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Forord 

Denne prosjektrapporten er utarbeidet av fem studenter, som en del av masterprogrammet 

Organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo. På oppdrag fra Direktoratet for 

forvaltning og økonomistyring (DFØ) har prosjektgruppen sett nærmere på hvordan 

direktoratet kan videreutvikle sitt kompetanseutviklingsarbeid for å ivareta direktoratets 

målsetning om å sikre rett kompetanse til rett tid.   

 

Vi ønsker å takke vår oppdragsgiver DFØ, og spesielt takk til Jannicke Martinsen Westgaard 

som har vært vår kontaktperson under hele prosjektet. Hennes engasjement, hjelp og gode 

råd har vært en stor ressurs. Takk også til DFØs Eldbjørg Irene Ness som har vært svært 

behjelpelig gjennom prosjektet. Vi vil også takke vår veileder, Morten Stenstadvold, for 

gode råd og faglige innspill gjennom hele prosjektet.  

 

Ikke minst ønsker vi å rette en stor takk til alle respondenter og informanter for deres 

deltakelse i spørreundersøkelse og intervjuer. Dette spesielt tatt i betraktning den spesielle 

og krevende tiden under Covid-19.  

 

Vi håper at rapporten kan inspirere og sette retning på videre kompetanseutviklingsarbeid 

i direktoratet.  

 

Oslo, mai 2020 

Frida, Jenny, Lene, Marit og Stina.   
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Sammendrag 

I dette prosjektet har vi sett på hvordan Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 

(DFØ) kan jobbe videre med kompetanseutvikling. Direktoratet har vært gjennom flere 

strukturelle endringer de siste årene. Disse endringene medfører nye tjenester, og utvidet 

kompetanseområde som også må ivaretas i DFØ sin kompetanseutvikling. Formålet med 

rapporten var derfor å gi velbegrunnede råd om hvordan DFØ kan videreutvikle sitt 

kompetansearbeid for å ivareta direktoratets målsetting om å sikre rett kompetanse til rett 

tid.   

 

Vi har gjennomført både kvantitative og kvalitative undersøkelser, og dermed fått tilgang 

til ansattes opplevelser og holdninger rundt dagens situasjon. Datainnsamlingen begynte 

med en spørreundersøkelse som ble sendt ut til hele direktoratet. Basert på undersøkelsens 

hovedfunn utviklet vi intervjuguiden til prosjektets individuelle intervjuer. Datagrunnlaget 

fra den kvalitative undersøkelsen baserer seg på til sammen ni intervjuer med ansatte fra 

DFØs tre lokasjoner.  

 

Undersøkelsene viser at ansatte i DFØ i utgangspunktet er positive til kompetanseutvikling 

og at DFØ som arbeidsgiver tilbyr flere muligheter for dette. Samtidig identifiserte vi 

utfordringer i forbindelse med kompetanseutvikling. Disse er knyttet til strategi, 

ansvarsplassering, kunnskapsdeling, læringsmiljø og tid. Basert på disse funnene har vi 

utviklet seks råd:  

 

Råd 1: Operasjonalisere virksomhetens overordnede strategi 

Råd 2: Tydeliggjøre ansvar for kompetanseutvikling  

Råd 3: Gjøre kompetanseutviklingsaktiviteter mer oversiktlig og tilgjengelig 

Råd 4: Opprette en felles digital plattform for kunnskapsdeling 

Råd 5: Formalisere kunnskapsdeling etter kompetanseutviklende tiltak  

Råd 6: Legge til rette for bedre læringsmiljø i organisasjonen 
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1. Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Direktorat for forvaltning og økonomistyring 

(DFØ) i forbindelse med Prosjektforum ved Universitetet i Oslo. Oppdraget ble utdelt av 

avdeling for Strategi, organisasjonsutvikling og HR (SOHA) i strategi- og 

fellestjenestedivisjonen (SFD). Avdelingen står som eier og utvikler bak direktoratets 

kompetansestyringsprosess som ble implementert i organisasjonen i 2017. Avdelingens 

erfaringer med prosessen vitnet om et behov for å gjennomgå den eksisterende 

kompetansestyringsprosessen og belyse muligheter og utfordringer knyttet til dagens 

prosess.  

 

1.1 Mandat for rapporten 

Direktoratet har i mange år tilrettelagt for kompetanseutvikling og internopplæring, og 

besluttet i 2017 en egen kompetansestyringsprosess. Dette med formål om å sette 

enkeltaktiviteter inn i en større sammenheng og ivareta fremtidige ressurs- og 

kompetansebehov. Disse behovene er i konstant endring, og det er derfor utfordrende for 

DFØ å kartlegge behovene lenger frem i tid enn ett år. I dag opplever direktoratet at 

prosessene er lange og tidkrevende. Det er også usikkerhet knyttet til ansattes oppfatning 

av utbytte av kompetansestyringsprosessen. Med bakgrunn i utfordringer knyttet til 

kompetansestyringsprosessen var målet med rapporten å begrunne råd om hva DFØ bør 

jobbe videre med for å å ha en kompetansestyringsprosess som ivaretar direktoratets 

målsetning om å sikre rett kompetanse til rett tid.   

 

1.2 Problemstilling  

For å begrunne råd for hvordan DFØ bør jobbe videre med kompetansestyringsprosessen, 

valgte vi med bakgrunn i mandatet og i samråd med oppdragsgiver å kartlegge ansattes 

holdninger og oppfatninger tilknyttet dagens situasjon rundt kompetanseutvikling. For å 

begrunne råd vurderte vi det som hensiktsmessig å belyse både muligheter og utfordringer 

med dagens situasjon. Med bakgrunn i dette har vi utviklet følgende problemstilling: 
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Hvordan kan DFØ videreutvikle deres kompetansearbeid slik at det legger til 

rette for kompetanseutvikling i takt med både dagens og fremtidens utviklingsbehov?  

  

For å kunne besvare problemstillingen har vi formulert følgende underliggende spørsmål:  

  

• Hvordan opplever ansatte arbeidet med kompetanse i DFØ? 

• Hvordan fungerer kunnskapsdelingen i DFØ?  

• Hvordan opplever ansatte i DFØ dagens læringsmiljø? 

• Hvilke faktorer bør prioriteres for å ivareta direktoratets målsetting for rett 

kompetanse til rett tid? 

  

Problemstillingen vil bli besvart ut fra et medarbeiderperspektiv. Det vil bli utført en 

helhetlig vurdering av styrker og svakheter med dagens situasjon. Tatt i betraktning at det 

foreligger lite kunnskap om hvordan tilbudet av kompetanseutvikling oppfattes blant de 

ansatte i organisasjonen, ønsker vi å belyse utviklingspotensialer sett fra medarbeidernes 

ønsker og behov.  

 

1.3 Rapportens struktur  

Rapporten er oppbygd på følgende måte: kapittel 2 gir en innføring i DFØ som organisasjon 

og beskrivelse av kompetansestyringsprosessen i dag, og tar opp utfordringer ved dagens 

prosess. Kapittel 3 redegjør for det teoretiske rammeverket for rapporten. Videre 

oppsummerer kapittel 4 de metodiske tilnærmingene for prosjektet. Kapittel 5 presenterer 

og analyserer datagrunnlagets hovedfunn. Følgelig drøfter kapittel 6 funnene i lys av det 

teoretiske rammeverket og problemstillingene. Kapittel 7 gir en oppsummering og 

anbefalinger for videre arbeid med kompetanseutvikling.  
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2. Bakgrunn  

Dette kapittelet vil redegjøre for bakgrunnsinformasjon om DFØ, avgrenset til relevant 

tematikk for vårt prosjekt. Vi vil presentere en kort oversikt over organisasjonen. I tillegg vil 

vi se på kompetanseutvikling internt og se på utfordringer ved dagens situasjon.  

 

2.1 Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagmiljø for styring, 

organisering og ledelse. Organisasjonen har en nøkkelrolle i å frambringe kunnskap om 

tilstand, utviklingstrekk og endringsbehov i forvaltningen, og gir innspill til politikkutvikling 

på disse områdene. Videre tilbyr DFØ arbeidsgiverstøtte og ledelse- og 

kompetanseutvikling i forvaltningen. DFØ forvalter og utvikler løsninger for 

statsregnskapet og statlig betalingsformidling. De leverer lønns- og regnskapstjenester til 

rundt 90 prosent av forvaltningen (DFØ, 2020). I utgangen av 2019 var det rundt 500 ansatte 

i DFØ, fordelt på tre lokasjoner i Norge: Oslo, Stavanger og Trondheim.  

 

Figur 1: organisasjonskart (DFØ, 2020) 

 

Som man ser av organisasjonskartet er DFØ bygd opp av fire ulike divisjoner. I tillegg finner 

man Kommunikasjon som en egen enhet. Videre er divisjonene fordelt inn i ulike 

avdelinger, som igjen består av seksjoner.  
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Organisasjonen har vært gjennom flere strukturelle endringer de siste årene, og den siste 

stammer fra 1.1.2020. Da overtok de ansvarsoppgaver som tidligere lå i daværende 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Ved utgangen av 2020 vil det være over 600 ansatte 

i direktoratet. I tillegg vil DFØ i løpet av året motta oppdrag fra til sammen tre 

departementer. Disse endringene medfører nye tjenester, og utvidet kompetanseområde 

som også må ivaretas i DFØ sin kompetanseutvikling.  

 

2.2 Kompetanseutvikling i DFØ 

DFØs kompetansestyringsprosess ble utviklet i 2017, med et mål om å se 

kompetanseutvikling i en større sammenheng i organisasjonen. Man ønsket også i større 

grad å tilrettelegge for fremtidige kompetansebehov. Kompetanserådet ble opprettet som 

en sammenslåing av daværende stipendutvalg og DFØ-skolerådet, da det var 

hensiktsmessig å se rådenes ansvar i sammenheng. Kompetanserådet består av 

representanter fra hver divisjon, kommunikasjonsenheten, samt at fagforeningene i DFØ 

har pekt ut en representant som sitter i rådet. Hovedoppgaven til rådet er å tenke 

kompetanseutvikling på tvers av organisasjonen ved å bl.a. koordinere opplæringsbehov 

via DFØ-skolekurs, og forvalte stipendmidler til ansatte, basert på innsendte søknader.  

  

Prosessen består av flere deler. Første steg handler om å gjennomføre årlige mål-og 

utviklingssamtaler, med en påfølgende oppfølgingssamtale. Det er leders ansvar å 

gjennomføre samtalene, men medarbeidere har også ansvar for å bidra inn i samtalene. 

Mange ledere gjennomfører i tillegg også månedlige, kortere samtaler. Andre steg er å 

kartlegge kompetansebehovet til den enkelte i tråd med dagens og framtidige 

oppgaver/tjenester enheten skal levere på. Basert på disse samtalene fylles enhetens 

opplæringsbehov inn i en Excel-mal. Divisjonsdirektørene prioriterer divisjonens 

opplæringsbehov for neste år, og aller helst lengre frem, og om opplæringsbehovet antas 

dekt av stipend, divisjonsvise midler og/eller DFØ-skolekurs. I tillegg fører ansatte opp 

opplæringskostnader i egen mal. Til sammen utgjør alle divisjonenes opplæringsbehov 

DFØs samlede behov for kompetansetilførsel utover kompetanse som rekrutteres. 
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I DFØ gjennomføres kompetansetiltak via DFØ-skolen, egen stipendordning eller ved bruk 

av opplæringsmidler i den enkelte divisjon. DFØ-skolen tilbyr kurs på bakgrunn av innmeldt 

opplæringsbehov fra divisjonene, der opplæringsbehovet er av et visst omfang som gjør det 

hensiktsmessig å arrangere kurs for flere. Hvert år kan alle ansatte, i samråd med egen 

leder, søke midler til stipend for kompetanseutviklende tiltak. Dette kan være til en rekke 

ulike tiltak, for eksempel enkeltemner på universitet/høyskole, eksterne kurs eller 

seminarer i inn- og utland. Søknad om stipend skal ta utgangspunkt i dagens og fremtidige 

kompetansebehov til den enkelte i tråd med DFØs behov for kompetanse. Det er satt av en 

bestemt sum midler til dette formålet. Kompetanserådet vurderer og anbefaler søknader 

to ganger i året, vår og høst, mens ledergruppen beslutter stipendvedtakene. Dette er en 

tidkrevende prosess, og Kompetanserådet selv stiller spørsmålstegn til om dette er en 

hensiktsmessig måte å administrere kompetanse på.  

 

Innvilges søknaden, er det den enkeltes ansvar å planlegge og gjennomføre det 

kompetanseutviklende tiltaket, og da i dialog med støtte fra leder. Etter gjennomført 

kompetansetiltak må det sendes en rapport til SOHA. 

