?  

- Hvordan legger organisasjonen til rette for de nyansatte? 

- Hvilke forventninger er det til de nyansattes eget initiativ?  

- Hvordan går den nyansatte fra å være organisatorisk utenforstående til en integrert del 

av organisasjonen? 

 

1.2. Onboarding som begrep og forskningstema 

Hva de aller fleste organisasjoner ønsker å få ut av onboardingsprosessen er høyere grad av 

jobbtilfredshet, forpliktelse, lavere turnover og bedre prestasjoner fra de ansatte, kontra 

organisasjoner uten et strukturert onboardingsprogram (Bauer & Erdogan, 2011). En 

vellykket onboardingsprosess kan resultere i effektive ansatte med en positiv 

arbeidsinnstilling, som forhåpentligvis blir værende i organisasjonen over en lenger periode 

(Bauer & Erdogan, 2011). I motsetning til en mislykket onboardingsprosess, hvor ytterste 

konsekvens er tidlig oppsigelse og/eller lite produktive ansatte som tapper bedriften for 

viktige ressurser. Effekten av onboarding måles oftest via survey eller medarbeidersamtaler i 

løpet av det første året i ny jobb, som regel etter 3 måneder, 6 måneder, 9 måneder og 

avslutningsvis etter 1 år (Bauer & Erdogan, 2011). Målingene skjer systematisk for å få så 

valide resultater som mulig. Dette gjøres på bakgrunn av at mange opplever følelser lik det å 

være nygift ved oppstart i ny jobb, en slags lykkerus der faktorer som vanligvis kunne 

klassifiseres som irritasjonsmomenter blir bagatellisert og oversett (Bauer & Erdogan, 2011). 

Tidligere studier av Bauer et. al. (2007) viser at sosialiseringsprosessen er viktig på bakgrunn 

av at det påvirker den nyansattes tilpasningsdyktighet, effektivitet, trivsel på arbeidsplassen 
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og tilhørighet til den nye bedriften (Bauer, Erdogan, Bodner, Truxillo, & Tucker, 2007). 

Derfor er det av interesse både for organisasjonen og den nyansatte med tilrettelegging i form 

av onboardingsprogram, for å skape engasjerte medarbeidere gjennom effektiv 

organisasjonssosialisering (Bauer & Erdogan, 2011).  

Onboardingsprogrammer varierer i lengde og struktur ettersom hvilke arbeidsoppgaver den 

nyansatte skal utføre og hvor mye hjelp man får fra eksisterende arbeidsstyrke, som 

fadderordning. Noen organisasjoner foretrekker en strukturert og systematisk vinkling til 

nyansattes onboarding, mens andre følger et individualistisk program med budskapet «svøm 

eller drukne» (Bauer & Erdogan, 2011). Institusjonaliserte onboardingsprogrammer innebærer 

systematisk steg-for-steg-programmer for nyansatte slik at de lærer seg sine roller, hva 

normene i organisasjonen er, og hva som er forventet oppførsel (Bauer & Erdogan, 2011). I 

organisasjoner hvor onboarding er strukturert, forekom det i studien til Klein et. al, (2015) 

positiv signifikant korrelasjon mellom onboardingsprosessen og individuell følelse av 

sosialiserte nyansatte etter endt program.  (Klein, Polin, & Leigh Sutton, 2015).  

I en mer individualisert prosess har den nyansatte større frihet til å tenke kreativt og utfordre 

etablert orden i bedriften (Bauer & Erdogan, 2011). Her vil den nyansatte oftest finne ut av 

normer, verdier og forventninger på egenhånd. Denne tilnærmingen brukes ofte med tanke på 

at dette medfører en vesentlig mindre kostnad fra organisasjonens perspektiv enn et formelt, 

detaljert program. Ved implementeringen av et mer flytende onboardingsprogram preget av 

varierende rutiner, blir bruken av kunnskapsdeling viktig. I slike organisatoriske enheter er 

den uformelle samhandlingen mellom kollegaer fundamentet i utviklingen av sosiale 

relasjoner (Filstad, 2010), hvor disse relasjonene muliggjør læring i det daglige arbeidet. 

Uavhengig av hvilken strategi organisasjonen implementerer, er et formelt innføringsprogram 

gunstig for å hjelpe nyansatte å forstå organisasjonskulturen samt introdusere dem for 

kollegaer og arbeidsoppgaver (Bauer & Erdogan, 2011). Effektive onboardingsprogrammer er 

formelt dokumentert, gitt til alle medlemmer av organisasjonen og målt over tid (Bauer & 

Elder, 2006, ref. i. Bauer & Erdogan, 2011). I tillegg hevder studien til Bauer et. al. (2007) at 

nyansatte som gjennomfører en institusjonalisert onboardingsprosess, viser bedre innstilling 

til jobben og lavere gjennomtrekk av personal sammenliknet med individualiserte 

onboardingsprogrammer (Bauer, et. al., 2007). 

Denne effekten var dog sterkere for nyutdannede i sin første jobb sammenliknet mot nyansatte 

med tidligere arbeidserfaring (Bauer & Erdogan, 2011). Dette kan forklares ved at individer 
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med mer erfaring fra jobbskifter går gjennom en annerledes tilvenningsprosess sammenliknet 

med nyutdannede, da disse individene gjerne bruker tidligere erfaringer for en kjappere 

tilvenning til nytt organisasjonsmiljø (Bauer & Erdogan, 2011).  

Fra et praksisorientert perspektiv, viser tidligere forskning på nyansattes vei inn i 

arbeidsfellesskap at slike prosesser er mer komplisert og mangefasettert enn tidligere antatt. 

Både når det gjelder forholdet mellom nyansatte og erfarne medarbeidere (Brooks, Grugulis, 

& Cook, 2020), og ulike typer fellesskap de nyansatte deltar i (Pyrko, Dörfler, & Eden, 2019). 

Derfor undersøker denne studien onboarding dels gjennom et 

organisasjonssosialiseringsperspektiv (Bauer & Erdogan, 2011) og dels gjennom et situert 

læring-perspektiv (Lave & Wenger, 1991). 

 

1.3. Teoretisk perspektiv 

Læring på arbeidsplassen og mestring av arbeidsoppgaver blir en naturlig videreføring av en 

vellykket onboardingsprosess. Dette gjelder i samtlige organisasjoner, uavhengig av hvilken 

onboardingstaktikk som implementeres. For en dypere forståelse av onboarding som 

fenomen, er det også av interesse å undersøke uformelle onboardingsprosesser og læringen 

som finner sted. Hvordan formell og uformell læring oppstår, og kunnskapen om dette er 

viktig for organisasjoner (Filstad, 2010). På bakgrunn av dette anvender studien en 

sosiokulturell tilnærming til arbeidslivslæring, forankret i Lave & Wengers (1991) teoretiske 

perspektiv. 

Grunnleggende i deres teori er at læring er situert, sagt med andre ord at læring må lokaliseres 

i en kontekst for å gi mening i en bestemt sosiokulturell setting (Lave & Wenger, 1991). 

Videre er praksisfellesskap et sentralt begrep. Et praksisfellesskap er en gruppe mennesker 

som deler bekymringer, utfordringer eller lidenskap for noe de gjør, og lærer hvordan man 

kan forbedre seg i henhold til utfordringer ved jevnlig interaksjon innad i praksisfellesskapet 

(Wenger, 2011). For å ta del i et praksisfellesskap, må den nyansatte få rikelig med tilgang til 

læringspraksiser og meningsskapelsen innad. Dette muliggjør legitim perifer deltakelse og 

deltakerbaner, som omhandler hvordan den nyansatte sosialiserer, tilpasser og lærer av og 

med etablerte medlemmer for å bli et fullverdig medlem i praksisfellesskapet (Lave & 

Wenger, 1991).  



 
 

6 
 

For å ta høyde for viktigheten av individets rolle i prosessen, komplementerer oppgaven med 

Bauer & Erdogans (2011) syn på organisasjonssosialisering, og hvordan en nyansatt går fra å 

være en organisatorisk utenforstående, til en integrert del av organisasjonen. Sentrale 

komponenter i deres syn på onboarding inkluderer betydningen av den nyansattes egendrift og 

proaktive atferdsmønstre som informasjonssøking, tilbakemelding og nettverksbygging, som 

vil bli redegjort for senere i oppgaven. 

 

1.4. Metode 

For å belyse forskningsspørsmålene og problemstillingen presentert ovenfor, er det 

gjennomført et casestudie hos en større næringsmiddelaktør på Østlandet. Casebedriften 

produserer næringsmidler til dagligvarebransjen og storhusholdningsmarkedet. Bedriften er 

svært godt egnet for et slikt studie, da deres arbeidsstyrke varierer i form av bakgrunn, 

utdanning, kompetanse og erfaring. Visse avdelinger praktiserer kognitivt krevende oppgaver, 

mens andre avdelinger utøver mer praktisk anlagte arbeidsoppgaver.  

Datamaterialet er innhentet gjennom kvalitative intervjuer, hvor relativt nyansatte med ulike 

arbeidsoppgaver i fem forskjellige avdelinger har blitt intervjuet. Det har blitt opprettet 

kontakt med en ansatt i HR-avdelingen for en tydeligere oversikt over hvordan organisasjonen 

legger til rette for nyansatte samt deres overordnede metode for mottakelsen av nyansatte. 

HR-representanten vil brukes som en del av tilnærmingen til problemstillingen, men 

fenomenet blir undersøkt gjennom de nyansattes erfaringer av onboardingen. De kvalitative 

intervjuene vil gi innsyn i deres erfaringer og opplevelsen av hvordan informantene ble tatt 

imot hos bedriften, og om det forekommer interessante forskjeller knyttet til de lokale 

praksisfellesskapene og læringsbanene til deltakerne. 

 

1.5. Oppgavens struktur 

Oppgaven videre er strukturert i fire kapitler. Innledningsvis vil studiens teoretiske 

rammeverk redegjøres. I dette kapittelet vil sentrale begreper nødvendige for å forstå 

nyansene i onboarding og læring på arbeidsplassen redegjøres nærmere. Deretter presenteres 

studiens forskningsdesign og metodevalg, vedrørende hvorfor spesifikke metodiske valg har 

blitt gjort for å belyse problemstillingen og forskningsspørsmålene. Videre vil analysen og 
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funnene presenteres i form av informantenes utsagn i tråd med valgt teoretiske rammeverk. 

Funnene diskuteres i kapittel fem, før studien som helhet og sentrale funn blir oppsummert. 
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2. TEORETISKE PREMISSER OG ANALYTISK 

PERSPEKTIV  

I følgende kapittel vil oppgavens teoretiske rammeverk presenteres. For å legge et 

begrepsmessig grunnlag for å undersøke problemstillingen vil denne oppgaven ta 

utgangspunkt i Lave & Wengers (1991) sosiokulturelle perspektiv for å belyse hvordan læring 

er knyttet til deltakelse i yrkespraksis. Sentralt i deres rammeverk er begrepene situert læring, 

praksisfellesskap samt læringsprosessen legitim perifer deltakelse. Valget av et sosiokulturelt 

perspektiv, hvor deltakeren, i dette tilfellet den nyansatte, tar del i et yrkesfellesskap i form av 

delte praksiser, identiteter og verdier, hvor læring i hovedsak skjer gjennom sosiale kontekster 

er dermed av stor interesse. Praksisfellesskap vil i mitt analytiske rammeverk brukes for å 

forstå organiseringen av aktivitet, det uformelle aspektet ved tilgang. 

For en utfyllende forståelse av hvordan en nyansatt blir mottatt, vil oppgaven supplere med 

Bauer & Erdogans (2011) perspektiv på onboarding. Mens Lave & Wenger i hovedsak ser på 

deltakelse i praksisfellesskap og læring som sosialt situert, følger Bauer & Erdogan opp med 

et mer individorientert perspektiv på onboarding, som vektlegger hvordan individer kan 

lykkes i uformelle strukturer. Sentralt i deres syn på hvordan individer lykkes i denne 

sammenhengen omhandler viktigheten av proaktiv atferd, og hvordan disse individene aktivt 

søker etter informasjon, ønsker tilbakemelding og bygger nettverk for å bli en integrert 

deltaker i organisasjonen (Bauer & Erdogan, 2011). Denne koblingen er særdeles interessant 

for å få en dypere forståelse av fenomenet onboarding, og som etter min forståelse ikke 

tidligere har blitt belyst. 

Perspektivene som presenteres i dette kapittelet danner utgangspunktet for vurdering av 

empirisk data, belysning av forskningsspørsmålene samt drøfting. Mens praksisfellesskap 

fokuserer mer på det helhetlige, kollektive i en læringskontekst, vil Bauer & Erdogans 

forståelse av onboarding som en prosess avhengig av den enkelte nyansattes initiativer for 

hvordan et individ går fra å være en organisatorisk utenforstående til en integrert del av 

organisasjonen (Bauer & Erdogan, 2011). Innledningsvis i dette kapittelet vil situert læring 

redegjøres. Videre skiftes fokuset til Lave & Wengers perspektiv angående praksisfellesskap, 

legitim perifer deltakelse og deltakerbaner. Deretter vil viktigheten av proaktiv atferd i tråd 

med Bauer & Erdogans (2011) syn redegjøres. Avslutningsvis presenteres 

kapitteloppsummeringen. 
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2.1. Situert læring 

Lave & Wengers (1991) rammeverk har sitt opphav i observasjon av skredderlærlinger, og 

hvordan disse, med svært få unntak ble erfarne, respekterte mesterskredde gjennom: «engage 

in a common, structured pattern of learning experiences without being taught, examined, or 

reduced to mechanical copiers of everyday tailoring tasks” (Lave & Wenger, 1991, s. 30). 

Grunnleggende i deres teori er at læring er situert, sagt med andre ord at læring må lokaliseres 

i en kontekst for å gi mening i en bestemt sosiokulturell setting (Lave & Wenger, 1991). 

Situerte læringssituasjoner er bundet i sosiale kontekster (Lave & Wenger, 1991). Ifølge deres 

perspektiv utvikles og tilegnes kunnskap i sosiale aktiviteter i samspill mellom deltakerne, et 

community of practice (Lave & Wenger, 1991), som redegjøres senere i kapittelet. 

I lys av Lave & Wengers (1991) teoretiske rammeverk er det fellesskapet som lærer og er 

lærende. Læring er et relasjonelt fenomen mellom nykommere og andre deltakere: “Learning 

is a process that takes place in a participation framework, not in an individual mind” (Hanks, 

1991, s. 15). Dette indikerer at læring ses på som en integrert del av en skapende sosial 

praksis. Et viktig premiss for læring i et praksisfellesskap bygger på tanken om at fellesskapet 

fungerer som et levende oppslagsverk for sine medlemmer (Wenger, 2011). Denne 

tankegangen gjelder som nevnt ikke kun relativt nye medlemmer, men samtlige innad i et 

praksisfellesskap. Læring er en dynamisk prosess hvor samtlige har muligheten til å gi uttrykk 

for egen ekspertise til andre, samt få verdifulle innspill for kontinuerlig læring og utvikling. 

Det bør påpekes at den nyansatte dog opplever høyest grad av endring på kort tid, men 

fokuset i teorien omhandler helheten av læringen - samtlige av deltakerne i et 

praksisfellesskap lærer samt deler sin kunnskap innad (Lave & Wenger, 1991). Denne 

helhetlige tankegangen er essensiell for praksisfelleskap, med tanke på hvordan fellesskapet 

produserer kunnskap i tillegg til reproduksjon av praksisfellesskapet i form av nyansatte. 

Deltakelse i sosial praksis er den fundamentale måten å se på læring i deres teoretiske 

rammeverk (Wenger, 2011).  

Å se læring gjennom praksisfellesskap i en organisasjon fremmer autonome og 

praksisorienterte medlemmer med mulighet for tverrfaglig arbeid på tvers av formelle 

strukturer, samt organisatoriske og geografiske grenser (Wenger, 2011). Læring og kunnskap 

har på mange måter blitt innlemmet som nøkkelen til omstilling, overlevelsesevne og suksess 

– det er en altfor verdifull ressurs til ikke å bli behandlet riktig (Wenger, McDermott, & 

Snyder, 2002). Situert læring og kunnskapen dette skaper bør håndteres som en verdi på lik 
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linje med andre organisatoriske eiendeler, noe som kan gi konkurransefortrinn for bedriften 

(Wenger et. al., 2002).  

 

2.2. Praksisfellesskap  

I denne seksjonen vil et annet sentralt begrep i Lave & Wengers sosiokulturelle perspektiv 

belyses. Et community of practice, eller praksisfelleskap, defineres av Lave & Wenger (1991) 

som: «A community of practice is a set of relations among persons, activity, and world, over 

time and in relation with other tangential and overlapping communities of practice” (Lave & 

Wenger, 1991, s.98). Medlemmene i praksisfellesskapet deler bekymringer, utfordringer 

og/eller lidenskap for noe de gjør, og lærer hvordan man kan forbedre seg i henhold til 

utfordringer med jevnlig interaksjon innad i praksisfellesskapet (Wenger, 2011). Et 

praksisfelleskap er dermed ikke nettverk på tvers av interesser eller utfordringer, men heller 

svært kontekstavhengig og spesifikt ved at medlemmene deler tilhørighet til en aktivitet eller 

virksomhet, hvor den kollektive kompetansen blir verdsatt og delt, slik at individer i 

praksisfellesskapet produserer og reproduserer kunnskap som deles innad i fellesskapet 

(Wenger, 2011). Praksisfellesskapet er ikke definert gjennom ren interesse, medlemmer i 

praksisfelleskapet praktiserer et spesifikt fenomen. De danner et delt repertoar av kritiske 

funksjoner for fellesskapet, som ferdigheter, verktøy og erfaring, som sammen utvikler 

kunnskap (Wenger, 2011). Disse faktorene gir grunnlag for problemløsning - og dermed 

læring (Wenger, 2011). 

Videre hevder Lave & Wenger (1991) at for å forstå kunnskapens eksistens i 

praksisfellesskapene, må man forstå den kulturelle og historiske arven praksisfellesskapene 

fremmer. Med andre ord spiller praksisfellesskap en avgjørende rolle i videreføring av 

kunnskap mellom generasjoner av arbeidstakere, og er en betingelse for at kollektiv kunnskap 

kan deles og videreutvikles over tid.  

 

2.2.1. Praksisfellesskapets struktur 

Praksisfellesskap har historisk tilknytning til hva deltakerne praktiserer og utviklingssykluser 

(Lave & Wenger, 1991), der de reproduserer seg selv på en måte som forandrer nykommere 

til etablerte praktikere. Strukturen innad i et praksisfelleskap, og hvordan disse 
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praksisfellesskapene produserer og reproduserer kunnskap, baserer seg på åpenhet om 

teknologi, sosiale relasjoner, former av aktiviteter som gruppen lærer av og i, samt 

legitimiteten av økende, endrende deltakelse innad i praksisfellesskapet  (Lave & Wenger, 

1991). I ethvert konkret praksisfellesskap vil prosessen rundt reproduksjon av fellesskapet 

være av viktighet. Konflikter, interesser, meninger og deltakernes motivasjon brukes som 

drivkraft for reproduksjon, og må sammen med fellesskapets historie tydes for å forstå 

spesifikke former av legitim perifer deltakelse (Lave & Wenger, 1991). Grad av deltakelse, 

identitet og roller er flytende og dynamisk, som legger til rette for et rikt, mangfoldig felt av 

aktører som beriker fellesskapet og forholdene (Lave & Wegner, 1991). 

 

2.2.2. Tilgang i praksisfellesskap 

For å bli et fullverdig medlem i et praksisfellesskap er tilgang av helt essensiell betydning 

(Lave & Wenger, 1991). For den nye kreves det tilgang til et bredt spekter av pågående 

aktiviteter, informasjonsressurser, mulighet til deltakelse og tilgang på etablerte og andre 

medlemmer i praksisfellesskapet (Lave & Wenger, 1991). Tilgang for den nyansatte er en 

elementær faktor i deres rammeverk, på nivå med at alt tidligere nevnt ikke ville vært mulig 

uten tilgang for det nye medlemmet (Lave & Wenger, 1991). Prosessen for vedkommende til 

å bli et fullverdig medlem inkluderer interaksjon med verktøyene og ressurser som brukes i 

arbeidet, som produksjonsprosesser eller andre aktiviteter praksisfellesskapet deler - og ikke 

minst bygge sosiale relasjoner blant andre medlemmer (Wenger, et. al., 2002). «Work-based 

learning is, to a great extent, mediated through the nature of the problems at hand and 

requires a flexible attitude towards different technologies” (Nerland, 2012, s. 202). For 

medlemmer i et praksisfellesskap indikerer dette at fellesskapet gir praktikantene muligheten 

til kollektivt håndtere kunnskapen de trenger ved gitte situasjoner (Wenger, 2011). Denne 

kollektive måten å håndtere utfordringer på, er helt sentral i deres rammeverk og danner 

grunnlaget for læring og kunnskapsdeling på arbeidsplassen ved hjelp av praksisfellesskap. 

Lave & Wenger hevder at deltakelse hvor teknologi er involvert er av særlig betydning. Dette 

fordi artefaktene som brukes i en kulturell praksis bærer signifikant preg av praksisens arv. 

Dermed lærer individet ikke kun verktøyets teknologi i seg selv, men det er også en måte å 

knytte bånd med det historiske i praksisen og dermed mer direkte deltakelse i dets kulturelle 

liv (Lave & Wenger, 1991). 
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Kunnskap i et praksisfellesskap og metoder for å tilegne seg denne er ofte mediert i artefakter, 

enten eksplisitt eller implisitt (Lave & Wenger, 1991). Et vesentlig poeng ved disse 

artefaktene er hvordan deres koder blir tydet, slik at nykommeren enklere får tilgang til bruk 

av artefaktene for å mestre forventede oppgaver; «make the black box to a glass box» (Lave & 

Wenger, 1991, s.102). Hva forfatterne formidler med dette begrepet omhandler transparens. 

Transparens er av betydning da tilgjengelighet gjenspeiler den kulturelle organiseringen av 

tilgang (Lave & Wenger, 1991). Åpenheten refererer ikke kun til teknologiske hjelpemidler, 

men alle former av tilgang til praksisen.  

Det bør påpekes at begrepet åpenhet innebærer en interessant iboende dobbelthet (Lave & 

Wenger, 1991). Åpenhet i deres perspektiv knytter sammen synlighet og usynlighet: Synlighet 

i form av utvidet tilgang til informasjon, og usynlighet i form av uproblematisk forståelse og 

integrering i aktiviteten fellesskapet utgjør (Lave & Wenger, 1991). Konseptet åpenhet er del 

av et komplekst samspill da deres natur er av konflikt og synergi. 

 

2.2.3. Meningsskaping i praksisfellesskap 

Aktiviteter, oppgaver, funksjoner og kunnskap eksisterer ikke alene, men er derimot en del av 

et bredere system av samhandling og relasjoner hvor de gir mening (Lave & Wenger, 1991). 

Wenger fremmer tre nøkkelbegreper for meningsskaping i et praksisfellesskap. 

Meningsdannelse, deltakelse og tingliggjøring (Wenger, 1998). Meningsdannelse er en 

hverdagslig aktivitet hvor medlemmene samhandler og definerer hva som er meningsfullt og 

viktig for akkurat deres praksisfellesskap. Deltakelse muliggjør aktiv deling av erfaringer og 

forhandlinger skapt av sosial interaksjon mellom medlemmene. Tingliggjøring omhandler 

utformingen av vår erfaring ved å produsere konkrete representasjoner av praksis, som 

objekter, artefakter og dokumenter (Wenger, 1998). 

Deltakelse og tingliggjøring er utfyllende, gjensidig avhengige prosesser med tanke på at de 

begge har muligheten til å endre tydeligheten av mening som den andre kan skape. (Klette & 

Smeby, 2012). Den nyansatte vil gjennom et praksisfellesskap bli eksponert til diverse 

deltakelsesprosesser, som en arbeidsoppgave som ikke kan løses alene, eller viktige konkrete 

representasjoner av arbeidet de skal utføre (Lave & Wenger, 1991). Deltakelse og 

tingliggjøring er tosidige, vedvarende og kontinuerlige prosesser i ethvert praksisfellesskap. 

Deres avhengighet av hverandre er en fundamental komponent for hvordan praksisfellesskap 

utvikler seg over tid, reproduserer sin kunnskap, for relasjoner og identitetsutvikling blant 
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deltakerne samt den brede organisatoriske infrastrukturen hvor praksisfellesskap holder til 

(Klette & Smeby, 2012). Deltakelse er alltid basert på situert forhandling og reforhandling av 

mening i verden. Hva dette implisitt sier er at kunnskap og erfaring er i konstant interaksjon 

(Lave & Wenger, 1991). Forandring blir dermed en elementær faktor i praksisfellesskap og 

deres aktiviteter (Lave & Wenger, 1991). 

Den sosiale strukturen iboende i praksisfellesskap, eksempelvis dets maktdynamikk, definerer 

muligheten for læring og dermed for legitim perifer deltakelse (Lave & Wenger, 1991). 

Maktdynamikken i et praksisfellesskap er særdeles interessant og av avgjørende karakter for 

at den nyansatte blir et integrert medlem av praksisfellesskapet. Eksempelvis er det ofte de 

andre deltakerne i praksisfellesskapet som bestemmer tilgangen på praksiser, og danner den 

meningsbærende konteksten. Dette er potensielt praksisfellesskapets styrke samt dets 

akilleshæl. De sosiale posisjonene kan i verste fall fungere som avgrensninger for legitim 

perifer deltakelse, eller som port-åpner hvor all nødvendig informasjon gjøres lett tilgjengelig, 

som koding av artefakter, alt ettersom hva slags tilgang de etablerte medlemmene velger å gi 

den nyansatte (Klette & Smeby, 2012).  

 

2.3. Legitim perifer deltakelse og deltakerbaner 

Videre presenterer Lave & Wenger nøkkelbegrepet legitim perifer deltakelse i deres 

rammeverk. Denne prosessen omhandler hvordan den nyansatte sosialiserer, tilpasser og lærer 

av og med etablerte medlemmer for å bli et fullverdig medlem i praksisfellesskapet (Lave & 

Wenger, 1991). Individets intensjoner til å lære, samt læringens meningsbærende kontekst 

skjer i samhandling med andre medlemmer hvor det ultimate mål er å mestre gitte 

arbeidsoppgaver og bli et fullverdig medlem av praksisfellesskapet. Anerkjennelse av 

etablerte medlemmer samt interaksjon med disse gjør læringen legitim og av verdi fra 

nykommerens perspektiv (Lave & Wenger, 1991). 

Legitim perifer deltakelse er i seg selv ikke en utdanningsform, en pedagogisk strategi eller 

læringsteknikk. Det er et analytisk syn på læring - en måte å forstå læring på (Lave & 

Wenger, 1991). Med dette i bakhodet impliserer Lave og Wenger at det er en fundamental 

forskjell mellom læring i praksis og intensjonell læring. Et hovedpoeng i forfatternes 

oppfatning av læring i praksis er at dette er en dimensjon av sosial praksis. Verden er sosialt 

konstituert, og kunnskap i denne sammenhengen er sosialt forhandlet og åpen (Lave & 
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Wenger, 1991). Praksisfellesskapet forhandler om hva slags informasjon som er av viktighet 

for deres videre utvikling, som å løse utfordringer på arbeidsplassen, hvor medlemmene 

bidrar med erfaringer og meninger. Et aspekt ved sosial praksis er at læring involverer hele 

personen – ikke kun i relasjon til spesifikke aktiviteter, men en relasjon til sosiale miljøer for 

å bli et fullverdig medlem. Synspunktet på læring som legitim perifer deltakelse betyr at 

læring ikke er en betingelse for deltakelse i et medlemskap, men at læring i seg selv er en 

utviklende del av medlemskap (Lave & Wenger, 1991).  

Legitim perifer deltakelse er tett knyttet til hva Wenger kaller trajectories of participation, 

eller deltakerbaner (Wenger, 2010). En deltakerbane er den lærendes bane inn i et 

praksisfellesskap, og fokuserer på den lærendes vei mot å bli en fullverdig deltaker i en sosial 

praksis, uten at det nødvendigvis er noen typisk veiledning (Kvale & Nielsen, 1999). En 

deltakerbane er i kontinuerlig bevegelse og påvirkes av samhandling mellom deltakere i 

praksisfellesskapet (Wenger, 2010), med fokus på individets bevegelse over rom, tid og 

praksisfellesskap (Lave, 1999). Å være i en deltakerbane er et viktig aspekt slik at den 

nyansatte kan ta del i arbeidsoppgavene som skal utføres. 

I et praksisfellesskap forekommer det ofte bestemte, tilrettelagte måter å delta på, hvor 

deltakelsesbanene kan være flettet inn i elementer som utøveren skal lære av (Kvale & 

Nielsen, 1999). Dette kan trekkes til hva Wenger kaller inngående deltakerbaner (Wenger, 

2010), som baserer seg på at individet tar del i fellesskapet med hensikt for å bli en fullverdig 

deltaker i dets praksiser (Wenger, 2010). Andre aktuelle deltakerbaner i praksisfellesskap-

tankegangen omhandler perifere deltakerbaner. Denne typen deltakerbane kan ikke lede til 

fullverdig deltakelse alene, men er et godt grunnlag for tilgangen på praksisfellesskapets 

aktiviteter (Wenger, 2010). 

Nielsen (1999) trekker frem fire aspekter som er av viktighet for begrepet deltakerbaner. I 

enhver deltakerbane har deltakerens fortid en betydning - dette spiller en rolle for hva 

deltakeren finner relevant å lære (Nielsen, 1999). Deretter er hvordan deltakeren ser på 

fremtiden i praksisfellesskapet de ønsker å konsentrere sitt engasjement rundt relevant. Her er 

eldre praktikere avgjørende, da disse medlemmene tegner opp forskjellige deltakerbaner for 

den nyankomnes vei inn i praksisfellesskapet (Nielsen, 1999). 

Videre er konflikter og deres omfang viktige. Dette fordi deltakerbane-begrepet vedrører 

særskilte former for sosial eksistens og mulige identiteter i praksisfellesskapet (Nielsen, 

1999). Potensielle konflikter kan oppstå når forskjellige deltakerbaner realiseres. Eksempelvis 
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hvis en nykommer tar del i en deltakerbane, for så å tilegne seg nok kunnskap til å utfordre 

og/eller erstatte etablerte medlemmers sosiale eksistens knyttet til praksisfellesskapet. 

Det siste aspektet illustrerer at læreprosessene som finner sted i deltakerbane-begrepet også er 

sammenkoblet til flerkontekstuell deltakelse (Nielsen, 1999). Dette innebærer at den enkeltes 

deltakelse i forskjellige kontekster gjensidig påvirker hverandre, og er av interesse for å forstå 

dimensjonene iboende i begrepet. Deltakerbaner kan ha forskjellig varighet og rekkevidde. 

Individet modifiserer og utvikler tilværelsen i samsvar med andre viktige deltakere i ulike 

kontekster (Dreier, 1999). 

Legitim perifer deltakelse er langt mer enn kun en læringsprosess for den nye – det er et 

gjensidig forhold mellom individer og praksisen som utøves (Lave & Wenger, 1991). Dette 

indikerer dermed at prosessen fra å være relativt ny mot full deltakelse i et praksisfellesskap 

ikke finner sted i en statisk kontekst: Praksisen i seg selv er i bevegelse – aldri statisk (Lave & 

Wenger, 1991). 

Gjennom mulighetene for legitim perifer deltakelse kan den nyansatte utvikle sitt 

handlingsrepertoar og bli i stand til å ta ansvar for stadig mer krevende eller sentrale deler av 

produksjonen i forhold til før individet ble introdusert til praksisfellesskapet (Wenger, 2011). 

Ideen er at individet endrer seg selv, og dermed praksisfellesskapet, i prosessen fra å være 

nyansatt til et veletablert medlem. I denne prosessen endres identiteten fra å være en 

utenforstående, til en kunnskapsrik, erfaren praktiker som reproduserer og transformerer 

praksisfellesskapet (Lave & Wenger, 1991). Denne reproduksjonen og produksjonen av 

kunnskap har allerede blitt redegjort for, men legitim perifer deltakelse er i deres rammeverk 

nøkkelen til at praksisfellesskapet kan være et bærekraftig læringsperspektiv med sosial 

læring som grunnmur. 

Hvis deltakeren får tilgang til de meningsskapende situerte læringsaktivitetene gjennom 

legitim perifer deltakelse og deltakerbaner, har deltakeren alle muligheter til innrullering i 

praksisfellesskap (Hanssen, Husebø, & Moen, 2017). Gjennom innrullering i kunnskapsfeltet 

kan deltakeren engasjere seg videre i kunnskapsutvikling (Hansen, et. al., 2017). 

Til nå har oppgaven fokusert på Lave & Wengers (1991) teoretiske perspektiv for å forstå 

hvordan praksisfellesskap kan brukes for å forstå onboarding i et sosiokulturelt perspektiv. 

Videre vil oppgaven redegjøre for Bauer & Erdogans (2011) blikk på onboarding, og hvordan 

individet spiller en rolle for å bli en integrert del av organisasjonen. 
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2.4. Informasjonssøking, tilbakemelding og nettverksbygging 

Modellen fremhevet i dette avsnittet tegner en oversikt over hvilke forutsetninger som bør 

legges til grunn for at individet skal lykkes i onboardingsprosessen. Individer som utøver 

proaktiv atferd, kategoriseres sannsynligvis innen personlighetsdimensjonene ekstroversjon 

eller åpenhet, som gir gunstige forutsetninger for å lykkes i ustrukturerte velkomstmetoder 

(Bauer & Erdogan, 2011). Disse personlighetsdimensjonene fremmer gjerne proaktiv atferd 

som informasjonssøking, søken etter tilbakemelding og nettverksbygging. At individet aktivt 

søker etter informasjon, i motsetning til å innta en passiv rolle med en forventning om at 

informasjon skal dukke opp uten innsats er en viktig handling i prosessen som nyansatt: 

«Professional learning is not about participating in collective learning activities or meeting 

formal requirements only. It is also about deliberate practices of self-conduct in which 

professionals engage in processes of improvement on a discretionary basis” (Nerland, 2012, 

ref. i. Jensen et al, 2012, s.195). 

 

Figur 1: Modell for organisasjonssosialisering. Hentet fra Bauer & Erdogan (2011, s.52) 

 



 
 

17 
 

Som nevnt er tilbakemelding og nettverksbygging viktige faktorer for en smidig tilpasning 

som ny i en organisasjon (Bauer & Erdogan, 2011). Studier av Wanberg & Kammeyer-

Mueller (2000, ref. i. Bauer & Erdogan, 2011, s.54) hevder at tilbakemelding hjelper 

nyansatte å tilpasse seg, spesielt hvis organisasjonen har lite eller ingen form for formell 

organisasjonssosialisering. Nettverksbygging er et essensielt aspekt i enhver jobb hvor 

samarbeid er nødvendig. Disse teknikkene ønsker å redusere den uunngåelige usikkerheten 

rundt det å starte i ny jobb, hjelpe til mestring av nye omgivelser samt gi adekvat eksplisitt og 

implisitt kunnskap om organisasjonen slik at utfallet resulterer i at den nyansatte blir et 

fullverdig medlem av organisasjonen raskest mulig, som mestrer arbeidsoppgavene på en 

hensiktsmessig måte (Klein, Polin, & Leigh Sutton, 2015).  

Ikke alle faller inn under personlighetsdimensjonene ekstroversjon eller åpenhet. Det er viktig 

å påpeke at en arbeidsplass ideelt sett også skal ha plass til de tre resterende 

personlighetsdimensjonene i henhold til femfaktormodellen; planmessighet, 

medmenneskelighet og nevrotisisme (Gurven, von Rueden, Massenkoff, Kaplan, & Vie, 

2012). Det er dermed ikke kun den nyansatte som er ansvarlig for en smidig overgang fra 

organisatorisk utenforstående til organisatorisk innsider. Fra organisasjonens side bør det 

fremlegges klare sosialiseringstaktikker, formell orientering om bedriften, og fadder for hjelp 

i tilpasningsprosessen (Bauer & Erdogan, 2011). En annen viktig komponent er at 

organisasjonen gir et realistisk bilde av jobben og organisasjonskulturen til den nyansatte før 

oppstart. Ved å danne riktig bilde, er det enklere for arbeidsgiver å luke ut eventuelle 

kandidater som tydelig ikke passer inn i eksisterende organisasjonskultur (Bauer & Erdogan, 

2011), og dermed minske sjansen for at denne personen må erstattes relativt tidlig etter inngått 

arbeidsavtale. Dannelsen av et realistisk bilde minsker sjansen for at den nyansatte blir skuffet 

ved at jobben ikke står til forventningene. Samtlige av disse variablene korrelerer med følelse 

av forpliktelse, trivsel og lavere turnover (Bauer & Erdogan, 2011). 

Med de tidligere nevnte faktorene iverksatt for den nyansatte, tenker Bauer & Erdogan at 

grunnlaget har blitt lagt slik at tilvenningsprosessen, hvor målet er høyere grad av 

jobbtilfredshet, forpliktelse, bedre prestasjoner og lavere turnover kan begynne. I denne 

tilvenningsprosessen blir fire variabler viktig: Rolleklarhet, mestringstro, aksept fra 

medarbeidere og kjennskap til organisasjonskulturen (Bauer & Erdogan, 2011). Rolleklarhet, i 

den forstand at den som innføres i organisasjonen er klar over sin rolle og tilhørende 

arbeidsoppgaver. Å føle mestring over eget arbeid er sterkt korrelert med en følelse av 
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forpliktelse til organisasjonen, som igjen fremmer trivsel og aksept fra medarbeidere (Bauer 

& Erdogan, 2011).  

Organisasjonskultur er et godt eksempel på strukturer som preger samhandlingen mellom 

etablerte medlemmer og nyansatte, da organisasjonens tankesett ofte er vanskelig å forstå som 

utenforstående. Eksempelvis er det lett for at en nyansatt utfører visse arbeidsoppgaver på en 

måte som ikke nødvendigvis er vanlig i deres nye bedrift. Deltakeren vil utføre oppgaven fra 

en perifer posisjon, men kan ved hjelp av samhandling og tilbakemelding underveis bevege 

seg mot en mer sentral posisjon (Lave & Wenger, 1991). Det er avgjørende at de etablerte 

medlemmene gir adekvat tilgang til meningsbærende kunnskap slik at den nyansatte får 

muligheten til legitim perifer deltakelse - som igjen avgjør om vedkommende blir innrullert i 

kunnskapsfeltet (Hanssen, Husebø, & Moen, 2017) eller ikke. 

Anerkjennelse av etablerte medlemmer samt interaksjon med disse gjør læringen legitim og 

av verdi fra nykommerens perspektiv (Lave & Wenger, 1991). Hvis individet i tillegg får god 

kjennskap til organisasjonskulturen, har vedkommende alle midler tilgjengelig for en 

vellykket onboardingsprosess – og dermed fullført prosessen fra å være en organisatorisk 

utenforstående til et integrert medlem av organisasjonen. 

2.5. Kapitteloppsummering 

Onboarding er prosessen hvor nyansatte går fra å være en organisatorisk utenforstående, til en 

organisatorisk insider. Hva de fleste organisasjoner ønsker ut av et formelt 

onboardingsprogram er høyere grad av jobbtilfredshet, forpliktelse, lavere turnover og bedre 

prestasjoner (Bauer & Erdogan, 2011). Gjennom praksisfellesskap transformeres individet fra 

en nyankommet praktikant, før deres kunnskap og ferdigheter endres gjennom situerte 

læringsaktiviteter i kontekstspesifikk sosial interaksjon med andre deltakere i 

praksisfellesskapet (Wenger, 2011). I disse kontekstspesifikke læringssettingene er 

meningsskapelse og tilgang avgjørende slik at deltakeren får ta del i deltakerbaner og legitim 

perifer deltakelse, som igjen er viktig for å bli et fullverdig medlem av praksisfellesskapet 

(Lave & Wenger, 1991). I denne prosessen vil vedkommende utvikle en identitet knyttet til 

sin rolle. Alt dette finner sted i en sosial verden, dialektisk bygget i sosiale praksiser i en 

prosess av reproduksjon, transformasjon og forandring (Lave & Wenger, 1991). 
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Begrepene redegjort i dette kapittelet videreføres i resten av oppgaven. Begrepene danner det 

teoretiske premisset og analytiske perspektivet for å besvare problemstillingen. Videre vil 

studiens forskningsdesign og metodevalg belyses. 
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3. FORSKNINGSDESIGN OG METODEVALG 

I følgende kapittel vil studiens metodiske valg redegjøres. Innledningsvis vil oppgavens 

forskningsdesign og valg av metode belyses. Deretter vil utvalg av casebedrift presenteres, før 

kapittelet setter fokus på gjennomføring av datainnsamling, utvalg av informanter samt 

transkribering. Videre presenteres kodingen og analysen av datamaterialet, før de etiske 

vurderingene og studiens reliabilitet og validitet vurderes. 

Valgene som er gjort er basert på forskningens problemstilling. Studiens intensjon er å 

undersøke følgende problemstilling og forskningsspørsmål: 

Hvordan erfarer nyansatte onboardingsprosessen i en næringsmiddelbedrift?  

- Hvordan legger organisasjonen til rette for de nyansatte? 

- Hvilke forventninger er det til de nyansattes eget initiativ?  

- Hvordan går den nyansatte fra å være organisatorisk utenforstående til en integrert del 

av organisasjonen? 

 

For å undersøke problemstillingen har jeg valgt et casestudiedesign. Caset er en 

næringsmiddelbedrift på Østlandet. Et casestudie er et forskningsdesign for empiriske studier, 

som i definisjonen til Yin kjennetegnes ved at studien «investigates a contemporary 

phenomenon (the «case») in depth and within its real-world context, especially when the 

boundaries between phenomenon and context may not be clearly evident» (Yin, 2018, s. 50). 

Bruken av case som forskningsdesign er særlig egnet for problemstillinger hvor det ledende 

forskningsspørsmålet vil gå i dybden for å forklare hvorfor eller hvordan eksempelvis sosiale 

fenomener fungerer i praksis (Yin, 2018). Sett i sammenheng med valgt teoretisk rammeverk 

presentert i forrige kapittel, er bruken av casestudie en ypperlig mulighet for å utvikle en 

kompleks forståelse av fenomenet denne oppgaven ønsker belyst. Ved bruk av casestudie 

tillater forskeren seg å gå i dybden på ett case – nødvendig bakenforliggende informasjon om 

hvorfor eller hvordan visse begreper finner sted. En annen fordel med bruk av casestudie er at 

den drar nytte av allerede eksisterende teoretiske proposisjoner for å lede prosjektets design, 

datainnsamling og analyse (Yin, 2018). Viktige begreper som tas med videre fra 

teorikapittelet inkluderer situert læring, praksisfellesskap, legitim perifer deltakelse (Lave & 

Wenger, 1991) samt individer som er informasjonssøkende, søker tilbakemelding og er 

nettverksbyggende (Bauer & Erdogan, 2011). 
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3.1.  Metode for datainnsamling 

Denne studien baserer seg på et kvalitativt forskningsdesign med bruk av semistrukturert 

intervju for innsamlingen av empiri. Dette ble valget ble tatt da kvalitative intervjuer er et 

godt verktøy for å kartlegge hvordan individer varierer i opplevelsen av erfaringer. Et 

kvalitativt intervju forsøker å forstå verden fra intervjuobjektets perspektiv samt utfolde deres 

meninger av verden, som erfaringer og opplevelser (Kvale, 2006). Dette formålet, å få frem 

treffende og beskrivende informasjon om hvordan andre mennesker opplever ulike sider av 

sin livssituasjon, er godt egnet for å gi innsikt om informantenes erfaringer, tanker og følelser 

(Dalen, 2004). Dette var essensielt i dannelsen av denne oppgaven og dannet grunnlaget for 

innsamlet empiri. 

Et aspekt ved dette omhandler at det i et praksisfellesskap ofte er lite observerbare 

instruksjoner. Fellesskapet lager potensielle «læreplaner» i den bredeste formen av ordet – 

som igjen kan læres av nykommere via legitim perifer tilgang (Lave & Wenger, 1991). Med 

dette i bakhodet ble en kvalitativ tilnærming valgt, hvor deltakerne i studien kan beskrive 

konkrete aktiviteter, oppgaver og situasjoner gjennom de semistrukturerte intervjuene. 

Som påpekt av Dalen (2004), er det kritisk at forskning med bruk av kvalitative teknikker, 

som intervju, må være fleksibel og åpen for det uforutsette i dets design, men at man må ha en 

viss tematisk struktur; «if you go in with an empty mind, you will come out with an empty 

notebook» (Dalen, 2004, s.34). Gjennom de semistrukturerte intervjuene er samtaleemnet 

bestemt på forhånd slik at intervjuobjektene forhåpentligvis svarer fritt innenfor valgt 

tematikk, men at det samtidig oppfordres til frie tanker om næromliggende temaer. 

Interaksjonen i kvalitative forskningsintervjuer produserer essensiell kunnskap for en 

økonomi bygget på forbruk og ledelse gjennom menneskelig samhandling (Kvale, 2006).  