 

2.3    Utfordringer med dagens prosess 

Basert på prosjektets mandat, gjennomgang av dokumenter og samtaler med medlemmer 

av Kompetanserådet, fant vi i begynnelsen av prosjektet flere utfordringer med dagens 

prosess. Det påpekes i mandatet at dagens kompetansestyringsprosess er tidkrevende, 

både for medlemmer av Kompetanserådet og lederne. I tillegg risikerer man at det går for 

lang tid fra et behov meldes inn til noen tar tak i det. Man har heller ikke et eget 

verktøy/systemstøtte som gir en oversikt over hvilken kompetanse organisasjonen har, og 

hva man har behov for. I dag har DFØ oversikt over opplæringsbehovet, men har ikke en 

fullstendig oversikt over kompetansebeholdningen. Opplæringsoversikten vises i en egen 

Excel-mal, men det ble tidlig oppgitt fra flere at dette ikke oppleves å være tilstrekkelig for 

å ha god oversikt over opplæringsbehovet. Alle ansatte som får tildelt stipendmidler skal 

skrive en rapport, og SOHA purrer opp dem som ikke leverer. Dette fordi denne 

tilbakemeldingsrapporten er viktig for å holde oversikt over at studier gjennomføres i 
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henhold til tildelt stipend. SOHA sitter med oversikten over disse rapportene, men har i liten 

grad kapasitet til å følge opp de tilbakemeldingene som gis om kvaliteten på gjennomført 

studie. Denne informasjonen kunne vært benyttet når andre søker om samme eller 

tilsvarende kurs. For ansatte i organisasjonen fremstår det som uklart når man skal søke 

stipend, og når man skal benytte seg av avdelingsvise midler. Der det ikke er grunnlag for å 

tildele stipend, men opplæringsbehovet er reelt, oppfordrer Kompetanserådet divisjonene 

til at de selv kan finansiere opplæringstiltak ved bruk av egne opplæringsmidler.   
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3. Teori  

I dette kapittelet vil vi starte med å definere en rekke begreper for å skape et godt grunnlag 

for å besvare problemstillingen. Vi skal se på begreper som kompetanse, 

kompetanseutvikling, samt læring på individnivå og organisasjonsnivå.  

 

Videre går vi inn på begrepet «strategisk kompetansestyring» og forklarer hva som ligger i 

dette begrepet. Når det gjelder strategisk kompetansestyring baseres rapportens 

rammeverk på Linda Lai (2013), med enkelte supplerende teoretiske perspektiver. 

Utgangspunktet er Lais modell for strategisk kompetansestyring og brukes for å beskrive 

hva strategisk kompetansestyring er og hva som inngår i denne prosessen.  

 

Siste del av teorikapittelet omhandler læring i organisasjoner, hvor vi tar for oss læring som 

en prosess fra individuell til kollektiv læring. Vi tar også for oss kultur for læring og 

kunnskapsdeling. Innenfor kunnskapsdeling kommer vi inn på teorier om hverdagslæring, 

kommunikasjon og læring på tvers av lokasjoner. Kapittelet avsluttes med en oversikt over 

hva som kan hemme læring.  

 

3.1 Hva er kompetanse?  

Kompetanse er et komplekst begrep som mange forsøker å definere. Linda Lai (2004, s. 46) 

har valgt å definere kompetanse på følgende måte: «Kompetanse er de samlede 

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

i tråd med definerte krav og mål». Odd Nordhaug (1993) definerer det noe annerledes, men 

mange av elementene er de samme. «Kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og evner som 

er nødvendige for å utføre et arbeid» (Nordhaug, 1993, referert i Høgvold, 2016, s. 240).  

 

Den samlede kompetansen et individ sitter med, kalt realkompetansen, er satt sammen av 

to typer kompetanse: den formelle og den uformelle kompetansen. (Lai, 2004). Den 

formelle kompetansen er den delen som er dokumentert og lett å identifisere, for 

eksempelvis utdanning og kurs. Den uformelle kompetansen er noe vanskeligere å skulle 
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identifisere ettersom den utvikles fortløpende gjennom erfaring individer gjør seg (Lai, 

2004). I virksomheter er det viktig at det er en felles forståelse av kompetansebegrepet 

(Høgvold, 2016). Mens noen tenker på kompetanse som kun den formelle kompetansen, 

tenker andre på arbeidserfaring som et individs kompetanse. 

 

Vi velger i denne oppgaven å se på kompetanse som de samlede kunnskaper, ferdigheter, 

evner og holdninger, bestående av en formell og uformell del. 

 

3.2 Kompetanseutvikling og læring 

Begrepet kompetanseutvikling går ut på å vedlikeholde og videreutvikle ansattes 

kompetanse (Nordhaug, 2012). Det handler om å forbedre kunnskaper, ferdigheter, evner 

og holdninger (Høgvold, 2016). En gjenganger er at kompetanseutvikling handler om å ha 

kontroll på organisasjonens behov og kompetansesammensetning, for å holde seg 

konkurransedyktig og tilpasningsdyktig med omgivelsene. Kontinuerlig endring både 

internt i organisasjoner og eksternt i omgivelsene, gjør at kompetanseutvikling er blitt en 

sentral del av virksomheter. 

 

Kompetanseutvikling forutsetter at læring finner sted. Begrepet læring defineres på 

følgende måte en prosess der mennesker og organisasjoner tilegner seg ny kunnskap, og 

endrer sin atferd på grunnlag av denne kunnskapen» (Jacobsen og Thorsvik, 2019, s. 341). 

Lai mener læring innebærer ny eller endret kompetanse som medfører varige endringer i 

atferden (2013, s. 118). 

 

Vi kan skille mellom læring på individnivå og organisasjonsnivå. En organisasjon som sådan 

kan ikke lære uten individene (Jacobsen og Thorsvik, 2019). Jacobsen og Thorsvik (2019) 

illustrerer sammenhengen mellom læring på individ- og organisasjonsnivå i en 

læringssirkel. Individer lærer gjennom refleksjon av egne erfaringer som kan lede til ny 

kunnskap og ideer om hvordan ting kan gjøres bedre. Videre vil denne kunnskapen 

overføres og formidles til andre i organisasjonen, og kunne føre til en kollektiv enighet om 
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tiltak som endrer praksisen. Dette vil igjen individene dra erfaring av, og slik fortsetter 

læringsprosessen i samspill med individene og organisasjonen.  

 

Læring er likevel mer komplisert enn som så. Dette fordi læring ikke behøver å være en 

bevisst prosess (formell læring), eller noe man enkelt kan dele med andre i organisasjonen. 

Læring kan skje i en uformell prosess hvor man ikke er bevisst på at læring finner sted. I 

tillegg kan kunnskap være vanskelig å sette ord på og formidle til andre, det vi kaller for 

taus kunnskap (Jacobsen og Thorsvik, 2019). Taus kunnskap er altså kunnskap en person 

sitter med, men som man ikke klarer å dele. Det motsatte kalles for eksplisitt kunnskap, 

som man enkelt kan sette ord på og dele med andre. En forutsetning for at organisasjoner 

skal lære er at den tause kunnskapen må gjøres eksplisitt og tilgjengelig i organisasjonen 

(Jacobsen og Thorsvik, 2019). Det er på denne måten organisasjonen kan dra nytte av 

læringen.  

 

3.3 Strategisk kompetansestyring 

3.3.1 Strategi som utgangspunkt  

Strategi kan beskrives som «overordnede beslutninger som påvirker hele organisasjonen, 

med det formål å kunne tilpasse organisasjonen best mulig omgivelsene og oppnå best 

mulig resultater» (Lai, 2013, s.29). Forenklet kan man altså si at strategi er en helhetlig, 

overordnet og langsiktig plan for å oppnå definerte mål.  

  

Hensikten med å utforme og implementere en strategi er altså å knytte virksomheten til 

omgivelsene på en måte som gjør at dens ressurser utnyttes best mulig (Nordhaug, 2004). I 

den forbindelse er kompetanse et vesentlig element. Valg av strategi legger føringer for 

hvilken kompetanse det er viktig å mobilisere, videreutvikle eller eventuelt anskaffe. 

Strategi og kompetanse henger dermed tett sammen, og vil påvirke hverandre gjensidig.   

 

Hall (1984, referert i Nordhaug 1998, s. 26) definerer strategisk utvikling av menneskelige 

ressurser som «identifisering av kompetansebehov og aktiv styring av medarbeidernes 

læring på lengre sikt i forhold til bedriftens strategier». I og med at kompetanse er et 
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sentralt element i alle funksjoner og i utarbeidelse av strategier på samtlige nivåer, er det 

viktig å betrakte en kompetansestrategi som en overordnet strategi. Lai (2013, s. 31) 

definerer begrepet som følger: «En kompetansestrategi angir i hvilken grad og hvordan 

organisasjonen som helhet og sentrale funksjoner/enheter skal satse på kompetanse 

gjennom tiltak for anskaffelse, utvikling, mobilisering og eventuelt avvikling av 

kompetanse». Hensikten med en kompetansestrategi er dermed å lage retningslinjer for 

satsing på kompetanse, med spesifisering av prioriterte kompetanseområder, på kort og 

lang sikt, samt hvilke tiltak som skal vektlegges innenfor de ulike områdene. Den 

strategiske betydningen av en kompetansestrategi tilsier at ansvaret for utvikling og 

gjennomføring bør ligge hos toppledelsen, og ikke delegeres til en spesifikk funksjon (Lai, 

2013). 

 

For å kunne gjennomføre de nødvendige tilpasningene og omstillingene er virksomheten 

avhengig av synlig og tydelig ledelse (Fivelsdal, Nordhaug, og Bakka, 2004). Som nevnt 

fremheves ledelsens ansvar i utarbeidelse og gjennomføring av kompetansestrategier som 

helt sentral. Ifølge en undersøkelse gjort av Gunnigle og Moore (1994) synker 

informasjonsmengden en medarbeider får parallelt med hvor langt ned i hierarkiet den 

befinner seg. Personer i høyere stillinger vil vanligvis få mye mer informasjon om 

overordnede strategier, enn medarbeidere på lavere nivåer. Betydningen av å 

kommunisere organisasjonens mål, strategier og resultater nedover i organisasjonen kan i 

den forbindelse ikke overvurderes (Lai, 2013). I informasjonen som blir gitt til 

medarbeiderne er det tre hovedelementer som bør inngå (Gunnigle og Moore, 1994): 1) 

Bakgrunnen for hvorfor virksomheten velger en gitt strategi, gitt konteksten som ligger til 

grunn; 2) Innholdet i strategien, som vil si hvilken strategi skal følges og hvilke 

forutsetninger ligger bak; 3) Prosessen strategien innebærer, altså hvilke tiltak som skal 

iverksettes og hvem som blir involvert og på hvilken måte disse blir påvirket.   

 

3.3.2 Kompetansestyring som prosess  

Tanken om at all satsing på kompetanse er lønnsomt fører ofte til ustrukturert og tilfeldig 

kompetansearbeid som igjen kan gi negative effekter, både for organisasjonen og den 
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enkelte medarbeider (Lai, 2013). For å forhindre dette, samt oppnå de ønskede positive 

effektene ved satsning på kompetanse er det avgjørende at arbeidet er langsiktig, 

målorientert og systematisk (Lai, 2013). Som nevnt er kompetansestrategien 

retningsgivende for satsingsområde, men for å kunne oppnå målene i strategien må veien 

til måloppnåelse være satt i system. En tilnærming til dette er strategisk kompetansestyring 

som defineres som «(...) planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre at 

organisasjonen og den enkelte medarbeider har og bruker nødvendig kompetanse for å nå 

definerte mål» (Lai, 2013, s. 14). Prosessen for strategisk kompetansestyring er dermed 

bindeleddet mellom strategi og kompetanse. Sammenhengen mellom de ulike aktivitetene 

som inngår i prosessen kan illustreres på følgende måte: 

              Figur 2: Strategisk kompetansestyring som kontinuerlig prosess (Lai, 2013, s. 15) 

 

Figuren viser hvordan strategisk kompetansestyring består av tre hovedaktiviteter: 

kompetanseplanlegging, implementering av tiltak, og evaluering og oppfølging. Disse 

aktivitetene er igjen operasjonalisert i flere underaktiviteter som til sammen utgjør en 

helhetlig prosess (Lai, 2013). Sammenhengen mellom disse aktivitetene, som illustrert 
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over, viser at strategisk kompetansestyring må forstås som en kontinuerlig prosess, og ikke 

én enkeltstående aktivitet.  

 

Videre følger en gjennomgang av hovedelementene som inngår i denne prosessen.    