Valget om bruken av semistrukturert intervju viste seg å være en klok avgjørelse, da mange 

av informantene hadde mye på hjertet vedrørende sine erfaringer som ikke nødvendigvis var 

en del av intervjuguiden laget på forhånd. Fordelene av gjennomføringen av dette prosjektet 

som en kvalitativ studie overveier en eventuelt kvantitativ studie på flere måter. Hovedsakelig 

på bakgrunn av hvilket fenomen denne studien ønsker å belyse. Intervju som 

datainnsamlingsmetode legger til rette for at informantene kan forklare detaljert om sin 

situasjon (Kleven, Hjardemaal, & Tveit, 2011), hvor bruk av survey vanskelig kunne 

rettferdiggjort informantenes utsagn. Dernest var studiens tidsramme en faktor for valget av 

en kvalitativ studie.  
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3.1.1. Utvalg av casebedrift og tilgang til forskningsfeltet 

Prosessen med å få tak i en bedrift som var villig til å samarbeide om dette prosjektet har vært 

utfordrende og svært givende. For at studien skulle bli interessant for forskningsfeltet, var det 

et ønske om å samarbeide med en større aktør med et bredt spekter av kompetanse i sin 

arbeidsstyrke. Arbeidet med utarbeidingen og sending av en formell e-post til aktuelle 

bedrifter og organisasjoner startet i November 2019. Det ble opprettet førstegangskontakt med 

en håndfull bedrifter, hvor to var positivt innstilt til å delta i prosjektet. Jeg tok kontakt med 

administrerende direktør i casebedriften, presenterte meg selv og forskningens hensikt med 

spørsmål om dette kunne være relevant for dem å ta del i. Direktøren var svært positiv til 

dette, som så satt meg i kontakt med HR-avdelingen. Etter hvert som tiden gikk ble det klart 

at næringsmiddelbedriften ble utvalgt som case for denne studien. Representanten fra HR-

avdelingen var sentral for å skaffe tilgang til deltakere, og bidro også med viktig informasjon 

om bedriftens opplegg for nyansatte. Denne personen vil heretter omtales som HR-

representanten. 

Casebedriften er et produksjonsselskap innen næringsmidler som er heleid av en større aktør 

innen norsk mathandel. Fremover vil casebedriften refereres til enten som bedriften eller 

casebedriften, mens den andre aktøren vil refereres til som morsselskapet. Bedriften holder til 

på Østlandet og leverer næringsmidler til dagligvarebransjen og storhusholdningsmarkedet. 

Bedriften redegjøres nærmere i kapittel fire. 

 

3.2. Gjennomføring av datainnsamling 

Videre ble en oppdatert prosjektbeskrivelse sendt inn, godkjent og signert før det formelle 

samarbeidet tredde i kraft. I enhver samarbeidsoppgave som dette er det viktig at det opprettes 

tillit mellom samarbeidsorganisasjonen og forskeren. Telefonsamtaler og mailkorrespondanse 

med HR-representanten ble gjennomført hvor en rekke detaljer rundt prosjektet ble drøftet og 

oppklart. Det ble spurt aktivt om det var noe spesifikt rundt deres rutiner de var interessert i at 

jeg skulle undersøke, men vedkommende gjorde det tydelig at det for bedriften som helhet 

kunne være gunstig at en utenforstående kom inn og analyserte hvordan onboarding utspiller 

seg hos dem. Det ble dermed innført nokså fritt spillerom, som fra et forskningsperspektiv er 

svært gunstig, med tanke på at bedriften ikke styrte retning på forskningen i stor grad. Etter 

det formelle var på plass, startet arbeidet med utarbeiding av intervjuguide. 
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3.2.1. Utarbeiding av intervjuguide 

En intervjuguide inneholder sentrale temaer og spørsmål som til sammen skal behandle de 

viktigste områdene for prosjektet (Dalen, 2004). Intervjuguiden ble formet gjennom klynger 

av sentrale temaer med utgangspunkt i valgt teoretisk rammeverk for bedre undersøke deres 

erfaringer, gjennom disse begrepene som analyseverktøy; onboarding, situert læring, legitim 

perifer deltakelse og praksisfellesskap. Disse temaene ble presentert i lik rekkefølge for alle 

informanter. Innledningsvis ble deltakerne spurt noen introduksjonsspørsmål for å mykne opp 

stemningen og skape trygge rammer for informantene til å uttale seg fritt. Det første temaet 

ønsket å få frem erfaringer rundt arbeidsfellesskap, og tok dermed opp beskrivende 

informasjon om hvem de jobber med og hva de gjør i jobben sin. Deretter ble 

organisasjonssosialisering og deres mottakelse belyst. Videre kom spørsmål vedrørende 

personlig utvikling og læring på arbeidsplassen, med fokus på hvordan dette finner sted i 

organisasjonen. Avslutningsvis fikk informantene muligheten til å tilføye mer om ønskelig, 

samt presentere alternative metoder for onboarding hvis de selv var ansvarlige. Intervjuguiden 

i sin helhet ligger som vedlegg. 

I utformingen av intervjuguiden brukte jeg også informasjon jeg hadde fått fra HR-

representanten i bedriften. Vedkommende sendte på forhånd ut en PowerPoint om bedriftens 

overordnede strategi for mottakelse av nyansatte. For et klarere helhetsbilde av 

organisasjonen ble vedkommende også intervjuet. Dette ble gjort delvis for nevnte 

helhetsbilde, men også som et godt grunnlag for utformingen av intervjuguiden. HR-

representanten vil brukes som en del av tilnærmingen til problemstillingen, men fenomenet 

undersøkes gjennom de nyansattes erfaringer. Denne informasjonen er nødvendig for 

etableringen av en klarere kontekst for undersøkelsen samt vite bedriftens strategi rundt 

onboarding. 

For å opprettholde tilliten bedriften tilbydde med relativt frie tøyler, ble intervjutemaene 

oversendt til HR-avdelingen i god tid før intervjuene fant sted. Dette ble gjort slik at hvis noen 

av formuleringene var klønete, støtende, eller kunne by på utfordringer for informantene, 

kunne dette endres av undertegnede. Intervjuguiden ble også testet på en medstudent før de 

faktiske intervjuene fant sted. HR-avdelingen ga grønt lys for samtlige temaer uten 

innvendinger, slik at intervjuene kunne finne sted og innsamlingen av empirien kunne 

begynne.  
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3.2.2. Utvalg av informanter 

Tilgangen til informantene har som nevnt vært gjennom en HR-representant fra casebedriften. 

Denne personen fungerte som min gatekeeper – en aktør som kontrollerer tilgangen til 

informantene (Dalen, 2004). HR-representanten var svært behjelpelig i denne prosessen og 

ble selv intervjuet. Vedkommende sendte ut invitasjon til potensielle deltakere skrevet av 

undertegnede angående potensiell deltakelse, og hva deres deltakelse ville innebære for dem. 

Med tanke på at denne oppgaven ønsker å identifisere de nyansattes erfaring av onboardingen, 

var det vesentlig at informantene ikke hadde jobbet lenger enn to år i bedriften. Grensen på to 

år ble satt slik at deltakernes mottakelse og vei inn i bedriften kunne ses i et noe lengre 

perspektiv. Spesielt med tanke på at mange opplever en følelse lik det å være nyforelsket ved 

oppstart i ny jobb (Bauer & Erdogan, 2011). 

Tabell 1: Utvalg av informanter 

 Stillingstittel Arbeidsområde 

Informant 1 Tekniker Produksjon 

Informant 2 Prosessoperatør Produksjon 

Informant 3 Produktgruppesjef Administrasjon 

Informant 4 Teamleder i varemottaket Produksjon 

Informant 5 Kvalitetssjef Administrasjon 

Informant 6 HR-representant Administrasjon 

 

Det var også av interesse at kompetansen til informantene skulle være så bred som mulig. 

Denne variasjonen er interessant for å påpeke om det forekommer systematiske forskjeller i 

hvordan bedriften håndterer mottakelsen av nyansatte i forskjellige avdelinger. I tillegg vil en 

mangfoldig gruppe av informanter sannsynligvis fremme ulike praksisfellesskap og hvordan 

man eventuelt blir innrullert i disse. Variasjonen i hvordan disse praksisfellesskapene 

praktiserer sentrale begreper introdusert i kapittel to, som situert læring og legitim perifer 

deltakelse ble derfor prioritert i utvalget over flere informanter fra samme avdeling. Med 

tanke på tidsrammen til prosjektet, var det ønskelig med fem informanter fra fem forskjellige 

avdelinger. Dette hensynet til variasjon mer enn representativitet ble innvilget. 
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3.2.3. Gjennomføring av intervjuer 

Intervjuene skulle opprinnelig funnet sted på næringsmiddelbedriftens lokaler på Østlandet, 

men ble på bakgrunn av Covid-19-pandemien gjennomført ved bruk av digitale hjelpemidler. 

Sett fra et forskningsetisk perspektiv var denne forandringen av lokasjon velkommen. 

Intervjuene ble gjort med hjelp av diverse digitale tjenester, som Skype, Skype for Business og 

Facebook Messenger. Utførelsen skjedde på denne måten da kommunikasjonen mellom HR-

representanten og informantene var mangelfull. To av deltakerne var fysisk tilstede på sin 

arbeidsplass uten tilgang (og/eller konto) til eksempelvis Skype, hvor det i disse tilfellene ble 

brukt Facebook Messenger. De resterende informantene hadde hjemmekontor da intervjuet 

fant sted. Før selve intervjuet introduserte jeg meg selv, forskningens hensikt, hvorfor de ble 

invitert til å bidra og hva jeg ønsket å få ut av dem. Hva som skal skje med materialet før og 

etter publisering ble drøftet. Dette ble gjort for å skape trygge rammer for mine informanter, 

slik at de kunne uttrykke seg så fritt som mulig med sikkerhet i at mine intensjoner er gode 

(Dalen, 2004).  

Deretter gikk jeg gjennom samtykkeskjemaet sammen med deltakerne, hvor sentrale punkter 

som frivillig deltakelse og anonymisering ble belyst. Samtlige deltakere signerte 

samtykkeskjemaet før intervjuprosessen begynte. Intervjuene ble tatt opp med Diktafon, som 

sendte lydfilene direkte til UiO Nettskjema. Lengden på intervjuene varierte, men majoriteten 

av intervjuene tok litt over en halvtime. Det korteste intervjuet ble gjennomført på tjuetre 

minutter, mens det lengste tok førtifire minutter. 

 

3.2.4. Transkribering  

Lydfilene ble transkribert i f4transkribt i og oTranscribe. Disse er godkjente 

transkriberingsverktøy i henhold til retningslinjene i personvernforordningen (GDPR). 

Transkriberingen av datamaterialet ble gjort på egenhånd uten innsyn fra andre. Dette valget 

er todelt. Først og fremst fordi informantene i intervjuene forteller om gjenkjennelige trekk 

rundt sin egen person, som alder, kjønn, yrkeserfaring og navngir tidligere arbeidsplasser. 

Dernest med tanke på at arbeidet rundt transkriberingene gir et unikt overblikk og innsikt i 

datamaterialet som er nødvending når deres utsagn senere skal analyseres.  

Lydopptakene er etter beste evne transkribert så ordrett som mulig. Ufullstendige setninger vil 

ikke siteres direkte. Typiske ord som brukes i muntlige sammenhenger for bedre flyt og 
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særegne trekk ved informantene finnes i transkriberingene, men vil i liten grad brukes som 

sitater. Dette inkluderer spesielle formuleringer, setningsoppbygging, bruken av «ehh» eller 

dialekter. Unntakene er med mindre det er helt tydelig at informanten vil forsterke utsagnet 

sitt, med bekreftelsesord som «ikke sant», «liksom», og «da». Dette er blitt gjort både for en 

bedre flyt i teksten og som et godt verktøy for anonymisering av mine informanter, da 

særegne formulering kunne blitt gjenkjent i sluttproduktet. En konsekvens av denne 

anonymiseringen blir at informantene refereres til som hen, informanten, stillingstittel eller 

vedkommende gjennom hele kapittel fire og fem. 

Ett av intervjuene ble oversatt fra informantens morsmål til norsk da jeg selv mestrer dette 

språket godt. Dette valget ble tatt av hensyn til informantens anonymitet, da denne 

informanten er den eneste fra sitt land i casebedriften og kunne dermed potensielt blitt 

gjenkjent. Et problem som oppstod med bruken av fjernintervjuer ble at noen av opptakene til 

tider hadde dårlig lydkvalitet eller ingen lyd overhodet. I transkriberingen av opptaket har jeg 

rekonstruert deres utsagn etter beste evne, men slike sitater vil ikke brukes ordrett i oppgaven. 

Bruken av slike sitater når lydfilen ikke er fullstendig ville vært en urettferdig fremstilling av 

informantenes utsagn, samt et dypt uetisk valg og et klart brudd på informantenes tillit til 

mine intensjoner med denne oppgaven. 

 

3.3. Analyse av datamaterialet 

Innledningsvis i analyseprosessen ble informant-intervjuene kodet. Koding representerer 

hvordan datamaterialet blir brutt ned, relatert til analysebegreper og samlet sammen igjen på 

nye måter. Dette er en sentral prosess i enhver analyseprosess, samt hvordan teorier er bygget 

fra data (Strauss & Corbyn, 1990, ref. i. Dalen, 2004, s.78). Kodingen er en førstesortering av 

materialet, hvor forskeren bruker informantenes egne ord, men også egne refleksjoner og 

tilgengelig teori for å få frem hva det egentlige budskapet informantene prøver å gi (Dalen, 

2004). I kodingen oppstod det tre akser som utpekte seg som interessante for tilegningen av 

en dypere forståelse av hva onboardingen innebærer for forskjellige yrkesgrupper i den 

samme organisasjonen.  

Datamaterialet ble kodet i samhandling med problemstillingen og forskningsspørsmålene. 

Hvordan organisasjonen legger til rette for nyansatte ble kodet i form av hva og hvordan 

informantene fikk tilgang, med underkategorier som teknisk kunnskap, bedriften som helhet 
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og tilgang til spesifikke oppgaver. Hvordan erfarer nyansatte onboardingsprosessen ble 

kodet som opplevelsen av onboarding, med faktorer som hva som eventuelt var vanskelig 

eller tilfredsstillende. Hvilke forventninger er det til den nyansattes eget initiativ ble kodet i 

med betydningen av eget initiativ, med underkategori angående valideringsmekanismer, hva 

og hvordan man finner ut av ting. Hvordan den nyansatte går fra å være organisatorisk 

utenforstående til integrert medlem ble dobbeltkodet med praksisfellesskap og typer 

arbeidsfellesskap, med underkategori om identitet. Koden overganger ble også innlemmet i 

dette forskningsspørsmålet, med underkategoriene hva slags utdanning og/eller erfaring 

informantene har før tiltredelsen, hvordan de beskriver overgangen fra nyansatt med alt dette 

innebærer, som kulturelle forskjeller eller bransjeforskjeller. 

Tematisk analyse har blitt valgt som denne studiens metode for å identifisere, analysere og 

rapportere mønstrene som forekommer i datamaterialet (Braun & Clarke, 2008). Tematisk 

analyse er en fleksibel analysemetode og står i praksis selvstendig fra teori og epistemologi 

(Braun & Clarke, 2008), som danner svært gode forutsetninger for analysen av informant-

intervjuene. Den tematiske analysen begynner ved at forskeren legger merke til, og se etter, 

meningsmønstre blant saker av potensiell interesse i datamaterialet (Braun & Clarke, 2008). 

Temaene som viste seg i datamaterialet representerer en form for mønstret svar som gjorde 

seg gjeldende i forhold til å besvare problemstillingen (Braun & Clarke, 2008).  

Tematisk analyse benyttes ofte enten i form av en «essentialist» eller en «constructionism»-

metode (Braun & Clarke, 2008). Analysen er dog fremstilt med en konstruktivistisk 

tilnærming. Denne tilnærmingen er en mellomting mellom de to foregående variantene og 

anerkjenner måten individer produserer mening av erfaringer, i sammenheng av den bredere 

sosiale konteksten disse meningene finner sted (Braun & Clarke, 2008), i denne 

sammenhengen i bedriften. Dette valget er gjort med tanke på at studiet prøver å fange diverse 

perspektiver fra forskjellige informanter og fokuserer på hvordan deres meninger og 

erfaringer belyser min problemstilling. 

I prosessen har det blitt benyttet både en deduktiv og induktiv fremgangsmåte. I en deduktiv 

fremgangsmåte er datamaterialet mer drevet av forskerens egne teoretiske og analytiske 

interesser (Braun & Clarke, 2008). Prosjektet har fra en tidlig fase hatt et overordnet 

teoriperspektiv som har drevet sentrale aspekter rundt studien, blant annet utarbeidingen av 

intervjuguiden. Intervjuguiden ble produsert i takt med det overordnede rammeverket, slik at 

informantene kunne fokusere på detaljerte besvarelser innenfor et enkelttema, i denne 

sammenheng onboarding. 
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Innenfor det teoretiske rammeverket får jeg frem variasjonen fra informantene induktivt. I en 

induktiv fremgangsmåte er temaene sterkt linket til dataene i seg selv (Braun & Clarke, 2008). 

Isolert er det fra et teoretisk perspektiv eksempelvis overkommelig å påpeke om det finnes 

praksisfellesskap i bedriften, men variasjonen innad i disse praksisfellesskapene, deres 

funksjon og roller har blitt innsamlet induktivt gjennom informantenes erfaringer. Denne 

kombinasjonen av deduktiv og induktiv tilnærming har gitt en dyp forståelse av hvilke 

variabler og faktorer som er avgjørende i en onboardingsprosess.  

Materialet fremstilles i form av sitater gjennom kapittel fire. Oppgaven veksler mellom å 

presentere bedriftens perspektiv med grunnlag i informasjon fra HR-representanten 

innledningsvis i hvert underkapittel, før mine tolkninger av informantutsagnene belyses 

gjennom bruken av sitater. Oppgaven er strukturert slik at generelle erfaringer det er enighet 

blant informantene om presenteres innledningsvis, for så illustrere variasjonen videre i hvert 

underkapittel.  

 

3.4. Etiske vurderinger 

Bedriften og informantenes tillit til meg som forsker må ikke undervurderes. Bedriften sa seg 

villig til å ta del i prosjektet med ønske om anonymisering for dem selv og informantene, et 

krav jeg har gjort mitt ytterste for å etterleve. Prosjektet er meldt til Norsk senter for 

forskningsdata (NSD) for etisk vurdering og kvalitetssikring (Vedlegg 2). Deres vurdering er 

at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar med 

personvernlovgivningen, så fremt studien gjennomføres i tråd med hva som er dokumentert i 

meldeskjemaet.  

Kvalitative intervjuer bygger på menneskelig samspill, og det er en metodologisk forutsetning 

at det skapes intersubjektivitet mellom forsker og informant (Dalen, 2004). Kritiske 

komponenter innen etiske retningslinjer, som informert samtykke, fortrolighet, konsekvenser 

og forskerens rolle (Kvale & Brinkmann, 2009) har blitt behandlet med største alvorlighet. 

Det er fra begynnelsen viktig å fremheve de etiske problemene en forsker kan møte gjennom 

kvalitative intervjuer, som valget av informanter, intervjusituasjonen og hvordan 

forskningsresultatene fremvises (Dalen, 2004). Som forsker ligger det et overordnet ansvar for 

å ivareta hensynet til informantene gjennom hele forskningsprosessen.  
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Prosjektet har fulgt retningslinjene fremlagt av NSD. Det ble før intervjusituasjonen utsendt et 

informasjonsbrev om prosjektet der de potensielle kandidatene fikk muligheten til å takke ja 

eller nei til deltakelse. Deretter fikk alle et informert samtykkeskriv, hvor informanten på 

forhånd hadde blitt orientert om prosjektet, hvordan deres interesser ble ivaretatt og hvordan 

deres bidrag ville bli publisert. Samtykkeskjemaet ble utformet ved hjelp av en standardisert 

mal fra NSD. Deretter ble intervjuobjektene gjort kjent med sine rettigheter. Krav på 

konfidensialitet er særdeles viktig i henhold til utførelsen av kvalitative intervjuer, ettersom 

forskeren og informanten møtes personlig (Dalen, 2004). Selv om intervjuene i dette 

prosjektet fant sted digitalt og ikke personlig, ble majoriteten av disse ble gjennomført med 

video. Samtlige intervjuer, med eller uten video, ble behandlet som om informantene og 

forskeren møttes. 

Tilgangen til datamaterialet ble behandlet strengt. De eneste med tilgang på lydklippene og 

transkriberingene er min veileder og meg. Som nevnt i gjennomføringen av intervju-

seksjonen ble deres rettigheter lagt frem. Dette innebærer full anonymisering. Informantenes 

kjønn har konsekvent blitt skrevet som hen for å forsvare deres rett til å være anonyme. Andre 

opplysninger rundt potensielle gjenkjennende trekk har blitt anonymisert. Informantene kan 

når som helst trekke sitt samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Hvis en informant ønsker 

å trekke sitt samtykke, vil deres personopplysninger og utsagn bli slettet. Informantene ble 

forklart at etter prosjektslutt vil all data og intervjuene slettes. Informantene fikk tilsendt 

kontaktinformasjonen til personvernombudet ved Universitetet i Oslo, min veileder som er 

prosjektansvarlig og undertegnede ved spørsmål eller ønske om innsyn.  

 

3.5. Vurdering av studiens reliabilitet og validitet 

Reliabilitet omhandler hvor pålitelige resultatene er, og er knyttet til planleggingen og 

gjennomføringen av prosjektet er utført på en tillitsvekkende måte (Kvale & Brinkmann, 

2009). Prosjektet har i samtlige ledd opprettholdt en høy grad av transparens som er intendert 

for å forsterke studiens reliabilitet. Det er synliggjort hvordan fenomenet forstås ut fra valgt 

teoretiske premisser, metodevalgene og hvordan datamaterialet er innsamlet. Som nevnt 

tidligere er deltakernes utsagn transkribert ordrett etter beste evne, med et klart skille mellom 

deres direkte utsagn i kursiv, og mine tolkninger av utsagnene før og etter.  
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I en kvalitativ forskningsundersøkelse, dreier validitet seg om påstandene i studien er legitim 

utledet fra sine premisser, om dataene er gyldige for problemstillingen (Kvale & Brinkmann, 

2009). Indre validitet er knyttet til tolkning av relasjoner mellom variablene, slik de er 

operasjonalisert i undersøkelsen og er aktuelt i det man begynner å tolke inn årsaksforhold 

mellom variablene (Kleven, et. al., 2011). Ytre validitet omhandler hvorvidt studien kan 

generaliseres, om den er overførbar (Kleven, 2007).  

For å sikre at informantenes påstander er legitimt utledet fra sine premisser, ble det i 

intervjuene bedt om forklaring eller stilt oppfølgingsspørsmål ved uklare elementer. 

Eksempelvis hvis en informant beskrev interessante hendelser rundt sin mottakelse jeg ikke 

hadde kjennskap til på forhånd. Den tematiske analysen har vært viktig for tolkningen av 

årsaksforhold mellom variablene, og dannet et godt grunnlag for analyse av utsagnene. På 

bakgrunn av dette blir sitatene i kapittel fire, og mine tolkninger av dette fremvist på en 

transparent måte, som sammen sikrer god indre validitet.  

Studiens forskningsdesign er bygget med hjelp av et strategisk utvalg, med sikte på å danne 

en helhetlig forståelse samt belyse variasjonen i hvordan deltakerne opplever 

onboardingsprosessen i en næringsmiddelbedrift. Basert på dette valget, blir denne studiens 

overføringskraft minimal. Et tilfeldig utvalg ville antakeligvis skapt bedre forutsetninger for 

den ytre validiteten, men ville vært på bekostning av variasjonen studien ønsker å belyse.  

Selv om overføringskraften er minimal, kan dog denne studien brukes som innfallsvinkel for 

tilsvarende industribedrifter. Gjennom implikasjoner fra denne studien, kan liknende bedrifter 

bli oppmerksomme på hva slags variabler som er av viktighet i en onboardingsprosess, og 

hvordan disse eventuelt kan tilrettelegges lokalt i deres organisasjon. 

Videre vil analysen og resultatene av intervjuene rundt onboardingen i en 

næringsmiddelbedrift beskrives i neste kapittel. 
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4. ANALYSE OG RESULTATER 

I dette kapittelet presenteres analysen av datamaterialet som er innsamlet for å besvare 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. Disse blir belyst hvor det refereres til 

informantenes utsagn og tolkningen av dette mot forskningsspørsmålene. Innledningsvis vil 

informantene og bedriften presenteres. Deretter vil informantenes generelle erfaringer rundt 

onboardingen bli belyst. Videre ble det av deres erfaringer identifisert tre akser av viktighet 

for å forstå variasjonen og kompleksiteten rundt onboardingsprosessen; informantenes 

overganger de har med før tiltredelsen, hva slags tilgang de fikk og hvordan organisasjonen 

legger til rette – og avslutningsvis betydningen av eget initiativ.  

Det teoretiske rammeverket presentert i kapittel to vil anvendes for å forstå og tolke 

datamaterialet. Lave & Wenger (1991) benyttes for å forstå læring gjennom situerte 

læringsprosesser i praksisfellesskap basert på legitim perifer deltakelse, og Bauer & Erdogan 

(2011) anvendes for å undersøke betydningen av de nyansattes eget initiativ i 

onboardingsprosessen. Disse tolkningene brukes til å besvare problemstillingen hvordan 

erfarer nyansatte onboardingsprosessen i en næringsmiddelbedrift. De underliggende 

forskningsspørsmålene hvordan organisasjonen legger til rette, hvilke forventninger er det til 

de nyansattes eget initiativ, og hvordan nyansatte går fra organisatorisk utenforstående til en 

integrert del av organisasjonen vil ved hjelp av innsamlet empiri besvares i form av 

informantenes egne utsagn. Et utvalg på fem informanter kan i mange sammenhenger være et 

svakt analysegrunnlag, men med tanke på at ingen informanter jobber i samme avdeling er 

variasjonen innad i bedriften særdeles interessant. Denne variasjonen vil bli belyst i dette 

kapittelet med påfølgende diskusjon i kapittel fem. 

 

4.1. Presentasjon av bedriften og informantene 

Det bør igjen påpekes at HR-representanten har blitt intervjuet for et bedre bilde av 

organisasjonen. HR-representanten har et lederansvar for HR-avdelingen i bedriften og sitter i 

ledergruppen til organisasjonen. Vedkommende har det overordnede ansvaret for mottakelse 

av nyansatte i samtlige avdelinger i samhandling med diverse avdelingsledere. Ved 

nyansettelser i administrasjonen brukes vedkommende aktivt i deres onboardingsprosess, men 

i mindre grad for produksjonsmedarbeidere. HR-representanten er kategorisert som informant 

i utvalget av informanter, da informasjon innsamlet fra denne kontaktpersonen er viktig for å 
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poengtere visse aspekter fra bedriftens synspunkt. Studien fokuserer dog på fenomenet ut fra 

de nyansattes perspektiv, og er sentrert rundt deres erfaringer av onboardingen. 

 

4.1.1. Bedriften 

Casebedriften er en stor aktør i næringsmiddelindustrien på Østlandet. Bedriften leverer 

næringsmidler til dagligvarebransjen og storhusholdningsmarkedet i samarbeid med 

butikkene morsselskapet kontrollerer. Organisasjonen har utviklet seg fra å være en liten 

bedrift, til et veletablert konsern. Bedriften har over 200 ansatte hvor majoriteten av disse 

jobber i produksjonen, mens de resterende jobber i administrasjonen. Bedriften omsetter for 

hundrevis av millioner, og har satt seg et mål om å nå milliarden om noen få år. 

Kontaktpersonen i HR-avdelingen beskriver samarbeidet med morsselskapet som trygt og 

gunstig for begge parter. Bedriften har investert et signifikant beløp i ny teknologi de siste 

årene, noe som vanskelig hadde latt seg gjennomføre uten økonomisk støtte fra 

morsselskapet: «Så lenge vi gir resultater så er de happy» (Informant 6).  

Organisasjonen har ansatte innenfor en rekke fagområder. Dette inkluderer diverse 

håndverksyrker, produksjonsmedarbeidere, økonomer, IT, markedsføring, ingeniører, 

salgskonsulenter, produktutviklere og prosessoperatører for å nevne noen. Bedriften tenker 

langsiktig og bruker store ressurser på utvikling og videreutdanning av sine ansattes 

kompetanse. Sentralt i deres virke er ønsket om et bredt spekter av fagkompetanse.  

Bedriften har en overordnet strategi om å være en inkluderende, mangfoldig bedrift som tar et 

samfunnsansvar og viser det i samfunnet, med mangfold fra toppledernivå forankret nedover 

til produksjonen. Dette gjør de blant annet med å tilby norskkurs, fagbrev, opplæring og 

praksisplasser. Det er dermed naturlig at bedriften samarbeider tett med NAV når det gjelder 

rekruttering med tanke på samfunnsansvaret de ønsker å fremme: «Det er ulike årsaker til at 

folk ikke har jobb, det kan være deg og meg i morgen som er i NAV-systemet, og det handler 

om å ta en del av samfunnsansvaret i forhold til å få folk ut av ledighetskøen, også har vi fått 

gode folk med god kompetanse [ut av dette]» (Informant 6).  
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4.1.2. Presentasjon av de nyansatte 

Informantene arbeider i fem forskjellige avdelinger, og felles for dem alle er at de ikke har 

vært ansatt i bedriften lenger enn to år. Informantene kan sies å tilhøre to grupperinger. Den 

første grupperingen omhandler informantene som jobber i administrasjonen i bedriften. Disse 

ansatte skal i hovedsak samarbeide med mange avdelinger i organisasjonen, og jobber mye ut 

mot eksterne partnere og kunder. Den andre grupperingen inneholder de ansatte i 

produksjonskjeden. Disse informantene skal i større grad utføre spesifikke mer rutine-pregede 

arbeidsoppgaver rundt sin egen avdeling med begrenset samhandling med organisasjonen som 

helhet. Informantene er mangfoldige i form av alder, kjønn, erfaring og utdanning. Følgende 

vil informantene kort presenteres i numerisk rekkefølge: 

Informant 1: Teknikeren er utdannet elektriker, hvor informanten i sin jobb reparerer utstyr 

som ikke fungerer, samt en del forefallende arbeid innen elektrofaget. Informanten presiserer 

at hen er ansatt som elektriker, men at det er noe tverrfaglig arbeid. Informanten jobber stort 

sett alene, men er del av et «håndverker-team» som jobber tverrfaglig for å løse diverse 

mekaniske og elektroniske problemer. I informantens avdeling finnes en bred gruppe 

håndverkere, som mekanikere, automatikere og automaskin-mekanikere.  

Informant 2: Prosessoperatøren har lang yrkeserfaring fra bransjen med utdanning innen 

næringsmidler. Utdanningen er en av de høyeste rangerte utdannelsene i informantens 

hjemland innenfor fagfeltet, med spesialisering blant annet innen mikrobiologi. Informanten 

arbeidet lenge i en av Skandinavias største meieribedrifter innen en rekke fagområder før 

informanten flyttet til Norge. Informanten tester renslighet, samler data, monterer maskiner og 

sørger for at maskinene går kontinuerlig som del av et prosessoperatør-team. Det er fire 

stykker med relativt like arbeidsoppgaver som informanten, men avdelingen sysselsetter rundt 

tjuefem.  

Informant 3: Produktgruppesjefen er siviløkonom, og jobbet tidligere som produktsjef og 

salgs- og markedsanalytiker i elektronikkbransjen. Informanten er del av markedsavdelingen, 

en nokså liten avdeling i administrasjonen. Denne avdelingen er ansvarlige for alle 

produktene i bedriften, med særlig fokus på nye produkter. Hvert nye produkt som lanseres 

behandles som et miniprosjekt som drives fra idéfasen til lansering, med alle komponenter 

dette medfører. Markedsavdelingen trekker i trådene og koordinerer med forskjellige 

avdelinger. I tillegg til produktlansering, er avdelingen ansvarlig for å øke salget så mye som 

mulig og komme med salgsfremmende tiltak.  



 
 

34 
 

Informant 4: Teamlederen har fagbrev innen mat og administrasjon, og jobbet en betydelig 

periode i en konkurrerende næringsmiddelbedrift. Informanten påser at varer som kommer inn 

til varemottaket stemmer overens med bestillinger, med overordnet ansvar om å ha kontroll på 

det som går inn og ut av varemottaket. Varemottaket pakker ingredienser til kokkene på 

kjøkkenet, med kontroll etter mottak av varer slik at de til enhver tid følger henvisninger i 

henhold til hygiene og sikkerhet, som fuktighetssjekk og temperatursjekk. Varemottaket er 

strukturert med en tydelig samarbeidsprofil. Teamlederen går gjennom dagsplanen, gir 

beskjed til medarbeidere hva som må pakkes og gjøres klart når, hva slags varer som 

ankommer når slik at de har en viss kontroll. Det er kontinuerlig samarbeid om hva som skal 

gjøres når og hvorfor, slik at varemottaket ikke forsinker andre avdelinger.  

Informant 5: Kvalitetssjefen er utdannet næringsmiddelteknolog og har lang fartstid i 

bransjen. Informanten har gjennom store deler av sin karriere jobbet som kvalitetsleder eller 

kvalitetssjef i liknende bedrifter i næringsmiddelindustrien. Hen er sjef i kvalitetsavdelingen i 

bedriften, en liten avdeling med få ansatte. Informanten jobber som regel i team, enten internt 

på avdelingen eller som støttefunksjon til produksjonskjeden. Kvalitetsavdelingen har også en 

tydelig samarbeidsprofil, hvor hver deltaker er ansvarlige for visse arbeidsoppgaver, men 

informanten påpeker at de er stedfortredere for hverandre slik at alle oppgavene blir dekket. 

Til sammen danner deltakerne grunnlag for å undersøke hvordan onboardingen utspiller seg 

for forskjellige mennesker i ulike avdelinger i casebedriften. Deres erfaringer vil beskrives 

nærmere i følgende avsnitt. 

 

4.2. Generelle erfaringer rundt onboardingsprosessen 

I følgende avsnitt vil hvilke erfaringer nyansatte har av onboardingen redegjøres. HR-

avdelingen har et standardisert opplegg for å ta imot nyansatte som i prinsippet skal gjelde i 

hele organisasjonen. Denne blir brukt i varierende grad. Her nevner HR-representanten at HR 

i samarbeid med avdelingsleder skal være ansvarlig for at det gjennomføres 

introduksjonssamtale med den nyansatte, hvor innholdet i samtalen inkluderer 

organisasjonskart, kultur og arbeidsmiljø, hygiene, arbeidstid og tidsregistrering, 

gjennomgang av arbeidsavtale, stillingsbeskrivelse og arbeidsreglement, fravær, 

lønnsutbetaling, ferie- og velferdspermisjoner, pensjons- og forsikringsordninger, 

personalgoder, verneombud og tillitsvalgte samt tildeling av fadder. Fadderen, som regel 
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avdelingslederen, sin oppgave er å veilede vedkommende i den første tiden for å gi dem en 

god start i bedriften. Dette inkluderer å gi den nyansatte praktisk og sosial informasjon slik at 

vedkommende finner seg raskt til rette. 

Fadderordningen skal i prinsippet vare to måneder, hvor fadderens oppgaver hovedsakelig er 

å vise deg rundt og introdusere deg for dine kollegaer, sørge for at du får tilgang til 

nødvendige systemer, gjøre deg kjent med dine arbeidsoppgaver og målsetningene i 

avdelingen samt spise lunsj sammen med deg – eller være ansvarlig for at andre kollegaer 

ivaretar dette. Videre påpeker malen for mottakelse av nyansatte at den nye selv også har 

ansvar for å holde kontakt med fadder og andre kontaktpersoner.  

Selv om det i hovedsak er organisasjonens ansvar å legge til rette for et godt arbeidsmiljø 

(Bauer & Erdogan, 2011) er det en klar forventning fra bedriftens side hva slags personlige 

egenskaper bedriften ønsker: «Det forventes at man skal være initiativrik og ta fatt på de 

oppgavene man får. Det forventes at de har lyst til å lære» (Informant 6). Hvis det er en 

administrativ stilling som tiltredes, vil HR på generell basis brukes i større grad enn hos 

produksjonsmedarbeidere. Denne perioden varer noen uker og skal hjelpe den nye med å få 

oversikt over organisasjonen som helhet, dette inkluderer å være litt i produksjonen samt 

forskjellige avdelinger for å forstå sammenhenger: «Det opplever jeg i [til] en viss grad 

fungerer bedre enn når det er produksjonsmedarbeidere. [Der] er det litt mer sånn ‘hei, 

velkommen, her er lederen din’ med en tur i produksjonen i forkant en dag i forveien, så får 

de arbeidsavtalen, så er det ‘lykke til!’» (Informant 6). Det er interessant at HR-

representanten er oppmerksom på at mange medarbeidere sannsynligvis opplever varierende 

mottakelse, med svak tilgang til opplæringsmateriale.  

HR-representanten er også klar over at noen trenger mer oppfølging enn andre, uavhengig av 

alder og tidligere arbeidserfaring. Det er et klart ønske fra HR at bedriften burde bruke mer 

penger på onboarding enn de gjør per dags dato, som er tilnærmet null. Dette for å sikre at 

folk blir i bedriften lenger hvis en grundigere jobb hadde blitt gjort da de kom inn døren 

(Bauer & Erdogan, 2011): «Jeg tror [med litt investering] du beholder de lenger, [at de blir] 

raskere effektive hvis vi sikrer også opplæring helt på detaljnivå også vil du få mer motiverte 

medarbeidere som vet tydeligere hva jobben deres faktisk er» (Informant 6). 

På grunn av andre prioriteringer og knappe ressurser til opplæring har ikke noe formelt 

opplegg blitt utarbeidet, hvert fall ikke i produksjonsavdelingen. Ønsket om bredere velkomst 

for hele organisasjonen er dog tilstede: «Et ordtak jeg bruker ofte er at vi må gi folka våre 
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forutsetninger for å lykkes. Dette er en leders jobb, sørge for god opplæring» (Informant 6). 

Her skyver vedkommende delvis ansvaret over på avdelingslederne for mottakelsen av 

produksjonsmedarbeidere, noe som er forståelig med tanke på kapasiteten til HR og hvor 

mange personer bedriften sysselsetter. Hvordan de nyansatte blir mottatt er dermed svært 

varierende og personavhengig, som blir belyst i følgende avsnitt vedrørende hvordan 

informantene ble introdusert til organisasjonen. 

 

4.2.1. De nyansattes erfaringer 

Flere av informantene etterspør bedre struktur rundt mottakelsesprosessen og samtlige trekker 

frem tekniske utfordringer. Hva de fleste etterspør baserer seg som regel på individuelle ting 

rundt sin egen stilling. Dette kan være alt fra brukeropplæring i ulike datasystemer, 

oversiktskart over maskinpark eller rutiner rundt hygienenivå. For informantene som har 

bidratt med materialet til denne studien forklares det om en organisasjon med høy grad av 

arbeidsdeling og spesialiserte funksjoner der få har samme kompetanse. Dette er en nokså 

naturlig konsekvens at informantene utfører spesialiserte oppgaver med et klart innrammet 

mandat om hva man har ansvar for.  

Variasjonen i hvordan informantene ble tatt imot er av høy interesse. De fleste informantene 

deler synet på at fellesnevneren ved ansettelser i bedriften er at det nødvendigvis ikke er så 

systematisk og dermed veldig varierende: «Man kommer på jobb også starter man litt å finne 

ut av ting selv, og det føler jeg hvert fall har vært tilfellet for meg og hen ene [nye]» 

(Informant 3). Selv om mottakelsen var varierende, var informantene i hovedsak svært 

fornøyde med hvordan de ble mottatt da de var nyansatte. 

Kvalitetssjefen var meget fornøyd med sin onboardingsprosess. Informanten deltok i et 

strukturert onboardingsprogram fra HR-avdelingen da hen var ny, men støttet seg ofte på 

andre deltakere i praksisfellesskapet for å nyte godt av deres kunnskap. Denne informanten 

ble ansatt i en lederstilling, hvor det kanskje er mer naturlig at HR-sjefen selv spiller en 

sentral rolle i onboardingsprosessen, med tanke på at det ikke er noen over informanten i 

kvalitetsavdelingen: 

I utgangspunktet synes jeg den var veldig bra. Det var HR som tok imot meg og introduserte 

meg for folk, gikk en runde og hilste på alle sammen. HR hadde laget en tre ukers 

onboardingsplan, der HR gjorde avtaler med alle de forskjellige avdelingene. De hadde en 
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klar plan på hvem man skulle møte når og sånn. Så det synes jeg var veldig bra, det var 

egentlig bedre enn noe annet jeg har vært borte i tidligere. Så de første tre ukene, de gikk 

veldig fint synes jeg. Så det var sånn i forhold til å bli kjent med de forskjellige og forstå 

organisasjonen og sånn. Hilse på folk, så ja det var veldig fint. Tok seg veldig av meg sånn i 

forhold til det sosiale og den biten der da. Så det var veldig hyggelig mottakelse og følte meg 

liksom godt ivaretatt og godt mottatt egentlig (Informant 5)  

Produktgruppesjefen, i likhet med kvalitetssjefen, mottok et strukturert program da hen var 

ny. Vedkommende ble invitert av sin nærmeste leder til en omvisning og en lunsj med sine 

fremtidige kollegaer fredagen før nyansettelsen tredde i kraft. Denne erfaringen var 

velkommen fra informantens side: «Så jeg var på en måte allerede litt kjent da jeg startet på 

mandagen» (Informant 3). På informantens første arbeidsdag ble det satt opp intromøter med 

diverse avdelingsoverhoder, administrerende direktør og HR. Selv om denne mottakelsen på 

papiret virker strukturert bød det fortsatt på noen problemer: «Det kan hende jeg ga inntrykk 

nå at det var litt mer strukturert enn det var. Det var satt opp møter i kalenderen til folk uten 

agenda» (Informant 3). Siden disse møtene i hovedsak ikke hadde noen klar agenda, var det 

opp til produktgruppesjefen selv å være aktivt informasjonssøkende slik at møtene ikke ble 

meningsløse. For denne informanten ble følelsen av å være ny forsterket av at kontorplassen 

ikke var klar ved oppstart, slik at informanten satt på enden av et bord med to andre kollegaer. 

Informantene fra produksjonen forteller en annen historie. Disse informantene mottok i liten 

grad noe formelt opplegg. For teamlederen i varemottaket ble den første uken i hovedsak 

brukt med andre medlemmer på en bestemt stasjon som drev med ekspedering av varer. Det 

var heller de uformelle læringssituasjoner som ble avgjørende for å bli integrert på 

arbeidsplassen: «Det kan være litt sånn i hytt og gevær. Det er ikke noe sånn faste lister eller 

noe vi går gjennom holdt jeg på å si, vi er ikke noen faste faddere her nå» (Informant 4). Det 

bør påpekes at etter denne informanten ble teamleder, har vedkommende selv skapt en rutine 

for hvordan denne avdelingen bør handle når det kommer nye. Informanten fungerer som en 

slags fadder med instrukser, hvor vedkommende forklarer sakte, men sikkert hva som skjer i 

avdelingen «sånn at man ikke bare står der» (Informant 4). Informanten opplevde 

onboardingsprosessen som særdeles positiv.  

For teknikeren varte denne fasen rundt en uke, hvor den eneste konkrete opplæringsplanen var 

å skygge lederen sin eller andre ut på jobber for å bli kjent med utstyret og hvor ting var. 

Denne informanten var også helt avhengig av at praksisfellesskapets maktdynamikk ga 

informanten tilgang på deres praksiser for å bli en legitim perifer deltaker og dermed et 
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fullverdig medlem i praksisfellesskapet (Lave & Wenger, 1991): «Det er ikke noen plan for 

opplæring, det er det ikke. På en av intervjurundene var jeg med rundt i produksjonen en 

runde for å se» (Informant 1). Med tanke på at informanten ikke mottok noen plan på 

opplæring, ble bruken av praksisfellesskapet som et levende oppslagsverk for sine 

medlemmer (Wenger, 2011) avgjørende: «det var egentlig [utfordrende] å finne hvor 

maskinene og utstyret står. Fordi de har noen benevnelser og masse rom som de står i. Da 

hadde jeg litt problemer og når jeg ikke hadde noe oversiktskart på hvor alt står så måtte jeg 

spørre en del ganger for å være sikker på at jeg gikk til riktig plass» (Informant 1). Hvis 

avdelingslederen som er ansvarlig for mottakelsen svikter i sin rolle, noe det kan 

argumenteres for skjedde for denne informanten, er praksisfellesskapet et godt fundament for 

å skape trygghet og tilrettelegge for læring og utvikling. 

Teknikeren er alt i alt fornøyd med sin mottakelse, og beskriver et høyt tempo i bedriften 

kontra hva slags organisasjonskultur informanten kom fra tidligere. Dette ble særdeles tydelig 

den første arbeidsdagen: «Jeg kom akkurat inn døren, også nå skal vi ut! Det var ikke noe 

kaffepause, nei» (Informant 1). 

Som nevnt tidligere er informantene nokså fornøyde med deres mottakelse. Unntaket gjelder 

prosessoperatøren i produksjonen, som hadde noe mer negative erfaringer rundt sin 

mottakelse. Vedkommende opplevde sin onboardingsprosess som meget utfordrende, med 

tilnærmet ingen struktur: «Den var ikke særlig god. Det var veldig dårlige forklaringer på 

hygienenivå, og hva vi faktisk gjør her. Ingen struktur i det hele tatt, ingen orden, det har jeg 

selv ordnet nå det siste året. Jeg husker den første tiden helt ærlig som veldig rotete og 

forvirrende. En sa at man skal gjøre det på en måte, en annen neste dag at man måtte gjøre 

ting på en annen måte. Veldig ustrukturert, veldig uorganisert, og ingen veiledninger på for 

eksempel skapene på maskinene» (Informant 2). Rolleklarhet, som er et sentralt element for 

enhver arbeidstaker ble dermed en utfordrende faktor som preget informantens 

onboardingsprosess. 