 

3.3.3 Kompetanseplanlegging  

Nordhaug (2004) påpeker at det i mange virksomheter nedlegges betydelige ressurser i å 

planlegge både kvantitative og kvalitative sider ved kompetanse, og fremholder at dette 

ofte gjøres ved å sammenligne et beregnet fremtidig behov med dagens situasjon. Videre 

planlegger man for å dekke dette gapet, som oftest gjennom å spesifisere hvor mange nye 

personer som må ansettes og til hvilke områder (Nordhaug, 2004). I forbindelse med 

kompetanseplanlegging fremhever Nordhaug (2004) behovet for en sammenheng mellom 

denne planleggingen og virksomhetens øvrige mål og strategier. Til tross for dette påpeker 

han at slike tette koblinger sjeldent skjer i praksis. Ifølge Nordhaug (2004) er en vesentlig 

del av kompetanseplanleggingen å bestemme hvorvidt kompetansen skal anskaffes 

eksternt, eller bygges opp og videreutvikles gjennom dagens ansatte. Intern utvikling av 

kompetanse kan bidra til å bygge opp eller opprettholde organisasjonskulturen (Nordhaug, 

2004).   

 

Viktigheten av en tett kobling mellom virksomhetens strategier og kompetanseplanlegging 

støttes også av Lai. Hun sier at: «det må være en direkte kobling mellom organisasjonens 

overordnede strategier og arbeidet med kompetanse» (2013, s. 14). For at beslutninger 

knyttet til kompetanse skal være reelt strategisk, må de være basert på analyser av behov. 

Også Fivelsdal et al. (2004) fremhever at for å lykkes må kompetansearbeidet være 

systematisk. Dette fremholdes ved at utforming og utvikling av strategi skjer gjennom flere 

ledd, og strekker seg fra å analysere nåværende kompetansebeholdning opp mot 

fremtidige kompetansebehov, til å omsette resultatene av analysene til praktisk handling 

(Fivelsdal et al., 2004). Forfatterne presiserer, i likhet med Lai (2013), at ansvaret ligger hos 

toppledelsen.    
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Lai (2013) belyser tre elementer som inngår i kompetanseplanleggingsfasen: 

kompetanseanalyse, kompetansestrategi og tiltaksplaner. Formålet med 

kompetanseanalyse er å identifisere hvilken kompetanse organisasjonen allerede har og 

hvilken kompetanse organisasjonen trenger for å nå sine mål. Videre lager man en 

kompetansestrategi som skal være en overordnet plan for satsning av kompetanse, i tråd 

med organisasjonens overordnede mål. Tiltaksplaner handler om å danne en detaljert plan 

for gjennomførelsen, med informasjon om deltakere, tidshorisont, kostnader, samt hvem 

som er ansvarlig.  

 

3.3.4 Kompetansetiltak 

Det neste steget i prosessen er implementering av tiltak som beskrevet i tiltaksplanene. 

Som vist i figur 1 skiller Lai (2013) mellom fire kompetansetiltak: anskaffelse, utvikling, 

mobilisering og avvikling. Hvilke tiltak som implementeres vil variere og avhenger av gapet 

som identifiseres i planleggingsfasen. Fokusområde for dette prosjektet ligger på utvikling 

og mobilisering, og vi begrenser derfor gjennomgangen til å omhandle disse to tiltakene.  

    

Kompetanseutvikling  

Som tidligere nevnt knyttes kompetanseutvikling opp mot læringsbegrepet, da begge 

begrepene handler om tilegnelse av ny eller endret kompetanse. I forbindelse med 

strategisk kompetansestyring defineres dette mer konkret, og ifølge Lai (2013) viser læring 

til de prosesser som er knyttet til tilegnelse av kompetanse, mens strategisk 

kompetanseutvikling innebærer helhetlige tiltak som skal dekke identifiserte behov på en 

hensiktsmessig måte slik at de bidrar til at organisasjonen når sine mål. 

Kompetanseutvikling handler altså om systematisk utvikling av kompetanse gjennom 

planlagte tiltak med det formål å dekke definerte læringsbehov. Dette viser at innenfor 

strategisk kompetansestyring er kompetanseutvikling knyttet til planlagte tiltak, det vi 

tidligere i rapporten har beskrevet som formell læring. Et moment i denne planleggingen er 

å avgjøre om tiltakene skal gjennomføres i intern eller ekstern regi (Lai, 2013). 
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Selv om kompetanseutvikling i strategisk sammenheng hovedsakelig knytter seg til formell 

læring, fremhever Lai (2013) også betydningen av uformell læring i kompetanseutvikling. 

Nordhaug (2004) fremhever at uformell læring også i noen grad kan planlegges. Dette kan 

for eksempel skje gjennom opprettelse av grupper innenfor gitte områder som møtes 

jevnlig med det formål å utveksle erfaring, utvikle nye idéer og problemløsning. Ifølge Lai 

(2013) er læringsmiljøet i organisasjonen av stor betydning for effekten av 

kompetanseutvikling, så vel som for mulighetene for løpende, uformell læring i 

arbeidssituasjonen. 

  

Fivelsdal et al. (2004) viser til at mangel på tid er den viktigste hindringen for å drive 

kompetanseutvikling. Dette henger sammen med at tid er et knapt gode, og at tiden til 

rådighet enten kan brukes til å lære noe nytt eller til å anvende det man allerede har lært. 

Dette blir omtalt som en nullsumsituasjon. Man risikerer altså at kompetansen slites ned 

dersom man ikke sørger for kompetansepåfyll etter hvert som fagutviklingen går fremover 

(Fivelsdal et al., 2004).       

 

Mobilisering  

Mobilisering av kompetanse handler om å sikre best mulige betingelser for at kompetansen 

som er anskaffet eller utviklet faktisk blir brukt på en relevant måte (Lai, 2013). Gjennom 

anskaffelse og utvikling sørger man for riktig kompetanse til organisasjonen, men dette vil 

ha liten verdi dersom det ikke tilrettelegges for at kompetansen skal bli tatt i bruk. Graden 

av utnyttelse av medarbeidernes kompetansepotensiale vil i stor grad påvirke hvorvidt 

organisasjonen når sine overordnede mål eller ei, og nettopp på grunn av dette 

argumenteres det for at tiltak for å sikre kompetansemobilisering er helt kritisk i strategisk 

arbeid med kompetanse (Lai, 2013). Forskning viser at høy grad av 

kompetansemobilisering er knyttet til bedre trivsel på jobb, høyere mestringstro og 

sterkere følelse av å spille en rolle på arbeidsplassen (Morrison, Cordery, Girardi og Payne, 

2005). Lav kompetansemobilisering, derimot, knyttes til redusert jobbtilfredshet, lavere 

lojalitet til organisasjonen, samt høyere turnoverintensjon (Maynard, Joseph og Maynard, 

2006). Mangelfull kompetansemobilisering setter derfor organisasjonen i en sårbar 

situasjon, hvor man risikerer å miste verdifull kompetanse. Disse funnene støttes også av 
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flere studier gjort av Lai (2011), som også finner at det er en tett sammenheng mellom 

kompetansemobilisering og indre motivasjon.    

 

Mange organisasjoner retter for lite fokus på mobilisering (Lai, 2013). Dette fører til at 

mange bruker store ressurser på å anskaffe kompetanse som allerede finnes internt, men 

som ikke utnyttes fullt. Det at medarbeidere ikke får brukt sin jobbrelevante kompetanse 

fører til et demotiverende avvik mellom eget potensiale og arbeidsoppgavene de får 

gjennom jobben. Mange av faktorene som vil være av betydning for om en medarbeider får 

utnyttet sitt kompetansepotensiale er utenfor medarbeiderens egen kontroll og derimot 

avhengig av nærmeste leder (Lai, 2013). Ansvar for kompetansemobilisering er derfor en 

sentral lederoppgave, og innebærer at lederen må ta en aktiv rolle som tilrettelegger.  

 

3.3.5 Evaluering og oppfølging  

I et strategisk perspektiv er det helt avgjørende å følge opp tiltak for å undersøke om 

resultatene står i forhold til forventninger og definerte mål (Lai, 2013). Dette forutsetter 

altså at det i foreligger klare mål som danner grunnlag for systematisk evaluering og 

oppfølging. Formålet med evaluering og oppfølging er å innhente verdifull informasjon som 

vil kunne bidra i utarbeidelse og implementering av nye tiltak for en ny periode. Ved å se på 

hvilke effekter gjennomførte tiltak har gitt og hvordan disse direkte er knyttet til 

måloppnåelse og verdiskapning, er organisasjonen bedre rustet til å justere tiltakene slik at 

de treffer bedre i neste runde. Slik unngår man også at satsingen på kompetanse blir en 

salderingspost.    

 

3.4 Læring i organisasjoner  

Ifølge Jacobsen og Thorsvik (2019, s. 330) er læring i organisasjoner et «sosialt 

atferdsmønster innenfor systemer av organisasjonsmessige roller». I et samfunn med 

skiftende omgivelser under stadig utvikling er det nødvendig å lære av egne feil, tilpasse 

seg og involveres i kontinuerlige forbedringer (Argyris og Schön, 1996). Organisatorisk 
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læring handler om å tilegne seg, skape og transformere ny kunnskap på en slik måte at det 

reflekteres i organisasjonens atferd (Argyris og Schön, 1996). 

 

3.4.1 Læringsprosess - fra individuell til kollektiv læring 

Læring i organisasjoner blir sett på som en dynamisk prosess som utvikles over tid. Crossan, 

Lane og White (1999) har fremstilt en modell basert på forskning innenfor 

organisasjonslæring. I modellen knyttes læring til fire ulike prosesser: intuisjon, fortolking, 

integrasjon og institusjonalisering. Læring som en dynamisk prosess vil bevege seg fra 

individnivå (intuisjon) til organisasjonsnivå (institusjonalisering) (Crossan et al., 1999). 

Modellen får også frem organisatorisk læring primært kan være rettet mot å utnytte de 

erfaringen man har høstet, eller rettet framover i tid mot nye muligheter og utfordringer. 

  

Figur 3: Organisatorisk læring som en dynamisk prosess. Etter Crossan et al. (1999, s. 532). 

 

Intuisjon viser til ubevisst gjenkjennelse av mønstre og dannelse av personlige erfaringer. 

Dette er prosesser som utelukkende er på individnivå og individet er i ferd med å danne seg 

ny innsikt. Fortolking tar utgangspunkt i de bevisste delene av den individuelle 
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læringsprosessen. Her blir individets innsikt uttrykt i ord eller handlinger. Dette finner dels 

sted på individnivå, dels på gruppenivå. Fortolking er knyttet til språk, kognitive kart og 

samtaler. Integrasjon er den prosessen hvor man utvikler felles forståelser på gruppenivå 

og koordinerer sine handlinger gjennom gjensidig tilpasning. Dialog og samhandling er 

sentralt i denne prosessen. Institusjonalisering er den prosessen som bidrar til at 

handlinger blir rutiner i organisasjonen (Crossan et al., 1999).  

 

Et sentralt spørsmål i organisatorisk læring er hvorvidt man kan anta at organisasjonen 

lærer når organisasjonens aktører eller enheter lærer noe. Argyris og Schön (1996) påpeker 

at individers kunnskap i mange tilfeller ikke er en del av den organisatoriske tenkning og 

handling, og at organisasjonen dermed vet mindre enn dens medlemmer. I andre tilfeller 

synes organisasjonen å vite mer enn medlemmene, for eksempel gjennom prosedyrer som 

er innebygd som en del av organisasjonens kunnskapssystemer, men som er så omfattende 

at det vanskelig lar seg gjøre for medlemmene å ha kunnskap om alt.  

 

3.4.2 Kultur og læringsmiljø 

En lærende organisasjon har en kultur for livslang læring hvor ansatte kontinuerlig streber 

etter å lære (Noe, Hollenbeck, Gerhart og Wright, 2015). Det å bygge en felles forståelse 

implementert i systemer, strukturer, regler og prosedyrer eller bruksteori står parallelt til 

organisasjonskultur (Tsoukas, 1996). Organisasjonene støttes i tillegg av bygningsmasse, 

organisasjonskart, redskaper, teknologi, samt regler, rutiner, prosedyrer og ikke minst 

sosiale praksiser som en del av deres organisasjonskultur (Tsoukas, 1996). 

Organisasjonskultur blir ofte kort omtalt som «det er slik vi gjør ting her hos oss», også kalt 

bruksteori. Men en definisjon som er mer utdypende og som viser hvordan individer og 

kollektivet lærer og integrerer som en del av deres kultur er:  

(...) et mønster av grunnleggende antakelser - skapt, oppdaget eller utviklet av en 

gitt gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning 

og intern integrasjon – og som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet 

som sant, og som derfor læres bort til nye medlemmer som den riktige måten å 
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oppfatte på, tenke på og føle på i forhold til disse problemer. (Schein, 1985, oversatt 

av Einarsen og Skogstad, 2016, s. 121).  