Det kommer tydelig frem at misnøyen var sterk, og informanten forteller engasjert om sine 

erfaringer som nyansatt i bedriften:  

Det er ingen opplæringsmateriale overhodet. Ikke noe strukturert i hvert fall, ganske lite. Nå 

er det sånn at de som jobber i din avdeling forteller de nye hvordan vi gjør ting her, og ingen 

har egentlig ansvaret. Det er bare; hei, her er XXX, nå skal hun hjelpe deg i dag, også er vi i 

gang, men den nyansatte har ikke fått noe veiledning på noe (Informant 2). 
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Informanten beskriver mottakelsen som så dårlig at hen de to første månedene vurderte å si 

opp: «Helt ærlig, jeg tenkte at det er feil å starte her» (Informant 2). Det er interessant å 

nevne at selv om informanten beskriver mottakelsen som svært utilfredsstillende, har denne 

informanten i senere tid blitt godt integrert på arbeidsplassen med tanke på arbeidsoppgaver 

og kollegaer, og beskriver seg selv som helt trygg og kjenner alle.  

 

4.2.2. Oppsummering 

Vi ser ut fra informantenes beskrivelser at samtlige informanter etterspør en mer strukturert 

mottakelse, men samtidig var de fleste fornøyde etter forholdene. Bedriften er klar over de 

systematiske forskjellene i hvordan det tilrettelegges for nyansatte i administrasjonen og 

produksjonen. For å forstå den iboende kompleksiteten i fenomenet onboarding, har tre akser i 

datamaterialet blitt identifisert og vil belyses i følgende avsnitt.  Først er det av betydning 

hvor informantene kommer fra, hva slags overganger individene har med seg fra tidligere 

utdannings- og yrkeserfaring før de tiltrådte i stillingen hos bedriften. Den andre aksen 

omhandler graden av formalisering og variasjonen i det bedriften gjør, organiseringen av 

tilgang. Avslutningsvis vil betydningen av informantenes initiativ med særlig fokus på 

egendrift belyses. 

 

4.3. Læringsbaner og overganger 

Et vesentlig aspekt i onboardingsprosessen og innrulleringen i praksisfellesskapene (Hansen, 

et. al., 2017) som befinner seg i organisasjonen, omhandler hva slags overganger 

informantene står i før tiltredelsen i deres nye stilling. Samtlige informanter viser at 

onboardingen er en overgangsprosess fra et tidligere liv - for noen av informantene også et 

tidligere virke i det kunnskapsområdet de tilsettes i. Komponenter i overgangsprosessene som 

til stadighet ble nevnt av informantene inkluderer identitet, organisasjonskultur, kulturelle 

forskjeller og bransjeforskjeller. For noen av informantene ble deres tidligere erfaringer og 

kompetanse brukt som et springbrett i prosessen fra å være en organisatorisk utenforstående 

til et integrert medlem (Bauer & Erdogan, 2011), mens det for andre fungerte som en hindring 

for å komme inn i arbeidsfellesskapet. I følgende underkapittel vil først deres erfaringer 

legges frem i form av hva slags praksisfellesskap som finnes i bedriften. Deretter hvordan de 

ble innrullert i disse og hvordan deres overganger spilte en rolle i dette. 
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Som nevnt i forrige avsnitt ble identitet en faktor som gjorde seg bemerket i analysen av 

datamaterialet. Identitet knyttet til yrket, bransjen eller bedriften ble et klart tema for 

praksisfellesskapene som kom til syne med tanke på hvordan de identifiserte seg. 

Eksempelvis ved informant 2 som konsekvent uttaler seg som «vi» da vedkommende beskrev 

en vanlig arbeidsdag: 

 Vi har fire linjer, og det kommer selvfølgelig an på hvilken linje jeg har, men det er «basic» 

at du kommer og at du tar test på rensligheten, og innstiller, samler, monterer maskinen ved 

oppstartskontroll. Vi gjør klart, sørger for at det er rent, vi dokumenterer at alt er rent i 

systemene, vi sørger for at vi ikke lager feil og fikser feil som kommer opp. Feil emballasje, 

feil datomerking, feil mengde, ganske mange ting. Det er en del av det å være prosessoperatør 

i en sånn bedrift, det er å sjekke at vi ikke gjør feil og at alt er som det er (Informant 2).  

Informanten jobber i et «prosessoperatør-team», som er organisert for at bedriften skal være 

best mulig rustet mot sykdom og ferie, hvor teamet er en uke på hver linje. På spørsmål om 

vedkommende har oppgaver hen er ansvarlig for er svaret både ja og nei, at noen oppgaver 

gjør informanten ofte, mens det i hovedsak er at vi prosessoperatørene gjør det (Informant 2).  

Som et ledd i reproduksjonen av praksisfellesskapets kunnskap informanten er en del av 

(Lave & Wenger, 1991), er hen faglig leder for en lærling. 

Informanten som leder kvalitetsavdelingen fremmer også synet på et sterkt praksisfellesskap, 

der alle er avhengige av hverandres innsats: «Vi har ansvar for alle rutiner og 

kvalitetssystemer, styringssystem knyttet til mattrygghet, produktkvalitet og hygiene. Så vi er 

vel involvert i veldig mye av både drift og utvikling av nye produkter, oppfølging av 

reklamasjoner og beredskapshåndtering» (Informant 5). Hver deltaker i praksisfellesskapet 

kvalitetsavdelingen er ansvarlig for visse arbeidsoppgaver, men informanten påpeker at de er 

stedfortredere for hverandre slik at alle oppgavene blir dekket – her er det hvordan avdelingen 

som helhet løser utfordringer som er av viktighet. Informanten jobber i hovedsak i team, enten 

internt på avdelingen eller som støttefunksjon til driftsavdelingen, med blant annet 

produktutvikling.  

Ved en ustrukturert velkomstmetode, som for informanten i varemottaket, legger det til rette 

for at praksisfellesskapet aktivt må produsere og reprodusere kunnskap for å være levedyktig 

(Lave & Wenger, 1991). Teamlederen fremmer dette perspektivet i sin avdeling: «Jeg jobber i 

team. Her er man helt avhengig av å jobbe i team» (Informant 4). Det er interessant å påpeke 

at denne informanten er den eneste som spesifikt nevner navnet til bedriften på spørsmål om 
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hva vedkommende svarer hvis noen spør hva hen jobber med. Kunnskapsdeling, og hvordan 

praksisfellesskap danner et delt repertoar av kritiske funksjoner for fellesskapet som sammen 

utvikler kunnskap (Wenger, 2011) kommer tydeligst frem i varemottaket: «Også prøver jeg 

så godt jeg kan å dele alt jeg kan med avdelingen, jeg må vite at alle kan [arbeidsoppgavene]. 

Hvis jeg vet at de kan, så trenger jeg ikke overvåke hvis du skjønner» (Informant 4). 

Praksisfellesskapet som viste seg blant håndverkerne er særlig et produktivt fellesskap for 

videre læring og utvikling. Teknikeren vektla i sine svar at vedkommende følte en sterk 

identitet til «oss på gulvet» (Informant 1). Kollegaene «på gulvet» inkluderer forskjellige 

håndverksyrker som ble redegjort i presentasjonen av informantene. Dette praksisfellesskapet 

har en sterk iboende tilhørighet og yrkesstolthet, hvor samarbeid er avgjørende for at 

arbeidsoppgavene blir gjort: «Man er helt avhengig av å snakke med andre underveis» 

(Informant 1). Dette praksisfellesskapet synliggjør Wengers (2011) perspektiv at 

praksisfellesskap i en organisasjon fremmer autonome medlemmer med mulighet for 

tverrfaglig arbeid (Wenger, 2011). Produktgruppesjefen kjenner en sterk identitet knyttet til 

sitt yrke, men også en tilhørighet rundt rollen i markedsavdelingen som deltaker i 

praksisfellesskapet.  

 

4.3.1. Utfordringer og muligheter knyttet til informantenes overganger 

For informantene som ikke var kjent med næringsmiddelindustrien fra før kom det frem at 

denne bransjen som helhet ofte er en bransje folk som regel blir lenge i. Det ble påpekt at de 

fleste etablerte hadde forståelse for at man som ny i denne bransjen trenger lenger tid til 

utviklingen av fagkompetansen, men at det som nyansatt var en utfordring. Spesielt for 

produktgruppesjefen, som i sin rolle skal være den høyest kompetente på samtlige produkter 

bedriften produserer: «Så det var litt utfordrende at jeg kanskje skulle være den som kjente 

produktene kanskje best, men samtidig vite at folk rundt meg hadde vel så god kjennskap til 

produktene på en måte, så den følelsen av egentlig skulle kunne mye, men ennå ikke kunne 

det, det er utfordrende» (Informant 3). Informantens ekspertise før tiltredelsen er mer knyttet 

til økonomi og prosjektledelse, som gjorde at vedkommende måtte bruke tid på å bli kjent 

med samtlige produkter i produktlinjen for å mestre overgangen til casebedriften. 

Teknikerens møte med næringsmiddelindustrien ble også en annen erfaring enn hva 

vedkommende holdt på med tidligere. Informanten taklet utfordringen rundt sin egen 
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overgang ved hjelp av arbeidsoppgaver i situerte læringskontekster, at læringssituasjonen er 

sosialt bundet og gir mening i en bestemt sosiokulturell setting (Lave & Wenger, 1991): 

 Ja, hvert fall de to-tre første dagene så var det stort sett lederen min jeg var med [ut på 

oppdrag]. Etterpå så ble jeg med hvis de andre skulle noe, inntil jeg følte jeg kunne prøve 

meg selv (Informant 1). 

Erfaringene fra teknikeren stemmer godt med Lave & Wengers (1991) beskrivelse av hvordan 

den nyansatte får muligheten til legitim perifer deltakelse i utkanten av praksisfellesskapet, for 

videre bli en legitim deltaker. Teknikeren opplevde dog at deltakerbanen ble brutt ved at hen 

fra et tidlig stadie fikk ansvar, og at visse faglige arbeidsoppgaver var utfordrende i 

begynnelsen: «Jeg ble kastet ut i ting som det er lenge siden jeg hadde holdt på med, jeg fikset 

det meste, det tok bare litt lenger tid» (Informant 1). 

Med tanke på at prosessoperatøren kom fra en arbeidsplass i utlandet ble overgangen fra en 

internasjonal næringsmiddelaktør hvor varer blir eksportert rundt kloden til casebedriften 

utfordrende i starten. Informanten brukte mye tid i startfasen på å få orden på logistikken i 

avdelingen, noen ganger sammenlagt en halvtime daglig bare på å samle sammen delene som 

behøvdes til maskinene. Informanten følte seg utrygg og at de gjorde mye feil. Dette har 

sammenheng med at informanten er vant til å jobbe i en annen kultur, med et mattilsyn som 

ligger under EU og dermed vesentlig strengere enn hvordan standarden er i Norge: «Jeg 

registrerer ikke en tiendedel i denne bedriften kontra hva jeg måtte i mitt land, fordi EU 

kommer og kontrollerer at vi faktisk gjør det, så det merker jeg en tydelig forskjell på» 

(Informant 2). Dette resulterte i at informanten tok i bruk valideringsmekanismer som å spørre 

andre i praksisfellesskapet ofte om det de holdt på med var juridisk rett, med forsikring fra 

sine kolleger at alt var i skjønneste orden i henhold til norsk regelverk: 

Det var ikke den typen bedrift jeg kjente fra før. Jeg skulle liksom lære å være litt mindre 

kontrollerende og at det var allright det jeg gjorde. Jeg følte kanskje litt i begynnelsen at vi 

ikke overholdt reglene, skjønner du? (Informant 2). 

Informanten ser på det som helt avgjørende at en utenforstående kom inn med bransjeerfaring 

for å hjelpe til i prosessen med å danne klare rutiner og struktur, både per dags dato og for alle 

som kommer etter. Selv om det var frustrerende i startfasen, har den vanskelige overgangen 

vært givende: «Men jeg liker casebedriften, jeg liker utfordringene de gir, og det er moro å få 

lov til å se at du kan komme inn å gjøre forbedringer og tiltak som gjør at vi blir litt bedre» 

(Informant 2). 
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Som nevnt i forrige underkapittel vedrørende hva slags personlighetstrekk bedriften gjerne 

ønsker, forklarer kvalitetssjefen at overgangen fra tidligere arbeidsplass til bedriften og deres 

organisasjonskultur var en velkommen forandring:  

Det satte seg nok veldig fort [organisasjonskulturen], spesielt i forhold til HR og den kulturen 

de er bærer av. Det er høyt engasjement, høyt tempo, veldig positive og god drive. Det var 

kanskje den største overgangen fra gammel til ny jobb. Akkurat den kulturen var jeg veldig 

mottakelig for kanskje, som gjorde at oppstarten satte seg veldig fort (Informant 5). 

I tillegg til endringen informanten beskriver om organisasjonskulturen, og hva slags tempo 

bedriften fører i forhold til tidligere arbeidsplasser, ble overgangen til bedriften brukt som en 

positiv faktor med mulighet for faglig og personlig utvikling: 

Bare det å bytte jobb nå var på en måte en del av den utviklingen jeg ønsket meg i forhold til 

å kunne sitte på totalansvar på et bredere område enn jeg gjorde tidligere. Personlig handler 

det både om å utvikle seg selv som leder, men også som fagperson (Informant 5).  

Hva bedriften forventet av dem som nyansatte samsvarer med spredningen i 

informantgruppen med tanke på alder, kompetanse, yrkeserfaring og hva slags stilling de skal 

inn i. Teknikeren hevder at bedriften ikke spurte om hva de forventet av hen i 

intervjuprosessen, men med tanke på sin erfaring kunne være en tverrfaglig ressurs: «De 

forventet at jeg kunne faget mitt, og kanskje litt mer også. At jeg hadde vært borte i en del 

siden jeg er i den alderen jeg er og det jeg har jobbet med før» (Informant 1).  

Kvalitetssjefen, som skulle ansettes i en lederstilling i bedriften opplevde klare forventninger 

rundt sine bidrag, samtidig som bedriften ga klare signaler om hva de forventet av hen. Dette 

er nokså naturlig tankegang da det er få personer i bedriften som er over informanten på 

organisasjonskartet: 

Det var vel forventet at jeg hadde både leder- og fagkompetansen på plass egentlig. Og at den 

opplæringen jeg trengte, det var jo da å bli kjent med de systemene og rutinene som var i den 

her bedriften og bli kjent med organisasjonen egentlig. Også var det jo også mye føringer i 

intervjuprosessen i forhold til de endringene man så for seg, hva man ønsket av endring som 

jeg skulle bidra med. Så jeg følte at det var et ganske tydelig mandat jeg hadde fått (Informant 

5). 

For prosessoperatøren ble de organisatoriske og kulturelle forskjellene et hinder i overgangen 

fra gammel til ny jobb. De kulturelle forskjellene fra fødelandet til norsk næringsliv var 
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avgjørende å overstige for å mestre overgangen og bli en integrert del av organisasjonen. 

Informanten føler seg annerledes med tanke på sin bakgrunn: «Jeg synes nordmenn er veldig 

vanskelig å komme inn på. Der jeg er fra er vi utadvendte og når du starter i en bedrift er alle 

veldig villige til å fortelle deg alt, det skjer ikke i Norge» (Informant 2). I tillegg var 

arbeidsmoral og følelsen av å være et lag på arbeidsplassen totalt annerledes i Norge i forhold 

til hjemlandet, som at nordmenn melder seg fort syke, at de ikke er redd for å miste jobben, 

kommer ofte for sent - at innstillingen på generell basis er at når alt kommer til alt så er det 

bare en jobb (Informant 2). 

Informanten bærer preg av stolthet for sitt arbeid: «Men som sagt for meg så er jobben en så 

stor del av min identitet og personlighet. Da sier jeg at jeg er prosessoperatør og at jeg 

jobber med maskiner» (Informant 2). Informanten er stolt av sine verdier, men anerkjenner at 

det forekommer forskjeller i arbeidsmoralen. For vedkommende er det vanskelig å akseptere 

at arbeidskulturen er såpass annerledes enn hjemlandet, men informanten har forstått sin rolle 

og hvordan nordmenn ser på sine kollegaer: 

Hvis du var min kollega ville jeg hver dag gjøre alt jeg kunne for at du var fornøyd med meg, 

hvis du skjønner? Vi skal ha det beste team worket ever, at jeg kunne regne med at du var der 

for meg, og at du kunne være helt sikker på at jeg var der for deg alltid. Hvis det var du som 

skulle komme etter meg, så ville jeg sørget for at ting var spotless – det driter nordmenn i. 

Hvis det ikke er dem selv som kommer neste dag, hvis det er en annen spiller det ingen rolle 

hvordan ting ser ut. Det synes jeg er veldig rart altså (Informant 2).  

 

4.3.2. Oppsummering 

Informantenes overganger fra tidligere arbeidserfaringer har vist seg som en særdeles viktig 

faktor for onboardingsprosessen. Overgangene har for noen informanter fungert som et 

springbrett for videre personlig og faglig utvikling, mens det for andre har vist seg som en 

utfordring for å bli et integrert medlem av organisasjonen. Deres erfaringer har poengtert 

kulturelle og organisatoriske forskjeller, og hvordan organisasjonen bør ta høyde for disse 

overgangene i enhver onboardingsprosess gjennom å være bevisst på hvilke deltakerbaner de 

nyansatte beveger seg i og legge til rette for legitim perifer deltakelse der overgangen 

innebærer en stor grad av endring i arbeidet. Dette er igjen avhengig av hvordan tilgang til 

ressurser og læringsprosesser organiseres, som vil diskuteres i neste avsnitt. 
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4.4. Organisering av tilgang 

Praksisfellesskap baserer seg på oppgaver som må læres ved å gjøre (Lave & Wenger, 1991). 

Med en uklar tilretteleggelse og mangelfulle rutiner ved opplæring og videre utvikling av 

informantene i produksjonen er tilgangen til praksisfellesskapets situerte læringsprosesser av 

helt avgjørende karakter. Som nevnt i teorikapittelet, er tilgang av helt essensiell betydning 

for å bli et fullverdig medlem i et praksisfellesskap (Lave & Wenger, 1991). For å danne et 

klarere helhetsbilde av hva slags tilgang informantene har fått, er det innledningsvis klokt å 

beskrive hvordan organisasjonen legger til rette for nyansatte. HR-representanten er klar over 

at det forekommer forskjeller i hvordan organisasjonen legger til rette for sine nyansatte, da 

organisasjonen tilbyr ulik grad av formalisering tilknyttet tilgang til opplæring og praksiser 

for nye: «Jeg tror det handler om hvordan lederen din styrer deg» (Informant 6). 

Representanten gir dypere innsikt i utsagnet ved å hevde at bedriften ikke har noe 

onboardingsrutiner satt i system i produksjonen, hvor resultatet av dette er at HR-funksjonen 

ikke har vært flinke nok til å etterfølge at de få velkomstrutinene som finnes gjennomføres. 

Bedriften prøver dog å bli bedre på en rekke punkter innenfor tilgang på opplæringsmateriale 

og implementeringen av arrangementer av en mer sosial karakter. Et av tiltakene det er verdt å 

ta med er at HR-avdelingen nylig arrangerte en «kick-off» hvor alle ansatte er invitert. Dette 

tiltaket er et prøveprosjekt, med håp om å gjøres til et årlig arrangement. Dette er et heldags-

event med en begrenset faglig del, men «kick-offen» er tilrettelagt som en arena for sosial 

samhandling. Arrangementet inkluderer blant annet show og felles middag for å knytte 

kollegiale bånd.  

HR-representanten tror at potensielle negative konsekvenser med taktikken bedriften har 

iverksatt i form av lav formaliseringsgrad i produksjonen for deres ansatte blant annet 

innebærer at man er usikker på hva man skal gjøre, hvordan man gjør ting og at man dermed 

ikke kommer så raskt inn i det som man burde, som igjen bygger usikkerhet, utydelighet i 

forhold til sin rolle og hva man skal levere. Med dette i bakhodet viser datamaterialet et 

interessant funn vedrørende turnoveren av personal i bedriften:  

I produksjonen, jeg har ikke noe prosentvis tall, men i produksjonen har vi svært lite turnover. 

Det var en oppsigelse som kom til meg for en måneds tid siden, og det er sånn jeg kan telle på 

en hånd, jeg husker ikke sist gang jeg fikk siste. Og da var det fordi hen hadde lyst til å prøve 

en annen bransje som på en måte er fair nok. Men, i administrasjonen har vi høyere turnover 

(Informant 6). 
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Samtlige av informantene minus en så for seg at de sannsynligvis ville være i casebedriften 

om fem år. Det er tankevekkende å påpeke at vedkommende som ikke så for seg at hen var i 

bedriften om fem år jobbet i produksjonen, hvor turnoveren er så lav som representanten 

hevder den er:  

Folk slutter ikke hos oss. Vi har hatt folk i steke-avdelingen som har jobbet her i 20 år, så 

medarbeiderundersøkelsen vår viser jo en indre motivasjon ved arbeidsglede her på huset og 

arbeidsmiljøet som de trives veldig godt i, med tanke på kollegaer og arbeidsoppgavene 

deres. De fleste ser motivasjon i jobben i forbindelse med at det gir mening at folk skal ha mat 

(Informant 6).  

Kun to av informantene jobber i administrasjonen hvor turnoveren er høyere. HR-

representanten hevder det er en avgjørende faktor i gjennomtrekket av personal i 

administrasjonen at det fra tidligere har vært en hard kjerne som det for nykommere kan være 

utfordrende å komme inn på. Denne harde kjernen som fantes før oppkjøpet av morsselskapet, 

og hva slags tilgang denne gruppen gir til andre medlemmer i organisasjonen i form av 

ansvarfordeling og arbeidsoppgaver beskrives godt av produktgruppesjefen: 

Fra tidligere har det vært noen få [som styrer alt], bedriften er vel fortsatt i en sånn fase hvor 

de går fra å være en faktisk gründerbedrift til å prøve å bli mer en større organisasjonen. Og 

prosessen de er i, i hvert fall fra mitt inntrykk er at de er i en litt sånn løsrivningsfase, hvor 

det går fra at det er noen få enkeltpersoner som gjør alt eller veldig mye, til at de prøver å 

fordele ansvaret litt utover flere personer (Informant 3). 

Denne «nye» arbeidsfordelingen som har utviklet seg etter oppkjøpet har ført til at 

organisasjonen får flere spesialiserte funksjoner med få ansatte som har den samme 

kompetansen, hvor resultatet er et bredt spekter av yrker og disipliner. Dette er en nokså 

naturlig utvikling for bedriften, som har vokst kontinuerlig fra oppstarten. Når funksjoner er 

spesialiserte så medfører dette at man opplever en klarere innramming rundt egen rolle, som 

tidligere nevnt har vært et problem for noen av informantene, som prosessoperatøren. Denne 

tilretteleggelsen av tilgang i administrasjonen virker å være et positivt tilskudd for å redusere 

den tidligere høye turnoveren i administrasjonen. 