Oppsummert kan man si at individet og kollektivet lager seg felles forståelser og normer for 

hvordan oppgaver eller problemer løses i organisasjonen. Det blir en del av deres kultur, 

også for hvordan de lærer (Jacobsen og Thorsvik, 2019).  

 

Ifølge en rapport fra Harvard Business Review er det tre byggeblokker som forutsetning for 

organisatorisk læring og tilpasningsevne (Garvin, Edmondson og Gino, 2008). Dette kan vi 

knytte til organisasjonens kultur for læring. Den første byggeblokken er et støttende 

læringsmiljø hvor de ansatte opplever en psykologisk trygghet, hvor man kan uttrykke 

tanker, åpenhet for ideer og at man har tid til refleksjon. Byggeblokk nummer to handler 

om konkrete læringsprosesser bestående av eksperimentering og systematisk 

kunnskapsdeling, at man dyrker en lærende organisasjon. Den siste byggeblokken handler 

om lederskap som forsterker læring. Leders atferd vil i stor grad påvirke læringen, og det er 

sentralt at leder aktivt stiller spørsmål, lytter og setter problemidentifisering og 

kunnskapsoverføring i fokus.   

 

3.4.3 Deling av kunnskap   

Peter Senge og hans «The Fifth Discipline» fra 1990 ga organisasjonslæring et gjennomslag 

i arbeidslivet og han setter fokus på hva som skal til for å fremme læring i organisasjoner 

(Jacobsen og Thorsvik, 2019). Organisasjonslæring handler ifølge Senge (1999) om fem 

nøkkeldisipliner: personlig mestring, mentale modeller, felles visjoner, gruppelæring og 

systemtenkning. Som beskrevet tidligere handler organisatorisk læring om prosesser som 

går fra individ- til organisasjonsnivå. På organisasjonsnivå vil nøkkeldisiplinene 

gruppelæring og systemtenkning bidra til å fremme læring. Gruppelæring knytter seg til 

viktigheten av at den ansatte ser helheten i egen organisasjon, og ut ifra det klarer å 

identifisere eget behov for læring. For et størst mulig læringsutbytte, forutsetter denne 

disiplinen at det er åpen dialog og gjensidig tillit mellom de ulike gruppene. 

Systemtenkning handler i større grad om det å forstå helheten og sammenhenger i 

organisasjonen, samt situasjonen den befinner seg i.  
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Ifølge Senge (1999) er det sentralt at det utvikles læringsstrategier fra ledelsesnivå som er 

godt forankret i systemtenkning. Selv om Senge (1999) mener læringsstrategier skal 

forankres i ledelsen viser han gjennom nøkkeldisiplinene at fokuset ikke bare knytter seg til 

lederens planlagte prosesser, men også på deltagelse fra ansatte gjennom medvirkning i 

felles lærings- og utviklingsprosesser. En interessant observasjon Argyris og Schön (1996) 

viser til, er at når noe som ligner på organisasjonsmessig læring faktisk skjer, så synes det i 

liten grad å ha noe med personene på toppen i organisasjonen å gjøre.  

  

Som skrevet over har en lærende organisasjon en kultur for livslang læring hvor ansatte 

kontinuerlig prøver å lære nye ting, og for å kunne få til hverdagslæring i en organisasjon er 

det ifølge Wiig (2018) det viktigste å utvikle en kultur for deling. Altså jo mer du deler, jo mer 

lærer du. Teknologi og kunnskap er en del av kunnskapsdelingsprosessen, men det 

viktigste er å være bevisst på at en organisasjon er en del av et lærende system (Wiig, 2018). 

   

Hverdagslæring 

Læringsprosessene på organisasjonsnivå omfatter alle de aktiviteter som bidrar til 

utveksling av erfaring og kunnskapsoverføring blant ansatte (Jacobsen og Thorsvik, 2019). 

Ifølge Wiig (2018) er selve hjertepumpa i et lærende system, eller organisasjoner, læringen 

som foregår i hverdagen. Læringen som foregår i hverdagen er knyttet til den praktiske 

virkeligheten der vi jobber og fungerer i hver dag.  

 

I teorier om organisatorisk læring fremheves begrepet taus kunnskap som sentralt (Nonaka 

og Takeuchi, 1995, og Jacobsen og Thorsvik, 2019). Kvålshaugen og Breunig (2009) og Wiig 

(2018) snakker om hverdagslæring som læring som skjer uplanlagt, usynlig og ubevisst og 

utgjør det vi kan kalle taus kunnskap. Eller enkelt sagt «we know more than we can tell» 

(Polanyi, 1966:4, referert i Kvålshaugen og Breunig, 2009). Det betyr at mye av den 

kompetansen vi besitter er taus, og at folk ofte først blir klar over hva de virkelig kan når de 

setter seg ned og reflekterer over hva de har lært og erfart, spesielt gjennom dialog (Schön, 

1983, referert i Kvålshaugen og Breunig 2009). Lederen legger forholdene til rette for 

kompetanseutvikling gjennom det daglige arbeidet ved å støtte opp under og bidra til gode 

arbeidspraksiser. I tillegg nevner Kvålshaugen og Breunig (2009) ulike former for hvordan 
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denne hverdagslæring skjer. Her fremheves lokal læring hvor læringen gjerne skjer innenfor 

den enheten man tilhører. Det er i alle fall der man starter søket etter den kompetansen 

man trenger for å løse et problem. Innenfor denne formen er deling av kunnskap mellom 

ulike funksjoner sentralt for å kunne spille hverandre gode. Hverdagslæring knytter seg 

også ifølge Kvålshaugen og Breunig (2009) til den ansattes sosiale nettverk, og fremholder 

videre at dette er helt avgjørende for at slik læring skjer. Dette fordi man starter med å 

spørre de man kjenner, altså søker man seg først og fremst til eget nettverk når behovet 

oppstår. Nære kolleger og nærmeste leder virker å være de mest sentrale 

informasjonskildene. Ved å benytte seg at det sosiale nettverket, blir behovet mindre for å 

ta i bruk skriftlige kunnskapskilder noe som gjør at ting går raskere. Jo større dette nettverk 

er, desto mindre tid bruker man (Kvålshaugen og Breunig, 2009).       

  

Kommunikasjon 

Dialog og kommunikasjon er av flere forfattere omtalt som nøkkelen til læring i 

organisasjoner. Gjennom refleksjon over egen intuisjon skapes det bevissthet over egen 

kunnskap, som danner grunnlag for dialog og kunnskapsdeling mellom medlemmene i 

organisasjonen. Tsoukas (2009) sier det er nødvendig med en dialogisk tilnærming til 

kunnskapsutvikling i organisasjoner gjennom produktive dialoger. Dette gjennom daglig 

kommunikasjon hvor man skaper grunnlag for å utvikle felles forståelse for begreper 

(Tsoukas, 2009). 

 

Ifølge Daley (1999) tar eksperter ansvar for egen læring, og finner interesse i å lære for å 

kunne dekke kundens behov. Samtidig fremholder hun at eksperter foretrekker å lære 

gjennom dialog med sine kollegaer. En utfordring med læring mellom eksperter kan være 

kommunikasjon. Lik status kan bedre kommunikasjon, mens ulik status kan hemme 

kommunikasjon. Det kan i den forbindelse være utfordrende å skape en samarbeidskultur 

mellom eksperter, noe som også kan innvirke negativt på læringsmiljøet i organisasjonen 

(Schein, 1996).  
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Læring på tvers av lokasjoner 

Sammensetningen til organisasjoner kan være komplekse både innad i en fysisk 

bygningsmasse, men også plasseringen på tvers av lokasjoner. Hensikten med læring på 

tvers av lokasjoner er å bryte med tradisjonell silotenkning, og forbedre samspillet i hele 

organisasjonen (Wiig, 2018). I motsetning til læring som skjer lokalt gjennom daglig 

interaksjon, må man ved læring på tvers av lokasjoner i større grad sette dette i system for 

å oppnå organisasjonslæring. Wiig (2018) hevder at dette kan oppnås gjennom en felles 

plattform hvor informasjonen ligger lett tilgjengelig for alle. Litteraturen viser i den 

forbindelse til digitale løsninger for å muliggjøre deling av kunnskap (Noe, Hollenbeck, 

Gerhart og Wright, 2015). Digitale plattformer har potensiale for å benyttes til å dele 

kunnskap, samle ansattes meninger, skape faglige forum, dele praksiser og distribuere 

jobbrelatert informasjon (Noe et al., 2015). Utfordringen ved bruk av digitale plattformer 

kan være at det er tidkrevende, men fordelene kan ansees som større (Noe et al., 2015). Wiig 

(2018) fremholder at for at en slik plattform skal fungere optimalt, må informasjonen holdes 

relevant. Gjennom en slik kunnskapsflyt vil det bidra til kontinuerlig læring på tvers av 

lokasjoner i en organisasjon (Noe et al., 2015).  

 

3.4.4 Faktorer som motvirker læring 

Rosness, Nesheim og Tinmannsvik (2013) har utarbeidet en tabell med oversikt over hva 

som hemmer læring i organisasjoner. Utgangspunktet for tabellen er Schilling og Kluge 

(2009) sitt arbeid med kartlegging av barrierer for læring i organisasjoner. Skjemaet er et 

rammeverk som oppsummerer og systematiserer forskningen på hva som hemmer læring. 

Det fremstilles med to dimensjoner. Den første knytter seg til læringsprosessene som vist i 

figur 3, herunder intuisjon, fortolkning, integrasjon og institusjonalisering. Den andre 

dimensjonen knytter seg til hvor kilden til hemmeren er plassert, og skiller mellom 

individnivå, organisasjonsnivå og eksterne omgivelser (Schilling og Kluge, 2009, referert i 

Rosness 2013).  
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Lærings- 
prosesser 

 
Kilde til hemmere 

for læring 

Intuisjon Fortolkning Integrasjon  Institusjonalisering 

Individuelle 

handlinger 
(individnivå) 

Overtroisk 

læring 
 
Kontrollerende 
lederstil 

Innovatøren har 

lav status og 
tillit 

 
Fare for tap av 

eierskap til 

kunnskap 

Ingen 

topplederstøtte 
 
Mangel på formell 
autoritet 

«La det skure»-

ledelse 
 
Manglende 
kompetanse for 

iverksetting 

Strukturelle- 

organisatoriske 
(organisasjonsnivå) 

Monolittisk 

kultur 
 
Syndebukk-

kultur 

 
Stor grad av 

spesialisering 

Statuskultur 

 
Normer om å 
unngå feil 

 

Meget sterk 
eller meget 

svak kollektiv 
identitet 

Motstand fra 

andre avdelinger 
 
Kompetansefeller 

 

Kultur med vekt 
på stabilitet og 

intern orientering 

Mangel på tid og 

ressurser 
 
Stor turnover 

 

Desentralisering og 
«silo-tenkning» 

 
Uklart ansvar 

 
Manglende 

kontrollmekanisme 

Organisasjonens 

omgivelser 

Komplekse, 

dynamiske 
omgivelser  
 
Implisitt, 

tvetydig 

kunnskap 

Manglende 

samsvar med 
dominerende 
profesjonell 
kunnskap 

(«mindset») 

Avvik fra 

bransjestandard 
 
For lang 
responstid 

(«failure traps») 

Rask teknologisk 

endring 
 
Management-moter 

  Tabell 1: Hemmere for organisatorisk læring (Rosness et al., 2013).  

  

I det følgende beskriver vi kort noen av hemmerne som vi anser spesielt relevant for dette 

prosjektet. På individnivå ser vi at frykten for å miste eierskap til kunnskap er en faktor som 

kan hemme læring i organisasjoner. Dette handler om at enkeltpersoner velger å avstå helt 

fra å diskutere idéer med andre i organisasjonen, begrunnet i frykten som nevnt. I tillegg 

kan dette knyttes til frykt for å ikke strekke til, samt frykt for tap av individuelle 

konkurransefortrinn. Ifølge Schilling og Kluge (2009) er ikke dette et rent individuelt 

problem, men kan likeså være relatert til den spesifikke organisasjonskulturen.  

 

Ifølge Schilling og Kluge (2009) er det faktorer på organisasjonsnivå som primært virker 

hemmende for organisasjonslæring. En svak kollektiv identitet bidrar til svak oppslutning 
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om organisasjonens mål, og liten vilje til å utvikle eller forbedre denne. Medlemmene er 

mest opptatt av egne målsettinger, man yter ikke noe ekstra for gruppen eller 

organisasjonen, og har lite å tilføre til organisatorisk læring. På en annen side kan en for 

sterk kollektiv identitet føre til gruppetenking hvor ønske om konformitet står høyere enn 

realistiske vurdering av alternativer. 

 

En annen hemmer for læring er silotenking, hvor avdelingsfokus går foran organisasjonen 

som helhet. Dette kan være tilfelle der det er et tydelig skille mellom fagområder og hvor 

det samtidig foreligger få mekanismer for samordning (Rosness et al., 2013).  Lav grad av 

samordning mellom grupper og avdelinger kan også føre til at det oppstår motstand. Denne 

hemmeren knytter seg til det Schilling og Kluge (2009) beskriver som «not-invented-here»-

syndromet, altså at ansatte verken tar innover seg eller involverer seg i idéer som kommer 

utenfra.    

 

Ressurser er et sentralt tema i mange sammenhenger, også innenfor organisasjonslæring. 

Tilgangen til ressurser utgjør rammen for hvordan det kan prioriteres på området. I 

organisasjoner er tid en knapphetsressurs, og mangel på både tid og andre ressurser vil 

derfor hemme mulighetene til å prioritere læring.    

 

For at læring skal foregå optimalt er det viktig med tydelig ansvarsplassering. Schilling og 

Kluge (2009) påpeker at mangel på tydelig ansvarsfordeling fører til svekket involvering 

hos den enkelte, noe som vanskeliggjør læring i organisasjoner.   

 

3.5 Avslutning 

Teorien presentert i dette kapittelet utgjør rapportens teoretiske rammeverk, og danner 

grunnlag for videre analyse og diskusjon. Det som omhandler læring i organisasjoner er det 

mest sentrale bidraget i denne sammenhengen. Mye av denne teorien kan knyttes til 

kompetanse, og med det som utgangspunkt brukes læringsteorien til å belyse hvilke 

forhold som bør ligge til grunn for at en organisasjon skal lykkes med kompetansearbeidet. 

Hensikten med teorien rundt strategisk kompetansestyring er å skape større forståelse 
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rundt hvordan kompetansearbeidet i en organisasjon kan gjøres mer helhetlig, satt i en 

strategisk sammenheng. Kompetansestyringsprosessen, som beskrevet i kapittelet, ligger 

som et bakteppe for det videre arbeidet. Av hensyn til rapportens omfang blir enkelte 

elementer tatt med videre, og ikke prosessen som helhet.   
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4. Metode  

Dette kapittelet vil gi en oversikt over metodene som er brukt gjennom prosjektarbeidet. 

For en nøyere og mer utfyllende gjennomgang, se vedlegg 2. Vi benyttet oss av både 

kvantitative og kvalitative metoder. Datainnsamlingen tok utgangspunkt i tilsendte 

dokumenter fra DFØ og en spørreundersøkelse som ble sendt ut til hele organisasjonen. 

Basert på denne informasjonen utførte vi individuelle intervjuer.  

 

4.1 Spørreundersøkelse 

Det ble tidlig i prosessen besluttet å utføre en kvantitativ undersøkelse. En av grunnene til 

det er DFØs størrelse, og at gjennom en kvalitativ analyse alene ville vi nå ut til kun en liten 

andel av de ansatte. Den kvantitative undersøkelsen ga alle ansatte en mulighet til å 

komme med innspill. I tillegg ville en slik undersøkelse gi oss grunnleggende innsikt i 

hvordan ansatte så på kompetansestyring og læringsmiljø i DFØ, en innsikt vi ville bruke til 

å skape en best mulig intervjuguide for den kvalitative undersøkelsen senere i prosjektet. 

Totalt 156 ansatte responderte på vår undersøkelse innen fristen. Det er viktig å påpeke at 

vi ikke har kodet undersøkelsen, slik at vi ikke har grunnlag til å for eksempel si noe om at 

noen divisjoner har en større tendens til å svare slik eller slik. Vi vurderte det dithen at 

koding av undersøkelsen ikke ville gi oss særlig gevinst, spesielt siden vi også foretok mer 

dyptgående intervjuer i etterkant.  

 

4.1.1 Styrker og svakheter 

Den kvantitative undersøkelsen var som tidligere nevnt den første undersøkelsen vi gjorde, 

og la grunnlaget for intervjuene. Dette vurderer vi som en styrke for rapporten. Eksempelvis 

fikk vi tilbakemeldinger på at tid var en utfordring i organisasjonen, noe som følgelig ble et 

tema også i intervjuene. 

 

Selve spørreundersøkelsen ble sendt ut i begynnelsen av mars. På dette tidspunktet hadde 

vi ikke den samme inngående kunnskapen om tematikken som vi har i dag, og vi ser at det 

er flere ting vi kunne spurt om i undersøkelsen om vi skulle gjort det på nytt. For eksempel 
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kunne vi spurt om DFØs strategi, noe som ble et viktig funn i de kvalitative intervjuene. 

Andre svakheter er uklare begreper og ja-siing, forklart i vedlegg 2 som omhandler metode. 

 

4.2 Individuelle intervjuer 

De individuelle intervjuene var en svært sentral informasjonskilde for prosjektet. Formålet 

med intervjuene var å få detaljert informasjon om medarbeidernes opplevelser av 

kompetanseutvikling og læringsmiljøet i DFØ. Basert på dataene fra spørreundersøkelsen 

utformet vi intervjuguiden for å sikre at vi fokuserte på områder som var mest relevant for 

DFØ. Dette var viktig for å sikre at vi spisset undersøkelsen til DFØs situasjon og behov.  

 

Informanter ble rekruttert gjennom at de selv hadde muligheten å melde seg opp til intervju 

gjennom et påmeldingsskjema i Nettskjema. Dette ble publisert på DFØs intranett i 

samband med et innlegg om prosjektet og spørreundersøkelsen. Resultatene baserer seg 

på ni informanter, hvorav seks fra Oslo, to fra Stavanger og én fra Trondheim.  

 

4.2.1 Styrker og svakheter 

Intervjuene gav oss avgjørende innsikt og detaljerte forklaringer ut fra medarbeidernes 

opplevelse av DFØs arbeid med kompetanseutvikling. Det har vært en stor styrke for 

datagrunnlaget å få innsikt i opplevelser til de som kompetansearbeidet faktisk er til for, 

nemlig ansatte i hele DFØ. I tillegg har vi hatt tilgang til et relativt representativt utvalg for 

å sikre informasjon fra hele organisasjonen, særlig knyttet til kjønn, antall år de arbeidet i 

DFØ og arbeidsområde. En annen styrke er at vi baserte intervjuguiden på resultatene fra 

spørreundersøkelsen. Dette har gitt oss mulighet å fokusere på relevante områder for DFØ. 

  

Det foreligger også svakheter ved datagrunnlaget fra intervjuene. Den første utfordringen 

er at det foreligger en skjev fordeling av informanter i forhold til arbeidslokasjoner. Mens 

Oslo-kontoret utgjorde over halvparten av utvalget, var det kun én informant fra 

Trondheim. Til tross for at denne rapporten sikter til å se på DFØ som en helhet, utgjør dette 
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likevel en risiko for at vi gått glipp av viktige aspekter, for eksempel knyttet til forskjeller i 

praksis og kultur mellom lokasjonene. 

  

En annen utfordring er rekrutteringen av informanter. Faktumet at intervjuobjektene selv 

meldte seg opp til intervju kan på den ene siden sees som en styrke da disse ikke ble 

håndplukket av oppdragsgiver. På den andre siden utgjør dette en risiko for at kun personer 

med høyt engasjement for temaet melder seg på. Dette har vi vært særlig observante på for 

å ikke miste viktige aspekt og for å fange opp alle grupper i DFØ. 

  

Til tross for datagrunnlagets svakheter, har vi drøftet funnene våre i forhold til teori og 

forskning. Samlet sett mener vi at vi fått et godt innblikk i både muligheter og utfordringer 

med dagens kompetansearbeid og at intervjuene i tillegg til gjennomgang av relevant teori, 

dokumentasjon og spørreundersøkelsen har gitt oss et bredt datagrunnlag. 
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5. Funn 

I dette kapittelet presenteres relevante funn fra spørreundersøkelsen og de individuelle 

intervjuene som bidrar til å belyse problemstillingen. Kapittelet er strukturert i henhold til 

datainnsamlingens rekkefølge, samt etter de kategorier som ble identifisert under 

dataanalysen. 

 

5.1 Hovedfunn fra spørreundersøkelsen 

5.1.1 Positiv holdning til kompetanseutvikling 

I undersøkelsen ble respondentene innledningsvis spurt om de var kjent med mulighetene 

de har innen kompetanseutvikling i DFØ. 51,9% sa seg helt enig, 37,2% delvis enig, 8,3% 

delvis uenig og 2,6% helt uenig. Videre fikk de spørsmål om DFØ som organisasjon 

prioriterer kompetanseutvikling. Majoriteten av respondentene sa seg helt- eller delvis 

enige i dette (43,6% respektive 43,6%). Dette kan tenkes være en følge av at de aller fleste 

mente at deres nærmeste leder bidro til å tilrettelegge for dette. 51,9% sa seg helt enige, 

35,3% delvis enige, 9% delvis uenig og 3,8% helt uenig. Generelt gav de innledende 

spørsmålene en pekepinn på at mange var positive til kompetanseutvikling i DFØ. Det ble 

dermed viktig for oss å se nærmere på hva som gjør at disse tingene oppleves som bra. Det 

var også viktig å få frem årsaker til at andre sa seg mindre enige i disse påstandene. 

 

5.1.2 Eget ansvar for kompetanseutvikling  

Når det gjelder eget ansvar i forbindelse med kompetanseutvikling, sa i all hovedsak 

respondentene seg helt enige i at de selv har et eget ansvar for å utvikle egen kompetanse 

(82,1%). Undersøkelsen viste derimot at de fleste ikke satte av tid i sin arbeidshverdag til 

dette. Imidlertid sa en betydelig del av respondentene seg enig i at det er viktig for de å 

utvikle egen kompetanse. Det var i all hovedsak like viktig å utvikle egen kompetanse for å 

levere god kvalitet i arbeidsoppgaver (87,2%), for egne faglige interesser (82,1%) og for 

fremtidige muligheter og karriere (68,6%).  
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5.1.3 Kunnskap deles mest i egen avdeling  

Spørsmål knyttet til deling av kunnskap viste til at majoriteten var helt eller delvis enig i at 

dette ble gjort internt i egen avdeling. På divisjonsnivå sa de fleste seg delvis enig og delvis 

uenig, og spørsmål knyttet til deling av kunnskap på tvers i DFØ (mellom divisjoner) viste 

seg være større uenighet i. Dette var det spørsmål som flest var uenig i hele 

spørreundersøkelsen hvor 46,8% sa seg delvis uenig og 19,2% helt uenig. I de tilfeller 

kunnskap deles, sa respondentene seg stort sett enige i å dele kunnskap «skulder til 

skulder», etter de har deltatt på et kompetanseutviklende tiltak og gjennom faglige 

diskusjoner.  

 

5.2 Hovedfunn fra intervjuene  

Basert på datamaterialet fra spørreundersøkelsen utførte vi individuelle intervjuer. 

Funnene fra intervjuene er inndelt i fem hovedkategorier. Den første hovedkategorien, 

strategi, knytter seg til DFØs overordnede strategi og dens betydning for ansattes 

kompetanseutvikling. Den andre hovedkategorien er ansvarsplassering, og handler om 

hvor initiativet for kompetanseutvikling kommer fra. Den tredje hovedkategorien er 

kunnskapsdeling, og tar seg for hvordan kunnskapsflyten i DFØ er. Læringsmiljø er den 

fjerde kategorien og innebærer faktorer som innvirker på læring. Den siste 

hovedkategorien, tid, dreier seg om informantenes oppfatning av hvordan tid påvirker 

fokuset på kompetanseutvikling. 

 

5.3 DFØs strategi er kjent, men utydelig 

Informantene vi har hatt samtaler med, oppgir at de har kjennskap til DFØs strategi (se 

vedlegg 1). Vi oppfatter det derfor slik at dokumentet er kjent internt i organisasjonen, noe 

som er en forutsetning for å samle de ansatte rundt målene beskrevet der.  

  

Likevel oppgir flere av informantene at de oppfatter DFØs strategi som for generell og 

utydelig. En av informantene oppgir et ønske om en bedre operasjonalisering av strategien 
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enn det som foreligger i dag. Tanken er at det vil gi en større forståelse om hva strategien 

betyr for de ulike avdelingene i organisasjonen.  

 

Operasjonalisere den sånn at man tydelig ser hva det er i praksis den strategien vi 

har valgt vil bety for mitt fagområde.  

  

I tillegg oppfatter ikke ansatte at strategien gir noe innsikt i hvilken kompetanse DFØ ønsker 

av sine ansatte. Det går igjen blant informantene at man ikke vet hvor DFØ som 

organisasjon er på vei, og hvordan de ser sin egen fremtid. Dette gjør det vanskelig for 

ansatte å vite hvilken kompetanse DFØ etterspør av dem, både nå og i fremtiden. En av 

informantene oppgir at det føles tilfeldig hva man får av ny kompetanse.  