Videre vil informantenes erfaringer rundt tilgangen til diverse elementer beskrives. At 

informantene mottar forskjellig tilgang på opplæringsmateriale kommer tydelig frem gjennom 

hvordan informantene beskriver sine erfaringer. En av informantene bekrefter dette 

perspektivet: «Ja, jeg tror det stemmer godt med min opplevelse av hva HR styrer, og det som 
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HR styrer er veldig, veldig bra, også blir det på en måte mer og mer borte og tilfeldig jo 

lenger ut i organisasjonen du kommer, at det er som du sier veldig personavhengig» 

(Informant 5). Denne tilfeldigheten og hvordan tilgangen på opplæringsrutiner blir visket 

vekk jo lenger ut i organisasjonen man kommer er særlig synlig for teknikeren. Informanten 

synes oversikten i bedriften er uoversiktlig med tanke på at det ikke har blitt presentert noe 

organisasjonskart eller opplæring på utstyret bedriften har. 

Samtlige informanter melder om flat organisasjonskultur, med åpne dører og gode muligheter 

for å spørre kollegaer hvis noe er vanskelig eller utfordrende: 

Jeg må jo støtte meg på folk. Jeg må kunne spørre folk og at folk er tilgjengelig for spørsmål 

når jeg lurer på noe. Men i utgangspunktet vil jeg gjøre ting selv (Informant 3).  

Når det gjelder tilgangen for legitim perifer deltakelse (Lave & Wenger, 1991), som åpner for 

fullverdig deltakelse er dette mer transparent for informantene som jobber i administrasjonen. 

Et av tiltakene bedriften har implementert her er at nyansatte blir invitert til møter med andre 

avdelingsoverhoder, for en bedre oversikt over organisasjonen som helhet, hva det forventes 

av den nyansatte, og hvordan samarbeidet mellom avdelingene kommer til å bli. Selv om det 

ble beskrevet av informant 3 tidligere i oppgaven at disse møtene var uten agenda, legger 

fortsatt organisasjonen til rette for samhandling og kunnskapsdeling avdelingene imellom. 

Kvalitetssjefen beskriver å få muligheten til slike møter som en fin måte å sette seg ned og 

bare bli kjent, både om personlige og faglige ting (Informant 5). Det bør også påpekes at 

begge informantene fra administrasjonen tar opp plassmangel som en faktor i deres 

mottakelse og arbeidshverdag, men at dette er utelukkende positivt for samarbeid.  

For produktgruppesjefen, ble tilgangen til en rekke tilfeldige variabler avgjørende i prosessen 

for å bli en integrert del av organisasjonen og ta del i praksisfellesskapet. Vedkommende ble 

ansatt på senhøsten og trekker frem et særnorsk fenomen som en god sosialiseringsarena: 

«Rent sosialt så var det julebord ganske fort etter jeg kom inn» (Informant 3). Informanten er 

den eneste som nevner muligheten og tilgang til å delta på diverse sosiale arrangementer 

kollegaer arrangerer utenfor sin profesjonelle roller, som vinkvelder. På toppen av dette ble 

«kick-offen» arrangert kort tid etter julebordsesongen, som hjalp sosialiseringsprosessen 

betraktelig. 

For de ansatte i produksjonen er tilgangen til opplæringsmateriale annerledes. 

Gjennomgående for disse tre informantene er at tilgangen de fikk i hovedsak baserte seg på 

bruk av valideringsmekanismer eller bruken av praksisfellesskapet som oppslagsverk 
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(Wenger, 2011). Teamlederen på varemottaket, som har kontroll på vareflyten i varemottaket 

inn mot produksjonen, forklarer at tilgangen til samarbeid med andre ledd i produksjonen slik 

at produksjonskjeden går så sømløst som mulig er av ekstrem viktighet: «Jeg spurte opptil 

flere egentlig [om ting]. Det forventes jo [som teamleder] at jeg er tydelig og skjønner 

helheten. Flink med mennesker. Og er det noe jeg ikke kan, så lærer jeg meg det. Det er ikke 

sånn at jeg skal kunne alt» (Informant 4). Tilgangen på organisasjonen som helhet og 

samhandling med andre avdelinger for disse informantene skjedde i hovedsak i sine 

respektive praksisfellesskap eller gjennom eget initiativ, som blir belyst senere i kapittelet. 

Et annet punkt vedrørende hvordan organisasjonen legger til rette og hva de tilbyr sine ansatte 

gjelder tilgang til kurs og videreutdanning. Informantene beskriver at de er positivt overrasket 

over mye av hvordan bedriften legger til rette for ansatte med manglende kompetanse. For 

mange av informantene var dog ikke disse tilbudene aktuelt for dem. Dette skyldes 

antakeligvis at disse individene besitter høy kompetanse i form av utdanning og/eller 

yrkeserfaring fra før: «Jeg er imponert over hvordan de legger til rette for ansatte på generell 

basis, men de har ingenting å tilby meg egentlig. De har for eksempel fagbrev innen 

prosessoperatør, norskkurs, alt mulig, jeg er veldig imponert» (Informant 2). Med tanke på at 

videreutdanning ikke er særlig aktuelt for denne informanten, blir dermed bruken av 

uformelle læringssituasjoner av viktighet. 

Teknikeren hevder det ikke har vært mye tilbud om kurs, men at håndverkeravdelingen etter 

planen skulle på kurs denne sommeren om maskinene bedriften innehar, slik at disse ansatte 

skulle ha oppdatert kunnskap om maskinparken. Dette tilbudet oppstod dog som et krav fra 

flere ledd i avdelingen og ikke på bedriftens eget initiativ, men ble utsatt grunnet pandemien. 

For en av informantene, teamlederen i varemottaket, har tilgangen på videreutdanning vært 

svært givende: «Jeg ble med i noe som heter Talentskolen. Det er for videre å bli teamleder 

eller videre oppover [i systemet]. Så man får litt mer innblikk i salg og litt sånn forskjellig, 

helheten i bedriften og hva som forventes av en leder» (Informant 4). Teamlederen er også 

den eneste som trekker frem tilgangen til digitale verktøy som en måte å samhandle med 

andre deltakere: «Vi har noen sånne chatgrupper som for eksempel man kan komme med 

forslag til om det er noe man føler det er behov for mer opplæring i, så kan man skrive inne 

på den gruppen også får man hjelp til det» (Informant 4). 
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4.4.1. Oppsummering 

Det er tydelig at samtlige informanter utvikler seg ved å delta i praksisfellesskapenes situerte 

læringsaktiviteter. Gjennom kontekstspesifikk sosial interaksjon med andre deltakere 

(Wenger, 2011), blir deltakeren transformert til en fullverdig deltaker i praksisfellesskapet 

(Lave & Wenger, 1991). Det som dog varierer er graden av tilgang, og hvor formalisert 

tilgangen til diverse praksiser er. Det oppleves at informantene i administrasjonen erfarer 

høyere grad av tilgang til formaliserte opplæringsrutiner enn sine kollegaer i produksjonen, 

som i større grad bruker praksisfellesskapet som et oppslagsverk (Wenger, 2011) og må 

forholde seg til «svøm eller drukne» mentaliteten (Bauer & Erdogan, 2011). Avslutningsvis 

vil studiens siste analytiske fokus presenteres, nemlig viktigheten av egendrift. 

 

4.5. Viktigheten av egendrift 

Selv om bedriften har en fadderordning og mottakelsesrutiner for alle avdelinger, blir disse 

som tidligere nevnt brukt i varierende eller liten grad. Det har fra tidligere blitt redegjort at 

HR er på utkikk etter visse personlighetstrekk når bedriften rekrutterer. Et gjennomgående 

trekk for samtlige informanter omhandler derfor viktigheten av å være selvdrevet. Det er 

enighet blant informantene at det å være selvdreven er et viktig aspekt i forhold til om de 

mestrer overgangen fra å være en organisatorisk utenforstående til en integrert del av 

organisasjonen. Flere av informantene beskriver at man fra et tidlig stadie får ansvar, og at 

muligheten til en perifer posisjon som oftest er fraværende: 

Man blir kastet ganske ut i det ganske tidlig er hvert fall mitt inntrykk. Det var i hvert fall 

sånn for min del, og nå er det startet et par nye i administrasjonen siden det og, så jeg har 

inntrykk at det samme gjelder de» (Informant 3).  

Hva HR forventer av bedriftens nyansatte gjenspeiler seg i hvordan informantene beskriver 

sine erfaringer rundt tematikken om eget initiativ. Samtlige erkjenner at det er noe i den 

flytende «svøm eller drukne» taktikken for mottakelse av nyansatte (Bauer & Erdogan, 2011), 

og produktgruppesjefen fremmer også forslag om denne taktikken kan være en god måte å 

sile ut «feil» kandidater på: «Den svøm eller drukne-taktikken kan hende fungerer bra også 

for å se om man faktisk er egnet til å jobbe der da» (Informant 3).  
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Med tanke på implementeringen av en flytende mottakelse, er det uklart og variert hvordan 

det forventes at informantene skal lære i organisasjonen. Studiens kvinner likte best å lære i 

team, for deretter å reflektere i ettertid, mens studiens mannlige informanter svarte at de likte 

å lære nye ting med en mer hands on-tilnærming i form av å gjøre ting i praksis.  

Med innstillingen blant informantene om at eget initiativ i mange sammenhenger er 

drivkraften for videre utvikling og læring, kommer det frem i datamaterialet et annet 

fellestrekk, nemlig at alle informantene setter læringsmål for egen utvikling på arbeidsplassen 

selv. En av informantene er spesielt opptatt av dette: «Det er meg som har satt det selv 

[læringsmålene]. Jeg klarer ikke jobbe med de menneskene som gjør det vanskelig for 

produksjonen og at vi hele tiden har feil og kommer bakpå, så jeg har satt meg som mål at 

hver dag skal vi gjøre en forskjell sånn at vi blir bedre i morgen» (Informant 2). Disse 

læringsmålene inneholder et bredt spekter av prioriteringer, som dypere forståelse av 

maskinparken, omsette for en spesifikk sum, holde orden eller gjøre en best mulig jobb: 

Målet mitt er at vi aldri skal mangle noe til produksjonen. Det er målet mitt hver dag, at vi 

hele tiden får fullført produksjonsplanen og hvis vi ikke klarer det på grunn av oss så er det 

en liten nedtur for meg (Informant 4) 

Samtlige informanter har preget bedriften i den forstand at de på eget initiativ har kommet 

med forbedringer rundt rutiner i hverdagen eller mottakelsen av nyansatte. Før informanten 3 

ble ansatt som produktgruppesjef, opplevde hen at det var sterke forventninger knyttet til å 

være selvdreven i sin rolle: «Jeg tror det var forventet at jeg skulle være nysgjerrig, egentlig 

litt sånn i hovedsak. Hoved-forventningen var at jeg skulle være nysgjerrig og spørre mye, 

være aktiv i prosessen for å prøve å lære meg ting rett og slett, i starten» (Informant 3). 

Eksempelvis har produktgruppesjefen utviklet en månedsrapport som sendes ut til andre 

avdelingsoverhoder for å kontrollere hvordan diverse produkter ligger an i forhold til 

lansering, mens det for prosessoperatøren har medført overhaling av logistikken rundt 

maskinene. 

Teamlederen er et godt eksempel på hvordan ekstroverte personlighetstyper skaper muligheter 

gjennom å være selvdrevne (Bauer & Erdogan, 2011). Informanten «pusher på for å lære meg 

nye ting» (Informant 4). Hva vedkommende mener med dette er at hen på eget initiativ har 

ønsket faglig utvikling. Her har informanten tatt område for område i varemottaket for å skape 

seg et godt helhetsbilde av produksjonskjeden for å være best mulig egnet i rollen som 

teamleder: «Jeg startet i tørrvarelageret, for eksempel. Der har jeg blitt til jeg kan det sånn 
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nogen lunde, også går jeg videre til frysen [fryseavdelingen] og blir der litt. Det er viktig 

sånn med tanke på produksjonsplan» (Informant 4). Denne lysten til å lære, være initiativrik 

til bedring rundt rutiner og produksjonen, er sannsynligvis en faktor i hvorfor denne 

informanten ble utvalgt til å delta i videreutdanningskurset Talentskolen. 

Produktgruppesjefen oppfattes å passe inn i personlighetsdimensjonene ekstroversjon eller 

åpenhet (Gurven, et. al., 2012). Proaktiv atferd som informasjonssøking, søken etter 

tilbakemelding og nettverksbygging (Bauer & Erdogan, 2011) er sentrale atferdsmønstre for 

disse individene, noe som passer profilen til vedkommende godt. Informanten viser en 

motivasjon og tydelig driv for egen utvikling: «En av hovedmålsetningene mine på 

arbeidsplassen er rett og slett at jeg trives godt i arbeidet. Utføre arbeid som jeg kan godt, 

men også gjøre meg bemerket og på sikt kunne stige litt i gradene. Eller, få nye muligheter 

dersom det dukker opp noe interessant» (Informant 3).  

Studiens tre sjefer illustrerer at hvis man ønsker noe, må man brette opp ermene for å få det 

til. Kvalitetssjefens oppfatning av hvordan en leder skal handle og viktigheten av eget initiativ 

viser seg bestemt i dette avsluttende utsagnet: 

Der er nok jeg en type som på en måte jager informasjonen selv. Hvis jeg føler at det er noe 

som mangler tar jeg tak i det og gjerne ikke sånn at jeg sitter og venter til noen skal fortelle 

meg det. [Det] skulle bare mangle da, når du har en stilling i den delen av organisasjonen 

som jeg har. Det er litt andre forventninger til andre nivåer (Informant 5).  

 

4.5.1. Oppsummering 

Informantene er samstemte om at eget initiativ er en viktig drivkraft i utviklingen av faglig og 

personlig vekst i bedriften. Det kommer tydelig frem at informantene bør være 

informasjonssøkende, søke tilbakemeldinger og bygge nettverk (Bauer & Erdogan, 2011) for 

å være best mulig egnet for en vellykket onboardingsprosess i organisasjonen. Budskapet 

«svøm eller drukne» (Bauer & Erdogan, 2011) viser seg å være gjeldende for hele 

organisasjonen, selv om det kanskje har en litt mer fremtredende rolle blant sjefene.  
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4.6. Kapitteloppsummering 

Analysen av informantenes erfaringer viser at det finnes multiple praksisfellesskap forankret i 

organisasjonen. Det synes å forekomme forskjeller i hvordan organisasjonen tar imot sine 

nyansatte, basert på hva slags avdeling stillingen tiltredes i. Ut fra informantenes erfaringer 

begrunnes det at man må vite mer om fenomenet onboarding og hvordan dette konkret 

utspiller seg i ulike arbeidskontekster. Det er viktig å vite mer om de nyansatte og deres 

bakgrunn slik at overgangen fra et tidligere liv til bedriften blir så enkel som mulig. Hva slags 

tilgang informantene får varierer. Dette er forståelig, da det er naturlig at en stilling i 

markedsavdelingen krever mer innsikt i helheten for å forstå sammenhenger enn hva som er 

nødvendig for en produksjonsarbeider, men organisasjonens totale organisering og innsikt i 

produksjonskjeden hadde vært nyttig for alle.  

Det har kommet tydelig frem fra informantenes erfaringer at fenomenet onboarding er et 

komplekst tilfelle av en rekke faktorer. Tilgang til deltakelse i praksisfellesskap og 

mulighetene for å bevege seg fra en perifer til en mer sentral posisjon samt selvdrevenhet i 

egen rolle har blitt bekreftet som viktige komponenter for en vellykket onboardingsprosess. 

Disse innsiktene vil drøftes videre i følgende kapittel.  
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5. DISKUSJON 

Dette kapittelet vil belyse nyansene i de empiriske funnene i relasjon til oppgavens 

forskningsspørsmål og problemstilling. Funnene vil diskuteres ved hjelp av valgt teoretisk 

rammeverk. Bruken av Lave & Wengers (1991) sosiokulturelle syn på læring, har gitt en 

innsikt i form av hva slags praksisfellesskap det finnes i organisasjonen, hvordan tilgangen 

informantene i sine respektive avdelinger varierer, hvordan meningsskaping finner sted i 

deres handlinger og hvordan disse elementene til sammen avgjør om den nyansatte får ta del i 

praksisfellesskapet som en fullverdig deltaker. Mine funn impliserer det Filstad (2010) 

indikerer, nemlig at kunnskap om uformelle læringssituasjoner blir enda viktigere for 

fremtidens arbeidsliv. 

Analysene har fått frem interessante forskjeller i hvordan de nyansatte blir mottatt i 

casebedriften. I administrasjonen er det implementert et formelt steg-for-steg-program (Bauer 

& Erdogan, 2011) som skal hjelpe den nyansatte å bli en integrert del av organisasjonen. 

Produksjonsmedarbeiderne derimot, opplever få eller ingen formelle instruksjoner. Deres 

prosess for å bli en integrert del i organisasjonen er totalt avhengig av de respektive 

praksisfellesskapene. Selv om informantene fra produksjonsavdelingene beskriver sine 

erfaringer rundt onboardingen som varierende og personavhengig, har denne avdelingen 

ifølge HR-representanten vesentlig lavere turnover samt høy trivsel. Fire av fem informanter 

var fornøyd med sin mottakelse, og fire av fem hevdet de fortsatt ville arbeide i bedriften om 

fem år. Mine funn påpeker nyansene av informantenes overganger fra tidligere yrkesliv, og at 

disse overgangene er av betydning for en vellykket onboardingsprosess. Erfaringene fra 

informantene peker også på hvordan eget initiativ er fundamentet for hvordan deres 

mottakelse utspiller seg. I følgende kapittel vil det diskuteres hvordan vi kan forstå disse 

funnene. 

 

5.1. Fra organisatorisk utenforstående til integrert medlem 

Hvordan går den nyansatte fra å være organisatorisk utenforstående til en integrert del av 

bedriften? For deltakerne fra administrasjonen blir det som oftest gjennomført en 

institusjonalisert onboardingsprogram, et systematisk steg-for-steg program slik at den 

nyansatte lærer sine roller, hva normene i organisasjonen er, og hva som er forventet 

oppførsel (Bauer & Erdogan, 2011). Ved implementeringen av et institusjonalisert program, 
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er læring og tilpassing planlagt i vesentlig større grad. Deres erfaringer er fortrinnsvis 

positive, arbeidsoppgavene opplevdes som utfordrende med tett oppfølging fra HR-

avdelingen.  

Produksjonsmedarbeiderne forteller om en individualisert sosialiseringsprosess, hvor 

deltakeren som regel må finne ut av normer, verdier og forventninger på egenhånd. Denne 

prosessen bærer preg av lite formalisering, med en «svøm eller drukne»-mentalitet (Bauer & 

Erdogan, 2011). Deres prosess for å bli en integrert del av organisasjonen avhenger av 

praksisfellesskapene som befinner seg i bedriften, og hvordan disse respektive 

praksisfellesskapene gir adekvat tilgang til situerte læringsprosesser (Lave & Wenger, 1991). 

Læringssituasjonene oppstår uformelt i sosiale kontekster, den er sosialt bundet (Lave & 

Wenger, 1991). 

Fra Bauer & Erdogans perspektiv på onboarding, bør den nyansatte kjappest mulig komme 

inn i rutiner og arbeidsoppgaver som et ledd i overgangen fra organisatorisk utenforstående til 

et integrert medlem (Bauer & Erdogan, 2011). Lave & Wenger derimot, ser på dette som en 

prosess som tar noe lenger tid, med fokus på legitim perifer deltakelse og deltakerbaner (Lave 

& Wenger, 1991). Mine analyser indikerer at deltakerne i et tidlig stadie opplever stort ansvar 

på arbeidsplassen – at bedriften i liten grad legger til rette for legitim perifer deltakelse.  

Dette indikerer at denne prosessen virker mer i tråd med Bauer & Erdogan, som antyder at 

individet skal være fullverdige medlemmer fra første arbeidsdag. Likevel ser vi at det å være 

et fullverdig medlem så tidlig byr på utfordringer, og at overgangen virket enklere for 

deltakerne som tok i bruk fadder. 

For øvrig forekommer det praksisfellesskap i samtlige avdelinger, men deres funksjon er av 

større betydning for å bli et integrert medlem i produksjonen sammenliknet med 

administrasjonen. De respektive praksisfellesskapenes betydning blir nøyere diskutert senere i 

kapittelet. Videre vil kapitlet diskutere hvordan organisasjonen legger til rette for sine 

nyansatte, for å bli en integrert medlem av organisasjonen.  
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5.1.1. Hvordan legger organisasjonen til rette? 

Rapporten fra Europakommisjonen (2017) som ble nevnt helt innledningsvis i oppgaven, er 

av interesse for å forstå hvorfor organisasjonen tilrettelegger på denne måten. Hvis halvparten 

av jobbene som lyses ut i Europa skal disponeres av individer med høye tekniske ferdigheter 

(Europakommisjonen, 2017), og administrasjonen i bedriften fortsetter veksten i takt med 

tidligere år, er det forståelig hvorfor bedriften har implementert et formelt steg-for-steg-

program i administrasjonen. Det bør påminnes at denne grupperingen fra tidligere har hatt 

høyt gjennomtrekk av personal, og at HR-representanten opplevde at det for denne gruppen 

var viktig med et formelt onboardingsprogram for å endre tendensen.  

Samtidig er oppsigelser og ansettelser tidkrevende og dyre prosesser. Det kan argumenteres 

for at medarbeidere i administrasjonen på papiret er mer attraktive arbeidstakere, da deres 

utdanningsbakgrunn som regel er høyere. Ved rekrutteringen av høyt kompetente individer er 

det ikke overraskende at konkurrerende organisasjoner gjerne også ønsker disse ressursene. 

Implementeringen av et strukturert onboardingsprogram kan brukes som et tiltak for å 

beholde disse ressursene over tid.  

Den resterende halvparten av jobber som rapporten (Europakommisjonen, 2017) ikke nevner, 

skal dog også besettes. Dette er særlig aktuelt i casebedriften, hvor majoriteten av de ansatte 

er produksjonsmedarbeidere med lavere utdanning enn sine kollegaer i administrasjonen. 

Antallet ansatte i produksjonen har antakeligvis også påvirkning på hvorfor organisasjonen 

legger annerledes til rette. En individualisert prosess medfører en vesentlig mindre kostnad for 

organisasjonen sammenliknet med et formelt program. Med tanke på at det tilsynelatende 

fungerer godt slik formaliseringsgraden av opplæringen finner sted i produksjonen per dags 

dato, kan den økonomiske kostnaden ved implementeringen av et formelt 

onboardingsprogram i produksjonen vanskelig rettferdiggjøres for ledelsen.  