 

At det er litt sånn tilfeldig hva man får fordi at det er så veldig opp til den enkeltes 

initiativ, som jeg tenker kanskje er litt synd fordi det går jo en del ressurser i det. 

 

Et annet moment er at det kan virke uklart for ansatte hva utviklingen av ny kompetanse 

leder til, og hvordan det forbedrer organisasjonen som arbeidsplass. En informant oppgir 

at det nesten er for mange muligheter til kompetanseutvikling. 

 

For å være helt ærlig, det er jo litt av problemet at man kanskje nesten har litt mye 

muligheter. De sender ut folk på kurs bare fordi man skal tikke av en boks som heter 

«nå har man utviklet kompetanse». 

 

Digitalisering er et hyppig brukt begrep i dagens samfunn, og man finner det også igjen i 

strategidokumentet til DFØ. Ut fra vår forståelse oppfatter ansatte i DFØ at også 

direktoratet er opptatt av digitalisering. Informanter oppgir at det arbeides med prosjekter 

hvor man chatter med en robot fremfor en medarbeider i organisasjonen, og man finner 

digitalisering nevnt flere ganger i strategidokumentet. Ansatte oppfatter at dette er et 

pågående fokusområde, men har sprikende forståelse av hvorfor det er tilfelle. Noen oppgir 

at det er en utvikling som vil frigjøre tid for ansatte, og gjøre det mulig å fokusere mer på 

komplekse arbeidsoppgaver. Samtidig som noen er positive til utviklingen, oppgir andre at 



 

 37 

de ikke forstår hvorfor DFØs fokus er på digitalisering. Som ansatt ser man at det er et 

fokusområde fra ledelsens side, men man mangler en forståelse for hvorfor det er viktig og 

hvordan det påvirker den enkeltes arbeidsoppgaver. I tillegg virker det som ansatte synes 

det er utfordrende å vite hvilke kurs man skal gå på, og hvordan man skal vinkle dette opp 

mot sin stilling, samt hva DFØ kommer til å kreve av stillingen i fremtiden. 

 

5.4 Ansvar for egen kompetanseutvikling, men mangler veiledning 

Ansvarsplassering ble nevnt flere ganger i intervjuene. Det er gjennomgående at 

informantene selv mener de er ansvarlig for personlig kompetanseutvikling, hvor leder og 

avdeling har ansvar for å synliggjøre behov og muligheter i DFØ. En av informantene sier 

følgende: 

 

Det er jo en mulighet for meg, men det er jo også en litt sånn … Jeg tror på måte for 

DFØ som arbeidsgiver så gir de fra seg mye regi her.  

  

Det legges således frem fra de ansatte at DFØ ikke sikrer seg kompetanse som kan være 

nødvendig for fremtiden ettersom de ansatte selv er ansvarlig for å finne hvilke 

kompetanseutviklende tiltak de ønsker å gjennomføre. Digitalisering og automatisering 

trekkes frem som et eksempel her. Det oppfattes som et fokusområde og er en del av 

virksomhetens strategi, men det oppleves at det er mangelfull informasjon rundt hvilke 

kurs det vil være relevant å søke på. Det settes også spørsmål ved hvorvidt det er nødvendig 

for alle å kurse seg innen digitalisering dersom personen er mer opptatt av eget fagfelt, uten 

at dette er noe gjennomgående hos informantene.  

 

Det nevnes flere ganger at DFØ ikke legger gode føringer for hva de ansatte burde delta på 

av kurs/utdanning. Det kan se ut til at det er opp til den ansattes personlige interesse for å 

utføre kompetanseutviklende arbeid og da også etter eget initiativ. Selv om flertallet mener 

det er opp til ens egen interesse, fremkommer det et ønske om engasjement fra ledere 

rundt kompetanseutvikling. Det fremstår som fraværende i dag da flere nevner at de kun 

mottar informasjon før søknadsfristen for stipend går ut. Det er bred enighet om at 
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kompetanseutvikling er personavhengig. Noen har større interesse enn andre, likevel 

trenger enkelte å bli pushet mer for å engasjere seg i kompetanseutvikling. Gjentagende for 

informantene er at de selv tar initiativ.  

  

Hovedtrenden er at de ansatte selv mener de har eget ansvar for ønske og interesse for 

kompetanseutvikling. Det uttrykkes likevel behov for støtte til valg av type 

kompetanseutvikling de har mulighet til å ta, spesielt med tanke på hva DFØ har behov for. 

Opplevelsen av grad av ansvar ser ut til å bero på personlig interesser og hvor oppdatert de 

selv klarer eller ønsker å være, dette nevner flertallet av informanter.  

 

Jeg tenker det er mitt ansvar å synliggjøre mitt kompetansebehov. Men da gjerne til 

en leder som anerkjenner det. 

 

Således er det enighet om at det er den ansattes ansvar å faktisk gjennomføre kurs eller 

utdanning når vedkommende får klarsignal fra leder til å gjøre det. Likevel sier flere at de 

føler arbeidsoppgavene blir for mange og gjennomførelsen av kurs blir pushet fremover i 

tid.  

 

5.4.1 Tilfeldig dialog  

Det kommer ikke tydelig frem om mål- og utviklingssamtaler er noe som gjennomføres 

jevnlig, men flere nevner at de av og til har samtaler dersom det kommer opp aktuelle kurs 

eller konferanser som de diskuterer. Flere nevner de savner samtaler for å legge en plan for 

egne mål og sier også mål- og utviklingssamtalen har blitt glemt.  

 

Husker på siste medarbeidersamtale så prøvde de det her med å sette mål og sånn. 

Men jeg synes ikke vi ble enige om noen mål i samtalen. Så ble vi enige om å sette opp 

mål i etterkant også gjorde jeg det. Og så skjedde det ikke noe mer.  
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Mål- og utviklingssamtaler blir ikke nevnt hyppig blant informantene, men flere nevner 

kortere samtaler med sine ledere og det kan oppfattes som dagligdagse samtaler. Det kan 

tyde på at det ikke er et system for når og hvordan samtalene skal gjennomføres.  

 

(...) nevner at folk tas inn til samtaler som nyansatte og at uenigheter kan lede til at 

leder kaller inn til møte med den enkelte ansatte.  

 

Vi har ofte kjørt små samtaler én gang i måneden, også har vi avlyst når vi ikke har 

trengt. Da har vi snakket sammen om at vi avlyser denne gangen. Og det har vært 

veldig greit, for da har vi tatt opp problemene veldig fort. Det har aldri vært slik at hvis 

jeg har hatt et problem utenom, at jeg ikke kan ta det opp. 

 

5.4.2 Svake føringer for kompetanseutvikling  

Stipendordningen i DFØ nevnes flere ganger i intervjuene og ser ut til å være godt kjent 

blant de ansatte. Mulighetene rundt stipendordningen oppfattes som positivt hos de fleste 

informantene, men det er varierende om informantene har benyttet seg av ordningen. Av 

våre informanter er det ikke alle som har søkt stipend. Av de som har søkt stipend er det 

enighet om at søknadsskjemaet og prosessen fungerer bra. Utfordringene rundt 

stipendordningen ser ut til å dreie seg om hvilke tiltak man skal søke på. Det nevnes som 

vanskelig å se for seg hvor DFØ skal i fremtiden og hvilke kurs som bringer organisasjonen i 

den retningen. De personene som er mest selvgående søker ut fra egne interesser, med en 

antakelse om hva som kan være nyttig for DFØ, uten egentlig å vite hva behovet er på sikt.  

 

(...) jeg finner jo ting som jeg tror og mener er relevante og søker på det hos leder … og 

at det har vært bruk for det, men det er klart, det er jo ting vi føler og mener. 

 

Det sies også at det oppfattes at DFØ ikke har lagt sterke føringer for hva de vil ha. Det 

etterlyses markedsføring og oversikt over kursene fra leder.  
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Jeg har aldri oppfattet at det har vært noe, at DFØ har lagt veldig sterke føringer på   

hva de vil. Jeg vet de har en liste prioritert fem områder hvor de tenker, men de er også 

veldig generelle og kan gjøre ganske mye innenfor dem. 

 

5.5 Kunnskap deles ulikt i organisasjonen   

Innenfor kunnskapsdeling finner vi en del faktorer som går igjen fra intervjuene. Et trekk vi 

ser er at kunnskapsdeling innad i avdelinger og divisjoner oppleves bedre enn på tvers av 

divisjoner. Dette bekreftes også av funnene i spørreundersøkelsen. Vi skal nå se litt på dette 

skillet, før vi legger frem andre funn i forbindelse med kunnskapsdeling.   

 

5.5.1 God kunnskapsdeling internt i avdeling/divisjon 

Internt i avdelinger og divisjoner ser det ut til å være en god kunnskapsdeling, godt 

samarbeid og takhøyde for å ta opp ting. Dette rommer alt fra å sende kolleger kopi av 

interessante e-poster, faglige diskusjoner, samt prat over kaffen. En av informantene sier 

følgende: 

 

Vi deler i og for seg informasjon vi finner og som vi mener er interessante for alle. Så 

jeg tenker, den delen av læringsmiljøet og det tenker jeg er veldig bra.  

 

En grunn til god kunnskapsdeling internt i avdelingene, som trekkes frem av enkelte 

informanter, er at gode relasjoner til kollegaer gjør det enklere å dele kunnskap med 

hverandre. Det trekkes frem som en stor fordel å ha godt kjennskap til de rundt seg, 

ettersom man lærer mer av hverandre. En informant sier følgende: 

 

(…) så fort vi blir bedre kjent så skjer kunnskapsdeling mye enklere for da er det folk 

som tar initiativ til det selv.  

 

Informantene pekte også flere ganger på at det ofte er de samme kollegene de deler 

kunnskap og drøfter problemstillinger med.  
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Det blir veldig litt sånn «direkte initiativ» med kollegaer som kjenner hverandre. 

Det er enkelte personer som er veldig åpne og på tilbudssiden, mens andre er mer 

«negative». Man ser vel etter hvert, det er vel kanskje personer du heller vil gå til med 

nye ideer enn andre.  

 

5.5.2 Utfordringer ved kunnskapsdeling på tvers i DFØ 

Når det kommer til å dele kunnskap på tvers av divisjoner viser det seg å være noe dårligere 

enn innad i divisjoner og avdelinger. Her er det hovedsakelig to funn som går igjen. Den ene 

er at enkelte av informantene rett og slett ikke ser relevansen i å samhandle med andre 

divisjoner ettersom de jobber med helt forskjellige ting. Dette er det riktignok fåtallet av 

informantene som sier. Det andre funnet er at informantene har et ønske om å samarbeide 

i større grad enn de gjør i dag for å kunne dra synergier. Noen påpeker at det ikke bare er 

viktig internt i DFØ, men også overfor kundene. En informant påpeker at DFØ bør oppfattes 

som én organisasjon utad.  

 

Kundene skal oppleve ett DFØ, men så i praksis så blir det sånn at noen skriver «jaja, 

du får sende en ny sak», når du bare kan sette saken over, (...). Så jeg tror det er blitt 

bedre, men at det kan bli enda bedre.  

 

Det er gjentagende at informantene snakker om sin egen avdeling ettersom det er det de 

har mest grunnlag for å si noe om. Likevel ser vi en tendens til å anta hvordan det fungere i 

andre avdelinger, uten å være sikker. Dette tyder på at avdelinger og divisjoner gjør ting 

ulikt, og har lite kjennskap til hvordan de andre gjør det. 

 

Og vi har jo helt ulike begreper, tankemodeller, hvordan vi snakker om ting, hvordan 

vi ser på ting, hva slags roller vi har hatt og skal ha, veldig ulikt syn på ting. 

 

I tillegg viser det seg vanskelig å finne den riktige personen å ta kontakt med. Det er 

uoversiktlig hvem man kanskje kunne hatt nytte av å samhandle med.  
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Det kan være litt vanskelig å få svar fra andre avdelinger, at de må bruke masse tid på 

å lete frem hvem som kan hjelpe (…) og det er ikke alltid alle er like på.  

 

En medvirkende faktor i dette, nevner en informant at er fordi det er mange kanaler å nå 

personer på, men ikke alle er tilgjengelige på alle plattformer.  

 

Også hvilke kanaler du skal bruke. Nå har vi Teams, vi har noe som heter Yammer, og 

du har mail og du har telefon, men at ikke alle er tilgjengelig på alle plasser.  

 

I forbindelse med dette legges det fram at det mangler et slags forum for å dele og nå folk 

på, på tvers av divisjonene. Det er vanskelig å komme i kontakt med riktig person, hvor man 

kunne trengt en oversikt over hvem som sitter på hvilken kompetanse i andre avdelinger. 

En informant sier som følgende:  

 

(…) men det er også noe vi savner, en god måte å forvalte kompetanse eller forvalte 

informasjon på i fagområdet vårt. 

 

5.5.3 Manglende deling i etterkant av utviklingstiltak 

Når det kommer til kompetanseutviklende tiltak som blant annet kurs, utdanning eller 

seminarer, viser funnene til at det er mangel på kunnskapsdeling i etterkant. Flere 

informanter nevner at det skal holdes en presentasjon for resten av avdelingen når man 

kommer tilbake fra for eksempelvis et kurs. Det fremkommer at det sjeldent gjennomføres. 

Dersom noe deles etter et kurs så skjer det på en mer uformell måte, eksempelvis over 

kaffemaskinen. 

 Så sier vi alltid at vi skal presentere litt når vi kommer hjem. Det gjør vi ikke. Men i den 

uformelle praten så prater vi alltid veldig mye om hva vi gjorde. (…) Men vi har ikke 

noe formell måte å dele det på, nei det har vi ikke.  
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Det trekkes likevel frem et ønske om en mer formalisert måte å dele ny kunnskap på:  

Etter man har tilegnet seg ny kunnskap så burde man kanskje formalisere det og dele 

litt bedre. At det er litt mer ressurseffektivt. 

 

5.5.4 Fagpåfyll forsvinner i arbeidshverdagen 

Flere informanter legger frem at de tidligere har hatt ulike former for faglig påfyll i 

hverdagen i form av faglunsjer, fredagspåfyll og lignende. Slike arrangementer oppleves 

som veldig positivt. Det er interessant, man får avbrekk i arbeidsoppgavene og man møter 

flere kolleger. Likevel trekkes det frem at dette har dabbet av ettersom man går tom for 

temaer og ta opp. Her forteller en informant om opplevelsene rundt et slikt fagpåfyll:  

 

Var interessant å dele informasjon og folk blir kanskje litt interessert i ting, kanskje 

delte kompetanse på den måten. Det har på en måte kokt litt bort her da. (…) så var 

det kanskje vanskeligere å finne nye punkter til den lista.  

 

En annen ulempe knyttet til dette er at ansatte ikke får tid til å delta ettersom andre 

gjøremål står på agendaen. Ansatte er opptatt med arbeidsoppgaver som er vanskelige å 

prioritere bort. En informant påpeker at daglige gjøremål begrenser muligheten til å delta, 

og at dette påvirker oppmøtet. Videre forteller informanten at de grunnet Covid-19 hadde 

fagpåfyll digitalt ettersom alle jobber hjemmefra. I forbindelse med dette var det en klar 

økning i oppmøtet.  

 

Utenom faglunsjer og lignende arrangementer, sendes det en rekke e-poster som skal gi 

noe faglig påfyll det også. Det påpekes at det ofte er mye interessant, men at man ikke alltid 

har tid til å se på det med det samme, slik at det går litt i glemmeboka. I tillegg faller det litt 

bort i mengden som sendes. Her er et sitat fra intervjuene:  
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Det er litt sånn, det kommer veldig mye e-poster og mailer. (…) Men jeg opplever at 

det er veldig ustrukturert. Det ramler inn masse ting, relevant eller ikke, i innboksen. 

Men det er ingen struktur på det.  

 

5.5.5 Holder på egen kunnskap  

Under datainnsamlingen kommer det frem at det er noen hinder for å dele kunnskap med 

hverandre. Begrepet «småkonger» blir brukt om enkelte som tviholder på egen 

kompetanse, og motsetter seg deling. Det oppleves derfor som utfordrende når denne 

kompetansen forsvinner. Her er et sitat fra et av intervjuene:  

 

Med tanke på at det er en del småkonger som sitter og tviholder på sin egen 

kompetanse. (…) mange som satt med på sin egen lille tue. Og der var det 

kjempeutfordrende når de sluttet.  

 

Det kommer hovedsakelig frem to årsaker til at kunnskap ikke deles. Den ene er at enkelte 

kanskje er bekymret for at noen kan ta over deres arbeidsoppgaver. Et sitat lyder som 

følger:  

 

Noen vil gjerne beholde den jobben de har og gjøre akkurat det fremover også, og hvis 

de deler noe så er de redd for at da forsvinner noe.  

 

Den andre årsaken som nevnes er at kunnskapsdeling unngås ettersom ansatte ikke evner 

å se relevansen det kan ha for andre. Man lar være å dele med andre fordi man ikke tror 

noen andre kan dra nytte av det.  

 

Vi er divisjoner og holder på med vårt og det kan bli litt sånn silotankegang. Og så tror 

jeg en fort kan tenke at; det her er ikke aktuelt for noen andre. Så blir det ikke til at en 

involverer andre. 
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5.6 Et godt læringsmiljø med rom for forbedring 

Det er gjennomgående enighet blant informantene om at det er et godt læringsmiljø i den 

avdelingen de er tilknyttet. Det fremheves blant flere at det er lav terskel for å stille 

hverandre spørsmål, og at man kan snakke med kollegaer og be om hjelp uten å føle seg 

dum. Det nevnes også at det er en gjensidighet i det, at man både kan spørre når man selv 

trenger hjelp samtidig som man hjelper når andre spør. Flere poengterer at dette gjelder i 

sin avdeling, og legger samtidig til at dette kanskje er litt forskjellig i andre deler av 

organisasjonen.  

 

Jeg synes læringsmiljøet, spesielt på min avdeling, er kjempebra. Og terskelen for å gå 

og spørre meg eller naboen er ganske lav.  

 

Der jeg har holdt til, har det vært helt greit å si fra. Men det er helt sikkert forskjell på 

det.  

 

Flere informanter peker også på at deling av tips og nyttig informasjon blant kollegaer er en 

del av det som bidrar til det gode læringsmiljøet i avdelingene. Videre nevnes det at det ofte 

er noen personer man heller går til, og hvem dette er ser ut til å henge sammen med hvor 

godt man kjenner hverandre. Dette ble også fremhevet i funnene knyttet til 

kunnskapsdeling, og blir derfor ikke gjennomgått på nytt her. 

 

En betydelig andel av informantene trekker frem at læring skjer kontinuerlig i forbindelse 

med at jobben utføres. I forlengelse av dette nevnes situasjoner hvor de er nødt til å gå ut 

av sine «ordinære» arbeidsoppgaver som spesielt lærerike. I den forbindelse påpeker noen 

at de blir inkludert i andres praksis og får innblikk i felter de ikke direkte jobber med selv, 

og at dette er en del av det gode læringsmiljøet.  

 

Det å inviteres inn i saker, få et innblikk i refleksjonene deres, det er et godt 

læringsmiljø. 
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5.6.1 Manglende samhandling 

I samtalene kom det også frem noen forhold som informantene opplever at er et hinder for 

læringsmiljøet i DFØ. I motsetning til funnene om hva som bidrar positivt til læringsmiljøet 

hvor informantene hovedsakelig snakket ut fra egen avdeling, snakker flertallet om andre 

deler av DFØ når det gjelder utfordringer knyttet til dette. Det første som går igjen er en 

opplevelse av at det er en manglende vilje til å dele kompetanse på tvers av avdelingene. 

Da dette allerede er fremhevet i funnene knyttet til kunnskapsdeling, blir det ikke omtalt på 

nytt her. 

 

Videre fremheves tilgjengelighet, eller rettere sagt, manglende tilgjengelighet som en 

barriere for læringsmiljøet. Dette gjelder spesielt på tvers av avdelinger, og da påpekes det 

særlig to forhold. Det første er at det er vanskelig å vite hvem man skal kontakte i ulike 

sammenhenger, da det ofte kan være mange involverte på veien. Det andre er at det er 

vanskelig å få svar fra andre avdelinger, noe som begrunnes med at det tar veldig lang tid å 

finne ut hvem som er rett person å kontakte for deretter å få tak i vedkommende. Tross 

barrierene som nevnt, kommer det frem i intervjuene at det er lite fokus i organisasjonen 

på akkurat dette. Dette ble oppsummert på følgende måte av en informant i tilknytning til 

vedkommendes refleksjoner om aktiv deling i DFØ:  

 

Det er ikke det at man ikke gjør det heller, men det forventes ikke og det belønnes 

heller ikke. 

  

5.6.2 Takhøyde  

Blant informantene er det bred enighet om at det er stor takhøyde i avdelingene. I dette 

fremhever et flertall at det både er rom for å uttrykke tanker og idéer, samt rom for å være 

uenig. Videre nevner flere at det oppfordres til å komme med innspill, og at både leder og 

andre ansatte er åpne for disse idéene. Noen nevner også at enkelte avdelinger har ulike 

typer varianter av forslagskasser, som både bidrar til å få frem nye idéer og gjør det enklere 

å komme med innspill. Her er to sitater som bekrefter dette:  
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I fagområdet har vi det veldig høyt under taket, så vi diskuterer mye og er veldig mye, 

ikke uenige, men vi har forskjellig utgangspunkt. Vi blir som regel enige.  

Jeg føler det legges veldig opp til at vi skal komme med nye ideer og de ønsker innspill 

på ting. 

 

Tross stor takhøyde og oppfordring om å komme med innspill, kommer det frem blant flere 

av informantene at forslagene i mange tilfeller ikke blir tatt videre. Dette kan det selvfølgelig 

være flere grunner til, og spesielt tid fremheves av informantene som en mulig årsak til at 

ting stopper opp. Dette oppleves stort sett uproblematisk, men det nevens at man selv må 

ta ansvar og «pushe» på om man vil at noe skal skje. Dette nevnes dog som demotiverende.  

 

Det blir på en måte tatt imot, så får man høre «kjempebra» og så skjer det ikke noe 

mer. Og det kan bety at folk ikke gidder å komme med flere ideer.  

 

Jeg opplever god takhøyde, men at det kan være litt krevende å få ting i mål.  

 

I forlengelse av dette fremhever også noen at selv om det er rom for å komme med 

innspill, så blir disse likevel relativt fort slått ned på. Selv om idéen i utgangspunktet blir 

tatt godt imot, så kommer det raskt en kontra med hvorfor det ikke kan gjennomføres. En 

informant beskriver som følgende:  

 

Man kan gjerne uttrykke seg, men man vet på måte at det blir slått ned. (…) Kulturen 

er bare sånn at man har ikke så lyst til å gjøre noe nytt.  

 

Som nevnt er det bred enighet om at det er stor takhøyde internt i egen avdeling og 

muligens også i egen divisjon. Så fort man beveger seg opp og utover i organisasjonen 

beskriver noen av informantene en litt annen situasjon. Det påpekes blant annet at 

takhøyden i selve organisasjonskulturen ikke oppleves som så veldig høy, og at kulturen for 

å kunne komme med nye tanker og idéer synker til høyere opp i hierarkiet man kommer. 

Dette ble for eksempel beskrevet av en informant på denne måten:  
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Lengre ned i organisasjonen tror jeg det går bedre. Men jo lengre opp du kommer, så 

tror jeg ikke det er like populært. Jeg tror lederne i DFØ liker godt å ha ja-mennesker 

rundt seg. De liker ikke å ha andre som setter spørsmål ved ting, føler jeg da.  

 

5.7 Tid som knapphetsressurs 

Tid var et sentralt tema i flertallet av intervjuene. Hovedkategorien tid, samler 

underkategoriene som dreier seg om de ansattes opplevelser knyttet til tidsressurser, 

herunder prioriteringer, ulik praksis og kultur, stipendordningen og formell tid for læring. 

Informantene beskriver opplevelser om at det er vanskelig å prioritere egen utvikling i en 

hektisk hverdag, at ledelsen tilrettelegger men at en ikke rekker å prioritere det selv og en 

ulik praksis eller kultur for kompetanseutvikling i forhold til tid. Mangel på tid i forbindelse 

med stipendordningen viser seg også hovedsakelig å bero på to aspekter; hvilken livsfase 

informantene befinner seg i, samt opplevelsen av å mangle tid til å sette seg inn i 

kompetansetilbudet og faktisk levere søknad. 

 

5.7.1 Tid som et hinder  

Flere av informantene beskriver tid som et betydelig hinder for å utvikle sin egen 

kompetanse. I samsvar med resultatene fra spørreundersøkelsen, viser informantene til at 

de har et eget ansvar å utvikle egen kompetanse, men at få faktisk setter av tid til det. 

Intervjuene gav oss muligheten til å gå dypere inn på hva som hindrer de ansatte til dette. 

Det er stor enighet i at dette beror på en hektisk arbeidshverdag der det å sette av tid til 

egen kompetanseutvikling ofte er nedprioritert.   

  

Informantene mener at ansvaret for å sette av tid, i all hovedsak ligger hos de selv og skyldes 

egne prioriteringer om å sette ordinære arbeidsoppgaver først. Alle trekker frem sin egen 

leder som støttende og tilretteleggende hva gjelder tid til kompetanseutvikling. Som to 

informanter beskriver: 
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Jeg føler at jeg så fall må ta meg tid og det føler jeg er vanskelig. Men jeg vet også at 

jeg har en leder som støtter meg hvis jeg velger å bruke tid på det. Så det tenker jeg 

ligger litt på meg.  