Det er selvfølgelig synd, da tilretteleggingen for opplæring i produksjonen nødvendigvis ikke 

passer alle. Det er lite overraskende at informanten som erfarte onboardingsprosessen som 

kritikkverdig etterspør klarere innramming og formell struktur i mottakelsen av nyansatte. Det 

er dog interessant at informantens kollegaer i produksjonen gir uttrykk for et annet syn, hvor 

den ustrukturerte velkomsten har resultert i to vellykkede onboardingsprosesser. Dermed 

oppstår det en spenning i de valgte teoretiske perspektivene. Ideen til Bauer & Erdogan 

(2011) om at onboardingsprosessen bør være strukturert og detaljert for en best mulig 

mottakelse er ikke treffende for alle deltakerne i denne studien. Mine analyser peker på at når 
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folk har et godt kompetansegrunnlag for jobben, løses utfordringene som dukker opp 

individuelt eller med hjelp av praksisfellesskapene. Prosessoperatøren som opplevde 

utfordringer rundt sin onboardingsprosess, kjenner seg nå som en godt integrert medlem av 

organisasjonen. Dette impliserer at Bauer & Erdogans modell (2011) må være mer nyansert 

på hvordan en velkomstruktur skal se ut. 

Uavhengig av avdeling, tyder deltakernes erfaringer på at organisasjonen legger til rette for 

stor grad av medansvar på arbeidsplassen. Organisasjonen har tillit til at deres ansatte finner 

ut av ting på egenhånd og spør kollegaer om råd. Dette indikerer at tilretteleggingen som 

forekommer i bedriften ikke kun kan forstås gjennom formelle tiltak. Det er viktig å forstå 

tilrettelegging også gjennom mer uformelle praksiser og deres betydning for 

onboardingsprosessen.  

Bedriften tilbyr i liten grad muligheten til legitim perifer deltakelse, men deltakerne i studien 

varierer i sine beskrivelser. Eksempelvis for teknikeren, som gjennom en perifer posisjon fikk 

bli med fadderen eller andre medlemmer av praksisfellesskapet ut på oppdrag, til 

vedkommende mente at det var på tide å prøve selv. Dette samsvarer med studien til Klein et. 

al., (2015) hvor bruken av fadder var den enkeltfaktoren som ga sterkest korrelasjon mellom 

godt integrerte nyansatte og deres mottakelse (Klein, et. al., 2015).  

 

5.1.2. Hva er de ansattes rolle i dette? 

Selv om det i hovedsak er organisasjonens ansvar å legge til rette for å skape et miljø hvor 

den nyansatte kjapt tilpasser seg sin nye rolle og forstår organisasjonens kultur, bør den 

nyansatte selv være en aktiv deltaker i sosialiseringsprosessen (Bauer & Erdogan, 2011). Men 

hva er de ansattes rolle i dette? Samtlige deltakere i denne studien beskriver ut fra sine 

erfaringer med onboardingsprosessen i bedriften at egendrift er avgjørende for om man blir en 

integrert del av organisasjonen. Ut fra deres erfaringer, kan det argumenteres for at egendrift 

er nøkkelen for å bli en integrert medlem av organisasjonen.  

Hvorfor akkurat dette fenomenet viser seg å være så utslagsgivende i bedriften er sammensatt 

av en rekke punkter. Som rapporten til Opinion påpekte innledningsvis i denne oppgaven, er 

motivasjonen bak et jobbskifte svært individuelt, men faktorene som troner øverst er ønsket 

om større utfordringer, etterfulgt av muligheten til faglig utvikling (Opinion, 2013). Med 

denne forutsetningen, er det naturlig at bedriften prioriterer dette aspektet i 
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onboardingsprosessen. For deltakerne i denne studien, var dette særlig gjeldende for 

informantene fra administrasjonen. Begge hevder at motivasjonen bak skiftet av arbeidsplass 

ble gjort for videre personlig og faglig vekst, en mulighet casebedriften tilbydde.  

Det interessante her er at de både skal være aktive selv, men at de med stor sannsynlighet er 

rekruttert fordi organisasjonen tror de innehar disse tendensene. Dette indikerer at de 

nyansatte med stor sannsynlighet er rekruttert fordi organisasjonen er sikre på at egendriften 

allerede er på plass. Sagt med andre ord at nye tilskudd utøver proaktiv atferd, som Bauer & 

Erdogan (2011) nevner som et viktig segment for en vellykket onboardingsprosess.  

Dette påvirker i stor grad hvordan bedriften rekrutterer. Ansvarlige for rekrutteringen hos 

bedriften hevder at tidligere yrkeserfaring og utdanning nødvendigvis ikke er så relevant i en 

ansettelsesprosess, men at potensielle kandidaters personlighet er det som vektlegges tyngst. 

Et naturlig resultat av denne rekrutteringstaktikken er at arbeidsstyrken gjerne gjenspeiler 

verdiene og atferden ledelsen ønsker fra sine ansatte. Som flere av informantene beskrev, er 

bedriften bærer av en organisasjonskultur hvor høyt engasjement, drivkraft og 

gjennomføringsevne er sentrale komponenter i deres forretningsmodell. Disse verdiene viser 

seg i praksis eksempelvis som at samtlige informanter har implementert nye løsninger rundt 

rutiner, arbeidsoppgaver eller mottak av fremtidige nyansatte, elementer som både gagner den 

nyansatte og organisasjonen som helhet. 

Videre er det påfallende at produktgruppesjefen, som deltok i en vesentlig mer formell 

onboardingsprosess enn sine kollegaer i produksjonen, selv foreslår at en individualisert 

onboardingsprosess kan medføre til at «riktige» personer blir ansatt, at denne taktikken 

effektivt siler ut «feil» kandidater. Denne tankegangen er forståelig for medarbeidere i 

administrasjonen, som ut fra mine data skiftet jobb grunnet personlig utvikling, men viser seg 

ikke like gjeldende for produksjonsmedarbeiderne med unntak av prosessoperatøren som 

endret yrke i voksen alder.  

 

5.2. Teorien om situert læring 

Potensielt det mest overraskende funnet i denne studien, omhandler at fire av fem informanter 

er fornøyde med sin onboardingsprosess. Hvordan kan vi forstå dette, når kun to av dem 

mottok et strukturert steg-for-steg program? Dette er særdeles interessant, spesielt med tanke 

på studien til Klein et. al. hevder at organisasjoner som tilbyr mer onboardingspraksiser, 
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resulterer i nyansatte som blir bedre sosialisert og integrert (Klein, et. al., 2015). Studien 

bestod av 10 organisasjoner med mellom 100 og 50.000 ansatte, hvor det oppstod positiv 

signifikant korrelasjon mellom onboardingsprosessen, og individuell følelse av sosialiserte 

nyansatte etter endt program (Klein, et. al., 2015). 

I tillegg til at effektive onboardingsprogrammer er formelt dokumentert, gitt til alle 

medlemmer av organisasjonen og målt over tid, hevder Bauer (2007) at nyansatte som 

gjennomfører en institusjonalisert onboardingsprosess viser bedre innstilling til jobben samt at 

dette bør vises i turnover-statistikken sammenliknet med en individualisert 

onboardingsprosess (Bauer, 2007, ref. i., Bauer & Erdogan, 2011).  

Disse antakelsene bør ha forklaringskraft på hvorfor de nyansatte i administrasjonen opplevde 

en god onboardingsprosess, men den tar lite høyde for hvorfor produksjonsmedarbeiderne er 

fornøyde med hvordan de ble tatt imot. Deltakernes erfaringer peker på et annet fenomen som 

viste seg avgjørende for hvorfor de erfarte en vellykket onboardingsprosess, nemlig 

praksisfellesskapenes betydning. 

 

5.2.1. Praksisfellesskapenes betydning 

Praksisfellesskapene forankret i bedriften kan ha forklaringskraft på hvorfor deltakerne er 

fornøyde med onboardingsprosessen. Uavhengig av formaliseringsgraden rundt mottakelsen, 

forklarer samtlige deltakere at læring på arbeidsplassen som hovedregel skjer gjennom 

praksisfellesskap. Noen praksisfellesskap fremstår som kritiske for arbeidsoppgavene som 

utføres, mens andre praksisfellesskap brukes utelukkende som en integreringsarena. Gjennom 

praksisfellesskapene opplever den ansatte mestring og trivsel i samhandling med sine 

kollegaer, det forventes at arbeidsoppgavene gjøres i takt med yrkets samlede kunnskap og 

verdier (Jensen, Lahn, & Nerland, 2012). 

Et interessant aspekt som trekkes frem av Pyrko, Dörfler & Eden (2019) omhandler hvordan 

forskjellige praksisfellesskap kan påvirke, være avhengig av og holdes ansvarlig for 

hverandres kunnskap (Pyrko, et. al., 2019). De hevder at relasjonene spenner over 

organisatoriske og bransjerelaterte nivåer. Denne tenkemåten illustrerer et interessant poeng: 

Praksisfellesskap kan inneholde flere nivåer, i motsetning til kun lokale, situerte 

læringsprosesser (Pyrko, et. al., 2019). For produktgruppesjefen, kan praksisfellesskapet 

vedkommende er del av hvor det sosiale er i fokus utenfor arbeidstid (vinkveldene), påvirke 
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hvordan vedkommende oppfører seg og utøver arbeidsoppgaver i sitt respektive 

praksisfellesskap (markedsavdelingen).  

Videre presenterer Pyrko et. al., begrepet praksislandskap. Et praksislandskap er totalen av 

alle praksisfellesskapene som finnes i en organisasjon (Pyrko, et. al., 2019). 

Praksislandsskapet kan eksempelvis være bransjepraksiser i næringsmiddelindustrien som 

ikke er begrenset til kun casebedriften. I dette perspektivet utvikler individet kompetanse og 

kunnskap i sitt eget praksisfellesskap, men medlemmet må også holde seg oppdatert på 

virkeligheten av et bredere praksisfellesskap som er relevant for dem (Pyrko, et. al., 2019). 

Eksempelvis bør kvalitetssjefen være spesialist på hvordan sin avdeling opererer, men 

samtidig ha en grunnleggende forståelse for hva andre konkurrerende bedrifter utvikler av 

produkter og verktøy, for å utvikle sin kompetanse i det bredere praksislandsskapet.  

Innsikt i hvordan maktdynamikken i ethvert praksisfellesskap utspiller seg er relevant for å 

forstå hvordan de opererer. Maktdynamikken er avgjørende for om den nyansatte blir et 

integrert medlem, da andre deltakere i praksisfellesskapet koordinerer tilgangen på praksiser 

og danner den meningsbærende konteksten (Lave & Wenger, 1991). Deltakerne varierer dog i 

form av tingliggjøringen, en viktig komponent i meningsskapelsen. Tilgang til 

praksisfellesskapets verktøy og artefakter for å gjøre en god jobb var for teamlederen i 

varemottaket svært transparent og lett tilgjengelig, mens det for prosessoperatøren og 

teknikeren var mer skjult.  

Hvordan kan praksisfellesskapene påvirke turnoveren i organisasjonen? Wenger (2002) 

hevder at praksisfellesskap muliggjør en vinn-vinn-situasjon for alle parter involvert. Firmaer 

som opererer med velfungerende praksisfellesskap, som mine funn også tyder på at 

kjennetegner casebedriften, ser lavere turnover og produserer produktive ansatte som gjerne 

blir værende i organisasjonen (Wenger, et. al., 2002). Dermed kan organisasjonen nyte godt 

av de ansattes kompetanse over en forventet lenger periode, samt spare kostnader ved 

oppsigelser og nyansettelser.  

Et annet aspekt som er viktig for de nyansatte er opplevelsen av mening i arbeidet, som 

skapes i sosiale settinger gjennom meningsdannelse, deltakelse og tingliggjøring (Wenger, 

1998). Som HR-representanten påpekte tidligere, viser deres medarbeiderundersøkelse at de 

ansatte i produksjonen opplever jobben som meningsfull. Det er givende at mennesker skal ha 

mat, og deres bidrag hos casebedriften føles samfunnsnyttig. Denne meningsskapelsen innad i 

de respektive praksisfellesskapene, spesielt i produksjonen, kan være en faktor på hvorfor 

turnoveren i produksjonen er nesten ikke-eksisterende. 
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At arbeidet oppleves som meningsfull bør ikke undervurderes som et element i hvorfor 

produksjonsmedarbeidere ofte blir i sin stilling over lang tid. Her forekommer det et klart 

skille i bedriften. Noe satt på spissen kan det virke som medarbeidere i administrasjonen ikke 

nødvendigvis er så opptatt av meningen i arbeidet, eller hva slags bedrift de er ansatt i, men 

heller skifter jobb hyppigere for en så «vellykket» karriere som mulig. Det er en mer 

individualisert tankegang hvor vedkommende har seg selv i fokus, og tar valg deretter.  

Produksjonsmedarbeiderne har derimot en mer kollektivistisk tankegang. Det er en klarere 

sosial tilnærming til arbeidet gjennom praksisfellesskapene, og en identitet og stolthet for 

bedriften eller stillingen de disponerer. Det kan argumenteres for at 

produksjonsmedarbeiderne nødvendigvis ikke har de samme mulighetene på arbeidsmarkedet 

som deltakerne fra administrasjonen, men det endrer ikke praksisfellesskapets betydning for 

deres samlede høye ansiennitet.  

 

5.2.2. Deltakerbaner 

Som nevnt i den analytiske delen kommer informantenes overganger opp som en viktig faktor 

for en vellykket onboardingsprosess. Disse overgangene kan sees som deltakerbaner (Wenger, 

2010), og representerer ulike deltakerbaner i deres yrkesliv. Hva slags deltakerbaner er i spill 

hos de nyansatte i casebedriften? For flertallet av deltakerne i studien var overgangen fra 

tidligere arbeidsplass til casebedriften innenfor samme bransje. I disse sammenhengene kan 

det være en forutsetning for å få jobb at kandidatene behersker praksisen som skal utøves, 

men det må selvfølgelig tilpasses den lokale bedriften. Noen deltakere, eksempelvis 

teamlederen, opplevde en overgang hvor vedkommende fortsatte med liknende 

arbeidsoppgaver som på sin tidligere arbeidsplass. Det er en kontinuitet i deltakerbanen, mens 

andre opplever brudd i deltakerbanen ved å starte på noe helt nytt, som produktgruppesjefen. 

For bedriften er det viktig å anerkjenne den perifere posisjonen, som de med stor overgang til 

noe helt nytt kan være avhengig av. Det er dog svært lite gjeldende i casebedriften, da 

flertallet av informantene beskriver hvordan de fikk ansvar fra et tidlig stadie. Ønsket fra 

ledelsen om effektivitet fra første arbeidsdag overskygger viktigheten av den perifere 

posisjonen, og kan på lang sikt være ødeleggende for hvordan en nyansatt blir mottatt. Den 

perifere posisjonen blir i slike sammenhenger nullet ut, de blir ikke tatt hensyn til. 

Tradisjonelt blir denne læringsutviklingen sett på som en lineær prosess gjennom 

samhandling med de erfarne deltakerne. En studie av Brooks, Gruglis og Cook (2020) kaster 
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nytt lys på denne antakelsen, og argumenterer for at det ikke kun er nykommeren som lærer 

av de erfarne, men at nykommeren kan bringe ny kunnskap inn i praksisfellesskapet. På denne 

måten generer den nyansatte læring blant de erfarne i bedriften (Brooks, et. al., 2020). Fra 

dette perspektivet, er et praksisfellesskap derfor like avhengig av nye medlemmer som erfarne 

for produksjon og reproduksjon av kunnskap. Dette viser seg tydelig i mine funn, eksempelvis 

ved prosessoperatøren, som hadde en kontinuitet i deltakerbanen fra tidligere arbeidsplass til 

jobben i Norge, for deretter på egenhånd lære opp sin avdeling gjennom gode rutiner fra 

tidligere arbeidsforhold.  

Læring i praksisfellesskap er ikke lineært og ensidig. Læring i praksisfellesskap illustrerer 

heller at deltakerbanen er ikke-lineær og tosidig – det er en forpliktelse fra begge parter 

(Brooks, et. al., 2020). En organisatorisk utenforstående vil gjennom en legitim perifer 

posisjon, som en deltakerbane, fortsatt spille en kritisk funksjon for praksisfellesskapet 

(Brooks, et. al., 2020). Nye medlemmer forandrer dynamikken i praksisfellesskapet basert på 

sin tilstedeværelse. Deres tilstedeværelse krever at erfarne medlemmer viser, modeller og 

lærer visse fenomener via dialog (Brooks, et. al., 2020). Selv om den nyankomme 

nødvendigvis ikke er kjent med hvordan praksisfellesskapet opererer, deres måte å gjøre ting 

på, vil en nyankommen alltid ha med seg kunnskap og ferdigheter som bidrar og former 

arbeidet (Brooks, et. al., 2020).  

Noe av dette samlet viser at onboarding ikke kan beskrives i en normativ modell som er 

gyldig for alle. Individer har alltid med seg ulike erfaringer inn i rollen som tiltredes, 

uavhengig av om det er brudd eller kontinuitet i deltakerbanen. Informantenes overganger og 

deltakerbaner, som i denne studien i hovedsak gjelder tidligere yrkeserfaringer, fungerte for 

noen deltakere som et springbrett til full deltakelse første arbeidsdag, mens det for deltakerne 

hvor det var brudd i deltakerbanen, i litt større grad fikk muligheten til å være en legitim 

perifer deltaker. Med trykk på litt, da produktgruppesjefen og teknikeren var deltakerne hvor 

muligheten til en legitim perifer deltakelse var tydeligst, men teknikeren fikk mer hjelp i form 

av fadderen.  
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5.2.3. Forholdet mellom fellesskap og individ 

Denne studien er et bidrag til forskningsfeltet med tanke på de to valgte perspektivene er 

komplementerende. Dette valget har dannet et utvidet analysegrunnlag for å forstå hvordan 

onboardingsprosessen erfares av fem forskjellige yrkesgrupper i samme organisasjon. Et bredt 

perspektiv har vist seg fruktbart for undersøkelsen av hva slags formelle og uformelle 

læringssituasjoner som finnes i bedriften, og hvordan de på hver sin måte kan forklare 

resultatene av denne studien. Variasjonen av deres erfaringer har fra studiens spede 

begynnelse vært av interesse, i motsetning til et homogent utvalg. 

Lave & Wengers (1991) kollektivistiske perspektiv på praksisfellesskap og læring i sosiale 

settinger, har gjort det mulig å belyse hvordan vi kan forstå de uformelle læringssituasjonene 

som finner sted i casebedriften og viktigheten av dette. Hva dette perspektivet dog mangler, er 

de individuelle faktorene som særlig preger de mer karriereorienterte deltakerne som er ansatt 

i administrasjonen. I dagens næringsliv kan man ikke se vekk fra dette, og en studie hvor kun 

deres perspektiv hadde blitt anvendt som analytisk premiss ville gitt et unyansert bilde på 

deltakernes erfaringer av onboardingsprosessen. 

Bauer & Erdogan (2011), derimot, legger et organisasjonsperspektiv til grunn og overser 

dermed arbeidsfellesskapene som finnes i de lokale praksisene. Sagt med andre ord så fanger 

deres modell i liten grad opp den gjensidige avhengigheten i arbeidsoppgavene og hvordan 

disse løses i samhandling med andre deltakere. Uten denne samhandlingen, som har vist seg 

ytterst avgjørende for mange av deltakerne, ville sannsynligvis deltakerne fra produksjonen 

opplevd en vesentlig mer utfordrende onboardingsprosess.  

Deres perspektiv alene kunne vanskelig forklart hvordan man blir en integrert deltaker, med 

unntak av egendrift og hva slags personlighetstyper bedriften rekrutterer, som nevnt tidligere i 

oppgaven. Individer hvor proaktiv atferd styrer deres handlinger, justerer seg kjappere til 

organisasjonskulturen enn andre (Bauer & Erdogan, 2011). Det kan argumenteres for at 

samtlige av deltakerne viser proaktive atferdsmønstre. Individer innenfor denne 

kategoriseringen skårer høyt på mestringstro, som igjen ofte resulterer i høyt nivå av 

ansvarlighet og dermed høye krav til seg selv og andre (Bauer & Erdogan, 2011). Deltakerne 

er informasjonssøkende og vil kontrollere sine omgivelser i størst mulig grad. Slike 

personligheter kan være både en utfordring og en ressurs. Det er gode sjanser for at de vil 

forlate bedriften for å forbedre egen karriere (som begge informantene fra administrasjonen 
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beskriver), men de kan også påvirke bedriften i positiv forstand ved å bruke denne driven til å 

gjøre en best mulig jobb (som samtlige gjør, uavhengig av avdeling). 

Praksisfellesskap-tenkning har dog gitt verdifull innsikt i identiteten rundt 

praksisfellesskapene. Noen av deltakerne forstår det som sitt yrke, mens andre forstår det som 

bransjen. Et interessant aspekt her er at casebedriften overordnet er et lappeteppe av ulike 

praksisfellesskap. De multiple praksisfellesskapene i bedriften overlapper hverandre, for 

sammen danne organisasjonen. Praksisfellesskapene varierer i funksjon og roller, men særlig i 

produksjonen er det knyttet en sterk identitet rundt medlemskap i praksisfellesskapet. Disse 

skal i større grad mestre og se sin posisjon som en liten brikke i et stort puslespill, mens det 

for praksisfellesskapene som er lokalisert i administrasjonen heller anvendes som et verktøy 

for koordineringen av organisasjonen som helhet og dets effektivitet. 

 

5.3. Implikasjoner og råd til bedriften 

Indikerer mine funn at uformelle opplæringsrutiner i casebedriften er en god måte å ta imot 

nyansatte på? I visse avdelinger kan det argumenteres for at måten casebedriften tar imot 

nyansatte i produksjonen fungerer godt. Dette viser seg som lav turnover og positive ansatte 

som trives på arbeidsplassen sin. En varierende og personavhengig metode for mottakelsen av 

nyansatte har dog sin pris, nemlig at den ikke fungerer for alle. Dette viser seg klarest for 

deltakeren som opplevde onboardingsprosessen som vanskelig. Uavhengig av hvordan 

bedriften velger å ta imot nyansatte i fremtiden, er deres ansatte organisasjonens viktigste 

ressurs.  

Derfor bør bedriften fremover bruke ressurser på utformingen av avdelingsspesifikke 

onboardingsprogrammer. Disse bør inneholde overordnede aspekter rundt organisasjonen, 

muligheter for å se hele produksjonskjeden for enklere forstå sin rolle samt legge til rette for 

de uformelle systemene for organisasjonslæring og tilgang. Hvordan denne tilgangen bevilges 

bør være bundet i avdelingskonteksten. Hva trenger en tekniker av tilgang sammenliknet med 

en produktgruppesjef? Hvis det skal ansettes en tekniker, bør onboardingsplanen legge til 

rette, enten uformelt eller formelt, for viktige komponenter rundt stillingen. Dette kan 

inkludere oversikt over maskinparken eller instrukser rundt maskinene som er av interesse for 

å gjøre en god jobb. For en produktgruppesjef, bør fokus legges på oversikt over avdelinger, 

og hvordan disse avdelingene samhandler. Disse faktorene kan resultere i en vellykket 
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onboardingsprosess. Kompetanseutvikling, gode onboardingsrutiner og kunnskapsdeling kan i 

ytterste konsekvens være forskjellen på om organisasjonen fortsetter å være lønnsom i 

fremtiden. 

Tilrettelegging for de uformelle læringssituasjonene bedriften ser i dag bør skje gjennom en 

fadderordning. Det er interessant at samtlige i organisasjonen skal bli utdelt en fadder ved 

oppstart, som skal sikre tilgang på systemer, forklare arbeidsoppgaver og målsetninger for 

avdelingen. Det er dermed paradoksalt at bedriften allerede har implementert den 

enkeltfaktoren som ga sterkest korrelasjon mellom godt integrerte nyansatte og deres 

mottakelse (Klein, et. al., 2015), men at tilgangen og bruk av fadderordning er nesten ikke-

eksisterende. Denne studien gir en klar anmodning til bruk av fadder. Fremover for bedriften 

bør det opprettes jevnlige kontroller mellom HR-avdelingen og avdelingsledere, slik at det 

dokumenteres at viktige opplæringsrutiner blir fulgt. Fadderen skal fungere som et levende 

oppslagsverk (Wenger, 2011) for kunnskapsdeling og er sentral i uformelle 

opplæringssituasjoner. Hvis bedriften ønsker å opprettholde den økonomiske veksten de har 

sett de senere årene, bør organisasjonen være klar over og fremme mulighetene 

praksisfellesskapene danner. Dette på bakgrunn av organisasjoner fremst i 

kunnskapsøkonomien presterer godt grunnet praksisfellesskapene (Wenger, et. al., 2002).  

Hvis onboardingsprogrammene i produksjonen i hovedsak skjer gjennom fadder med hensyn 

til det økonomiske aspektet, bør fadderen følge en viss kjøreplan. Fadderen, enten en 

avdelingsleder eller overordnet ansatt bør forklare hvordan bedrifter henger sammen, hva som 

er viktig – hvorfor bedriften gjør som de gjør i sitt daglige virke. Små faktorer som ofte kan 

glemmes for etablerte medlemmer bør gjennomgås, som innstempling og hygienerutiner. 

Særlig for avdelingene med tett kontakt med næringsmidler, er det urovekkende at det ikke 

allerede finnes formelle eller uformelle opplæringsplaner. I enhver næringsmiddelbedrift må 

hygiene, temperatursjekk, hva slags bakterier som kan skapes hvis næringsmiddelene utsettes 

for skitt tas på alvor. I verste konsekvens kan dette være direkte helseskadelig for 

konsumentene om disse rutinene ikke er gode nok. 

Det er også klart at den uformelle velkomstmetoden hvor nyansatte i hovedsak skal lære 

organisasjonens normer, verdier og arbeidsoppgaver i samhandling med andre, ikke hadde 

passet for organisasjonen som helhet. Eksempelvis hadde det for kvalitetssjefen, som ble 

ansatt høyt oppe i hierarkiet, antakeligvis skapt en rekke utfordringer. Vedkommende har 

tidligere erfart en slik onboardingsprosess på ledernivå, hvor det flere måneder inn i 

ansettelsen kom frem at hen ikke hadde tilgang til essensielle dokumenter for å gjøre sine 
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arbeidsoppgaver. Slike rutinesjekker er lett at blir nedprioritert i en individualisert 

onboardingsprosess, men hører hjemme i et mer strukturert program. 

Videre til bedriftens rekrutteringstaktikk. Særlig informantenes overganger, og variasjonen av 

disse bør organisasjonen være bevisst på ved fremtidig rekruttering. Et velkomment tiltak i 

denne sammenhengen kunne vært kartleggingen av potensielle nyansattes overganger før de 

tiltrer i stillingen. Et slikt verktøy ville hjulpet for å vite hva individet gjør i sin nåværende 

jobb, og hvor stor eller liten overgangen til casebedriften eventuelt blir. Deretter kunne 

bedriften planlagt en mykere overgang i form av tettere oppfølging rundt organisasjonskultur 

eller arbeidsoppgaver.  

Overgangene spiller også en rolle for et annet aspekt hvor det er forbedringspotensialet for 

bedriften som helhet, nemlig å gi adekvat tilgang til legitim perifer deltakelse (Lave & 

Wenger, 1991). I stedet for forventningen om fullverdig deltakelse fra første arbeidsdag, bør 

de nyansatte fremover heller få observere og ta del i arbeidspraksisene fra en perifer posisjon, 

for deretter jobbe seg innover mot fullverdig deltakelse. Særlig hvis overgangen kan 

klassifiseres som voldsom i henhold til tidligere arbeidserfaringer. Med denne 

fremgangsmåten vil det ta lenger tid, men forhåpentligvis ikke oppleves stressende eller 

overveldende for den nyansatte.  

Avslutningsvis bør det poengteres at sosiale arrangementer kan fungere som en potensiell 

brobygger for forebyggingen av turnover. For informanten som trakk frem bedriftens «kick-

off» prøveprosjekt, ble dette nevnt som et utelukkende positivt tiltak for å knytte kollegiale 

bånd.  

 

5.4. Tanker om videre forskning 

Denne studien har satt fokus på nyansattes vei inn i ny jobb, og hvordan denne prosessen 

oppleves for fem forskjellige yrkesgrupper i en næringsmiddelbedrift dels gjennom et situert 

lærings-perspektiv (Lave & Wenger, 1991) og dels gjennom et 

organisasjonssosialiseringsperspektiv (Bauer & Erdogan, 2011). Funnene viser at det 

forekommer forskjeller i hvordan organisasjonen legger til rette for de ulike avdelingene. 

Samtidig kan det argumenteres for at organisasjonen legger til rette for nyansatte i 

produksjonen, men at tilretteleggelsen skjer gjennom de respektive praksisfellesskapene 

lokalisert i organisasjonen. Onboarding må derfor forstås som mer enn kun de formelle 
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praksisene organisasjonen har implementert, det må ta høyde for hvordan uformelle 

læringsprosesser former onboardingsprosessen.  

Studien fremhever viktigheten av uformelle læringsprosesser, og hvordan disse er av interesse 

for fremtidens arbeidsliv (Filstad, 2010). Bakgrunnen for dette argumentet omhandler 

hvordan fire av fem deltakere i studien opplevde onboardingsprosessen som god, samt at fire 

av fem så for seg at de fremdeles er ansatt i bedriften om fem år. Informantene opplever høy 

grad av trivsel, autonomi, kunnskapsdeling og tilfredsstillende arbeidsutfordringer i bedriften. 

Funnene impliserer at deltakerne i størst grad går fra å være en organisatorisk utenforstående, 

til en integrert del av organisasjonen i samhandling med mulighetene praksisfellesskapene 

danner. Tilgang til å lære gjennom deltakelse i praksis, meningsskaping, deltakerbaner og 

legitim perifer deltakelse (Lave & Wenger, 1991) styres av praksisfellesskapet, som avgjør 

om onboardingsprosessen blir vellykket eller mislykket. 

Bauer & Erdogans perspektiv på onboarding hevder at de nyansatte i administrasjonen ville 

erfare høyest grad av jobbtilfredshet, turnover og effektivitet (Bauer & Erdogan, 2011), mens 

mine funn sterkt impliserer det motsatte – nemlig at uformelle læringssituasjoner er en minst 

like viktig variabel for om individet mestrer overgangen til en ny arbeidsplass. Empirien 

bekrefter at onboarding ikke lenger er en overgang fra utdanning til jobb, men nå må ta høyde 

for en rekke faktorer som er avgjørende for at nyansatte blir en integrert del av 

organisasjonen, blant annet atferdsmønstre og individets overganger. Disse faktorene sammen 

med den markante mobiliteten i arbeidsmarkedet belyst av Opinion (2013), illustrerer at 

onboarding i dag er langt mer mangefasettert.  

Basert på mine funn behøves mer forskning på området. Med tanke på at dette er et casestudie 

av en næringsmiddelbedrift, kan ikke funnene generaliseres til andre populasjoner. Funnene 

kan dog gi en pekepinn for liknende kontekster i næringslivet, spesielt innen industri. For en 

dypere forståelse av faktorene som spiller en rolle i onboardingsprosessen, bør fremtidige 

studier legge vekt på større utvalg fra hver nyansatt-gruppe. Dette kan forhåpentligvis 

bekrefte påstandene fra denne studien, da mitt empiri-grunnlag er relativt snevert med kun en 

representant per avdeling. Om det forekommer individuelle forskjeller innad i en avdeling er 

svært interessant.  

Fremtidige studier burde ta i bruk andre kvalitative teknikker sammen med intervju for en 

dypere forståelse av onboardingsprosessen. Eksempelvis kunne observasjon vært et godt 

verktøy, for enklere kartlegging av de respektive praksisfellesskapene og hvordan disse 
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opererer i praksis. Dette ville gitt grunnlag for en ny dimensjon vedrørende nyansene i deres 

mottakelse.  

Avslutningsvis ville tettere samarbeid med kontaktpersonen i HR-avdelingen vært 

hensiktsmessig. Gjennom observasjon, kunne forskeren potensielt vært med i hele prosessen, 

fra førstegangsintervjuer til eksempelvis tre måneder inn i onboardingsprosessen. På denne 

måten kunne forskeren virkelig forstått nyansene i hva slags overganger som finner sted, hva 

slags ansvar den nyansatte får første arbeidsdag, om praksisfellesskapet gir plass til legitim 

perifer deltakelse, hvordan atferdsmønstre styrer integreringsprosessen med mer. Grunnet 

pandemien og tidsbegrensningen for denne studien lot dette ikke seg gjøre, men 

lederperspektivet burde blitt belyst nøyere.  
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Vedlegg 1: Sondering om mulig deltakelse i masteroppgave 

til representant fra organisasjonen  

Hei XXX! 

Mitt navn er Mathias Kvalnes. Jeg er på sisteåret i mastergraden min kunnskapsutvikling og 

læring i arbeidslivet ved Universitetet i Oslo. Dette semesteret er jeg på utveksling i Belgia, 

men skal våren 2020 skrive masteroppgave innen tematikken læring, teknologi og arbeid med 

fokus på onboarding av nyansatte. Bakgrunnen for at jeg kontakter dere i XXX er at jeg 

oppfatter deres bedrift som svært kunnskapsrik innen en rekke fagfelt, som er svært aktuelt i 

henhold til mottakelse av nyansatte samt kunnskapsdeling på arbeidsplassen, som også vil 

være av interesse for oppgaven.  

Formålet med oppgaven er å se nærmere på begrepet onboarding, samt viktigheten av gode 

onboardingsrutiner for å oppnå tidlig mestring i organisasjonen. Jeg ønsker å identifisere de 

nyansattes oppfatning av onboardingens faglige- og sosiale utbytte. 

Foreløpig problemstilling: Hvordan legger organisasjonen til rette for at nyansatte skal mestre 

organisasjonens arbeidsoppgaver? 

Jeg ser for meg å få tilgang til informasjon om kursopplegg og aktiviteter som brukes for dette 

formålet, samt å intervjue rundt 4-6 nyansatte som deltar i eller nylig ferdige med 

onboardingen. Intervjuene vil være basert på frivillig deltakelse og gjennomføres etter 

gjeldende regler for behandling av personopplysninger. Både organisasjonen og deltakerne vil 

anonymiseres i den endelige oppgaven.  

Prosjektet vil bli meldt til personvernombudet for forskning og Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste for godkjenning. For å kunne gjøre dette må jeg imidlertid gi opplysninger om 

type bedrift/organisasjon jeg vil rekruttere deltakere fra. I første omgang er derfor mitt 

spørsmål: Kunne du/dere tenke dere å være med på prosjektet?  

Kan jeg eventuelt få kontakte deg en av dagene for å si mer om hva det innebærer og høre litt 

om hvordan dere jobber med onboardingen? 

Jeg er svært åpen for innspill, og kan kontaktes enten på mail eller på telefon: +47 xxx 

Tusen takk for oppmerksomheten  

Med vennlig hilsen, 

Mathias Kvalnes 
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Vedlegg 2: NSD godkjenning 
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Vedlegg 3: Spørsmål om deltakelse 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Onboarding av nyansatte”? 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å identifisere de 

nyansattes oppfatning av onboardingens faglige- og sosiale utbytte. I dette skrivet gir vi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

Formål 

Hei! Mitt navn er Mathias Kvalnes, og jeg skal våren 2020 skrive masteroppgave i samarbeid 

med deres bedrift. Masteroppgaven omhandler onboarding – eller organisasjonssosialisering – 

og hvordan dette fungerer i praksis hos dere. Sagt med andre ord innebærer dette prosessen 

fra man kommer inn som ny i en bedrift til man blir et fullverdig medlem, både sosialt og 

faglig.  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo, institutt for pedagogikk er ansvarlig for prosjektet med professor Monika 

Bærøe Nerland som prosjektansvarlig og min veileder.  

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du får spørsmål om å delta på bakgrunn av at du er relativt nyansatt i bedriften, og at dine 

meninger og erfaringer som nyansatt er veldig verdifull for oppgaven. Jeg har vært i kontakt 

med deres HR-ansvarlig som har videresendt denne eposten til deg. 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Jeg tar kontakt med deg om det er mulig å få til et intervju på rundt 30-45 minutter om dine 

erfaringer og opplevelser omkring hvordan du ble tatt imot da du var nyansatt. Intervjuet vil 

bli tatt opp på båndopptak for transkribering og dine uttalelser kan brukes i oppgaven. Ingen 

navn på deltakere eller bedriften vil framkomme i oppgaven. Opplysninger fra intervjuene 

som brukes i oppgaven vil bli anonymisert, og utenforstående vil ikke kunne spore disse 

tilbake til deg eller bedriften 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det 

vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 
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• Eneste som vil ha tilgang på dataene er min veileder og meg. 

• Lydopptakene blir lagret på en sikret måte slik at ingen får tilgang til opplysningene. 

Ditt navn blir kodet når jeg transkriberer intervjuene, som «medarbeider 1». Intervjuet 

og transkriberingen skjer av meg (Mathias Kvalnes, +47 92667155 ved spørsmål) 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter 

planen er forventet 01.12.2020. Etter prosjektslutt vil all data om deg og intervjuet slettes.  

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi 

av opplysningene, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- å få slettet personopplysninger om deg, og 

- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Universitetet i Oslo, institutt for pedagogikk ved Monika Bærøe Nerland. Telefon: 

+47 22858172 eller e-post: m.b.nerland@iped.uio.no eller student Mathias Kvalnes. 

Telefon: +47 92667155 eller e-post: mathiakv@student.uv.uio.no 

• Vårt personvernombud: Roger Markgraf-Bye. E-post: personvernombud@uio.no 

 

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller på telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Prosjektansvarlig    Masterstudent ved institutt for pedagogikk 

Monika Bærøe Nerland                                 Mathias Kvalnes 
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Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Onboarding av nyansatte, og har fått 

anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i intervju 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 4: Samtykkeskjema 

Samtykkeskjema til deltakerne i prosjektet: 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

______________________________                                              _______________ 

Signert av student                                                                                   Sted, dato 

 

 

Jeg er villig til å delta i denne studien: 

 

______________________________ 

Informantens navn m/ blokkbokstaver 

 

______________________________                                              _______________ 

Signert av informant                                                                               Sted, dato 

 

Informasjon om utfallet av studien: Jeg ønsker å holdes oppdatert om publikasjoner fra 

studien. Min epostadresse er: __________________________________________ 

 

 

Fotnote: Følgende skriv ble underskrevet av deltakerne før intervjuene.  

 

 



 
 

78 
 

Vedlegg 5: Intervjuguide kontaktperson HR 

Bakgrunnsinformasjon  

1. Hvem er dere? Hva driver dere med? 

a) Hvor mange ansatte har dere? 

b) Hvor mange ulike yrkesgrupper finnes i organisasjonen? 

c) Kan du fortelle litt om hvordan produksjonen henger sammen? 

 

2. Er det spesielle områder hvor dere ønsker informasjon jeg kan undersøke? 

a) Har dere noen kjerneverdier? 

Om nyansettelser 

3. Hva koster en nyansettelse for dere? 

a) Hvem gjør intervjuer og vurderer kandidater hos dere? 

4. Hvor mange ansetter dere i løpet av ett år? 

a) Hvordan ser turnoveren deres ut?  

b) Hva ligger til grunn for høy/lav turnover? 

Onboardingsprosessen 

5. Hvordan blir nyansatte generelt tatt imot? 

a) Vil du si dere anvender strukturerte eller mer flytende metoder for mottakelsen? 

6. Er onboarding noe dere jobber med? 

a) Er onboardingen frivillig eller obligatorisk? 

b) Hva slags barrierer kan kandidatene møte før de er «onboard»? 

c) Hvordan legger dere til rette for at den nyansatte skal komme «onboard»? 

7. Hva er kritiske elementer den nyansatte bør beherske for å gjøre en god jobb? 

8. Hva forventes det av en nyansatt i produksjonen? 

a) Hva forventes tilsvarende fra dem i administrasjonen? 

Læringsprosesser 

9. Hvordan forventes det at den nyansatte skal lære i organisasjonen? 

10. Hvordan legger dere til rette for at den nyansatte skal gjøre en god jobb? 

11. Finnes det noen konkrete læringsmål for deres ansatte? 

a) Hvis så, hva bør de kunne når?  
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b) Måler dere dette på et vis? 

12. Er det særlig bruk av kunnskapsdeling og/eller tverrfaglig læring hos dere? 
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Vedlegg 6: Intervjuguide nyansatte 

Hei! Hjertelig takk for at du stiller opp og hjelper meg min masteroppgave. Mitt navn er da 

Mathias Kvalnes, jeg er masterstudent på masterprogrammet i pedagogikk ved Universitetet i 

Oslo, og jeg har vært så heldig at jeg får samarbeide med din bedrift i oppgaven. Som skrevet 

i forespørselen har du blitt bedt om å delta med tanke på at du er relativt ny i bedriften, og 

dine erfaringer er av stor interesse for min oppgave da jeg er veldig interessert i hvordan 

nyansatte lærer og blir mottatt, og vil derfor prøve å lære mer om dette fenomenet gjennom 

denne caseoppgaven. Intervjuet er tenkt til å ta mellom 30-45 minutter. Jeg ønsker en åpen 

dialog hvor du kan svare så fritt som du vil om dine erfaringer, hvis jeg avbryter er det i 

hovedsak for å holde seg innenfor tidsplanen. Er du innforstått med at jeg tar opp dette 

intervjuet og bruker det i oppgaven min? 

Da kan vi kjapt gå gjennom samtykkeskjemaet sammen med signering: 

Introduksjonsspørsmål/bakgrunn 

1. Hva er stillingen din i bedriften og hvor lenge har du jobbet der? 

2. Hva slags bakgrunn har du? 

a) Hva slags yrkesbakgrunn? 

b) Har du noe utdannelse? 

c) Hvor gammel er du? (Få med kjønn) 

3. Hvordan fikk du vite om jobben? 

 

Hva gjør de i jobben sin? Beskrivende informasjon om hva de gjør, hvilke oppgaver de 

har og hvem de jobber sammen med 

4. Hva gjør du i jobben din?  

5. Er det spesielle oppgaver du har ansvar for? 

6. Kan du gå gjennom en vanlig arbeidsdag fra du kommer på jobb til du er ferdig? 

7. Jobber du for det meste alene eller med andre? 

a) Jobber dere noe særlig i team på din avdeling?  

b) Innsyn i ulike praksisfellesskap de er en del av. Støter de på noen grenser? Finnes 

det deler av bedriften du ikke vet noe om? 

Da hopper vi videre til neste tema, nemlig onboarding – eller organisasjonssosialisering, og 

hvordan du ble tatt imot da du var ny. Tenk tilbake på dine erfaringer, og hva dere fikk tilgang 
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til og hva det har betydd. Beskriv gjerne så detaljrikt som mulig med eksempler på situasjoner 

og erfaringer  

Onboarding – hvordan en vellykket onboardingsprosess resulterer i personlig utvikling 

og læring på arbeidsplassen.  

 

8. Kan du fortelle litt om hvordan din første dag/uke var? 

a) Hvordan ble du tatt imot, og av hvem? 

b) Var det noen som hadde ansvar for deg første periode i jobben? En fadder? 

9. Hvordan blir nyansatte generelt tatt imot i din avdeling? 

a) Var det noe fast opplegg eller er var det mer opp til deg selv å finne ut av ting? 

b) Fikk du tilgang på noe opplæringsmateriale i form av kurs, bøker o.l.? 

10. Hva forventes det at du skulle kunne før du startet i stillingen? 

 

11. Hvordan lærte du arbeidsoppgavene dine i oppstartsfasen? 

a) Husker du om noe var spesielt utfordrende, eventuelt hvorfor det og hvordan? 

b) Stemmer forventningene til arbeidsoppgavene overens med hva du så for deg før 

du startet i bedriften? 

12. Vil du si selv at du er godt integrert i arbeidsplassen med tanke på arbeidsoppgaver og 

kollegaer? 

a) Har din mottakelse skapt gode arbeidsrelasjoner med kollegaer? 

 

13. Hvor viktig er en god mottakelse for deg? 

a) Har en god mottakelse påvirkning for hvor lenge du eventuelt blir i jobben?  

b) I en ideell verden, hvordan ville du bli tatt imot i en ny jobb?  

c) Tror du at du er her om 5 år eller er dette mer et stopp på veien videre? 

Forhåpentligvis vil man med en god mottakelse bli flink i jobben sin fort, så nå hopper vi over 

til personlig utvikling og læring på arbeidsplassen. 

Personlig utvikling og læring på arbeidsplassen  

14. Hvordan foretrekker du å lære noe nytt og komme inn i nye ting? 

a) Finner du ut av ting selv, eller foretrekker du at andre legger til rette for deg? 

b) Hva kan være vanskelig? 

15. Har du noen mål for egen utvikling på arbeidsplassen? 
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a) Hvem sitter disse, deg som person eller bedriften? 

16. Er det noe fra dagene du lærte som nyansatt som fortsatt brukes jevnlig? 

17. Hvordan vil du si at dere lærer på jobben?  

a) Gjør bedriften noe spesifikt for at dere skal lære nye ting, som har du fått 

muligheten til å delta på kurs? 

b) Deler du kunnskap med dine kollegaer og visa versa? Er du for eksempel fadder 

selv? 

c) Hvis du møter utfordringer på arbeidsplassen, enten faglig eller sosialt, hvem 

forhører du deg med da?  

18. Har det skjedd noen endringer/utvikling i dine arbeidsoppgaver fra du startet til nå? 

19. Hva sier du hvis folk spør hva de driver med?  

Oppsummering 

20. Hvis du hadde vært ansvarlig for å ta imot nyansatte, hadde du gjort noe annerledes 

enn hvordan du ble tatt imot? 

21. Mer å tilføye? 

22. Er det noe ved onboardingen jeg ikke har spurt om som du vil snakke om? 

 