  

Jeg tenker at de som er på jakt etter å bygge egen kompetanse og får videreutdanning 

og finner et spor, vil nok klare å få til det. Så tror jeg at kanskje mange av oss føler litt 

at det er ganske travelt i hverdagen og det å liksom bruke tid til å finne ut av ting er 

kanskje vel så stort hinder. Ikke det at det er så ... Fordi informasjonen er lett 

tilgjengelig og vi får jo, hvert fall jeg, får ganske tydelig beskjed fra egen leder om at 

nå er det søknadsfrist. Så jeg føler ikke at det er lagt noen hinder der fra arbeidsgiver 

sin side, men mer litt sånn ... Ja, travel hverdag.  

 

5.7.2 Ulik praksis og kultur 

Et annet aspekt som trekkes frem innenfor hovedkategorien tid, er en oppfatning om at 

praksis og kultur for å delta på kompetansehevende tiltak varierer i de forskjellige 

avdelingene. Som en informant beskriver: 

  

Jeg arrangerer jo ting selv som kan være relevant for enten andre avdelinger i DFØ, 

eller andre seksjoner (...). Da kan jeg noen ganger få spørsmål om det er greit at det 

melder seg på og litt sånn ... Hvor det slår meg at ... Hva skal jeg si ... At de trenger mer 

bekreftelse på at det er greit at de bruker arbeidstid på det enn jeg selv opplever at jeg 

trenger. 

  

I intervjuene skilte vi på opplevelsen av å ha nok tid til å søke seg til kompetanseutviklende 

tiltak gjennom DFØ sin stipendordning, og andre mindre aktiviteter. Det viste seg være 

særlig to grunner til at ansatte ikke benyttet seg av stipendordningen. Disse er hvilken 

livsfase informantene befinner seg i og at den hektiske arbeidshverdagen hindrer dem fra å 

sette seg inn i tilbud og levere søknad. Som en informant som ikke hadde søkt til 

stipendordningen på grunn av tid beskrev det: 
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For jeg tenker jo at jeg må bruke så masse egentid på siden. Også når du har på en 

måte små unger, så tenker du bare at du vil jo ikke sitte i helgene med studier kanskje, 

at det ikke passer.  

  

Så tror jeg at kanskje mange av oss føler litt at det er ganske travelt i hverdagen og det 

å liksom bruke tid til å finne ut av ting er kanskje vel så stort hinder. 

 

5.7.3 Tid til egenlæring 

Det var også mange informanter som forklarte at det gjerne kunne vært en mer formell 

ordning for å sette av tid til læring og kompetanseutvikling. Som en informant beskriver: 

  

Det er jo et ganske høyt arbeidspress, så folk har travle dager. Så kanskje at det skulle 

vært litt bedre tid til egenlæring. At vi hadde satt av, det har vi snakket om også, men 

så plutselig, det tar du vekk når det blir travelt, men at på fredag skal du sitte to timer. 

Eller, å sette av litt sånn tid sånn at når folk faktisk kan gå inn og lese seg opp på 

temaer som er ... Nye regler og på regelverk og ting en kanskje ikke kan så godt. Eller 

du får en lang mail også tenker du, den må jeg lese senere, eller ... Ja, gå inn på nettet 

og søke. Så litt sånn egen ... Tid til egenlæring, det kunne vært greit å ha tid til tror jeg, 

for mange.  

 

I etterkant av kurs eller andre kompetanseutviklende tiltak fremlegges det at man ikke 

alltid får reflektert over det man har fått av inntrykk. Følgende blir sagt i et intervju: 

 

Det jeg kanskje noen ganger savner er jo at vi fordøyer de inntrykkene vi får, at vi møter 

opp og får masse inntrykk og så løper vi videre til nye møter. Det er noe med at vi hadde 

hatt godt av et lite kvarter som var sånn «Hva betyr det her for oss?» og reflektere litt 

over det. Det handler kanskje litt om å skape noen arenaer hvor vi fordøyer det som 

treffer oss av læring. 
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6. Diskusjon  

Med utgangspunkt i presenterte funn, vil vi diskutere disse i lys av rapportens teoretiske 

rammeverk. Diskusjonskapittelet følger samme oppsett som resultatkapittelet. Først 

diskuterer vi strategiens betydning for ansattes opplevelse av kompetansearbeidet i 

organisasjonen og hvilken retning denne gir for egen utvikling. Deretter diskuteres 

ansvarsplassering knyttet til ulike aktiviteter for kompetanseutvikling. Videre drøfter vi 

hvordan kunnskapsdeling foregår i og på tvers av enheter. I forlengelse av dette går vi 

nærmere inn på læringsmiljøet og hvordan dette påvirker læring i organisasjonen. Til slutt 

diskuteres tid som en knapphetsressurs og betydningen dette har for kompetansearbeidet.    

 

6.1 Strategi 

En strategi kommer av et behov for å definere mål gjennom en langsiktig plan. Ideelt skal 

denne planen bidra til at organisasjonen handler i tråd med forventninger fra omgivelsene 

og utnytter sine ressurser på best mulig måte (Lai, 2013). DFØs omgivelser er blant annet 

departementer, oppdragsgivere og offentligheten. I vår rapport vil selve strategien være 

mindre i fokus. Vi vil ikke gi innspill på hva strategien burde inneholde. Det vesentlige for 

oss er hvordan strategien oppfattes internt i organisasjonen og hvordan den brukes. Det 

overordnede strategidokumentet vil fungere som en styringsindikator for ansatte i 

organisasjonen, og være det fremste felles dokumentet som finnes. Strategien blir nevnt i 

flere intervjuer gjort med informanter i forbindelse med dette prosjektet, og vi sitter igjen 

med et inntrykk av at den er godt kjent internt i organisasjonen.  

  

Utfordringen slik vi oppfatter den, er at dagens strategi ikke synliggjør hvilken retning DFØ 

ønsker å bevege seg i. Flere informanter nevner at strategien er for overordnet og generell. 

En av hensiktene med en strategi er å fremheve satsingsområder. Informantene vi snakket 

med, kunne ikke peke på slike områder for sin avdeling. De kjenner til DFØs mål som en 

helhetlig organisasjon, men det var ikke tydelig hvilke utslag det gjorde for deres 

arbeidshverdag. Noen oppga at de gjettet på hvilken kompetanse DFØ ville trenge i 

fremtiden når de søkte kurs og stipendmidler, fordi organisasjonen ikke ga en pekepinn.  
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Linda Lai (2013) sier at ansvaret for en slik strategi bør ligge hos toppledelsen, ettersom den 

skal være overordnet og se det helhetlige bildet. Her følger DFØ idealet, slik vi ser det. 

Samtidig påpeker Lai at en medarbeider høyere i organisasjonen vil få mer ut av en strategi, 

enn en medarbeider på lavere nivå (2013). Det er altså naturlig at våre informanter oppgir 

at strategien oppfattes som for overordnet og generell, når de arbeider med spesifikke ting 

i en stor organisasjon som har mange ulike oppgaver.  

 

6.1.1      Kommunisere strategien  

Løsningen for å hindre at en strategi blir for overordnet, er å kommunisere strategien på en 

tydelig og god måte til alle medarbeidere. Tidligere forskning viser at en medarbeider 

lengre ned i hierarkiet vil motta langt mindre informasjon enn en medarbeider høyere opp 

(Gunnigle og Moore, 1994). Dette er en utfordring for en organisasjon som DFØ. Man må 

derfor ha mye fokus på å kommunisere og forankre strategien nedover i organisasjonen og 

sikre at alle forstår hva den innebærer. I teorikapittelet presenterte vi tre hovedelementer 

som bør inngå i informasjonen som formidles til medarbeidere (Gunnigle og Moore, 1994). 

Her vil spesielt punkt tre bli viktig: forklare for medarbeiderne hvilken prosess den valgte 

strategien igangsetter. Det innebærer både hvilke tiltak som igangsettes, men også hvem 

som er involvert og hvordan det påvirker de involverte partene. I en organisasjon av DFØs 

størrelse og med en rekke ulike oppgaver er det ikke sikkert at alle blir påvirket av hele 

strategien, men alle bør bli påvirket av deler av den. Da kan det være hensiktsmessig å 

fremheve disse delene for de ulike avdelingene/seksjonene.  

 

Blant funnene i kapittel 5, nevnes digitalisering som en av DFØs strategiområder. For noen 

av våre informanter er det tydelig hvordan digitalisering kan endre deres arbeidshverdag, 

mens for andre fremstår det mer som et moteord hvor innholdet er uten substans. Det er 

en utfordring for ledelsen at kun noen deler av organisasjonen oppfatter det som 

kommuniseres.  
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6.1.2      Operasjonalisering av strategien 

Et annet viktig moment er en operasjonalisering av strategien slik at den blir en ledestjerne, 

også for medarbeiderne lengre ned i hierarkiet. Informantene vi har intervjuet, ønsker også 

selv en slik operasjonalisering. En av informantene som trekker det frem, mener at det vil gi 

et tydelig inntrykk av hva strategien betyr for eget fagområde og hvordan de skal jobbe. For 

den enkelte ansatte vil en slik operasjonalisering bety at man får en større innsikt i hvilken 

kompetanse DFØ etterspør av den ansatte. Dette gjelder både i nåtid, men spesielt i 

fremtiden. Direktoratet ønsker i stor grad at den ansatte selv skal ta ansvar for videre 

utvikling. Ved å operasjonalisere strategien, vil dette ansvaret bli enklere for den ansatte å 

bære. Slik vi oppfatter de ansatte i DFØ, er de ivrige etter ny kunnskap, men usikre på hva 

DFØ ønsker. Da oppstår det et gap mellom hvor DFØ er i dag, og hvor de ønsker å være 

fremover. En operasjonalisert strategi vil kunne fungere som en bro for dette gapet, og gjøre 

de ansatte og organisasjonen i stand til å sammen ta stegene trygt over i fremtiden. Denne 

operasjonaliseringen må foregå på avdelingsnivå i organisasjonen, og gjøres stegvis 

nedover. Hver divisjon må bli kjent med hvordan strategien påvirker dem. Det danner et 

utgangspunkt for hvordan strategien påvirker avdelingene og videre ned til den enkelte 

seksjon. I tillegg vil man kunne se på kompetansebehovet hos den enkelte gjennom mål- 

og utviklingssamtaler, som avholdes jevnlig. Det innebærer at også ledere i DFØ må vite hva 

strategien innebærer og hvordan den påvirker sine ansatte, samt evne å formidle dette.  

 

6.2         Ansvarsplassering 

Funnene viser uklarheter i ansvarsfordelingen mellom ansatte og overordnet ledelse. Det 

er gjennomgående enighet fra informantene om det er de selv som er ansvarlig for å dekke 

eget kompetansebehov. Samtidig er ledelsen ansvarlig for å synliggjøre behov og 

muligheter. Dette er i tråd med Senge (1999), som mener at læringsstrategier skal forankres 

i ledelsen. Leder har ansvar for å påpeke organisasjonens strategiske behov og å styre det, 

og den ansatte må være villig til å utvikle seg (Senge, 1999). Det å ha medarbeidere som er 

positive til utvikling er en styrke for organisasjonen, men de trenger anerkjennelse og støtte 

fra leder.  
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Det fremkommer usikkerhet rundt hvilken type kompetanse DFØ har behov for, spesielt i 

fremtiden. Informantene oppgir at det ligger få føringer for hvilke kurs de skal ta, og at det 

kan være vanskelig å vite det selv. Resultatet er at de ikke gjennomfører 

kompetanseutviklende tiltak, og ikke benytter seg av stipendordningen. 

 

6.2.1      Mål- og utviklingssamtaler  

Mål- og utviklingssamtaler skal fungere som en arena hvor det tydeliggjøres for den ansatte 

hva DFØ krever i tiden fremover (se vedlegg 1). Informanter oppgir at det finnes svakheter 

ved denne samtalen slik det er i dag. Eksempler er at den gjennomføres sjeldent eller uteblir 

i sin helhet. Noen informanter forteller om mangel på oppfølging, også når det gjelder 

målsettinger for den enkelte.  

  

Direktoratet har en mal for disse samtalene. Malen inneholder forberedelsesskjema for 

både ansatt og leder, som skal fylles ut i forkant av samtalen. Denne malen er med på å 

skape et overordnet system for kompetansekartlegging, som er grunnleggende for kunne 

tette et kompetansegap (Lai, 2013). Fra våre funn kan det fremstå som at det ikke er 

gjennomgående i organisasjonen at denne malen tas i bruk, og at man dermed ikke evner 

å utnytte ressursene i det overordnede systemet. Dette vil i tillegg vanskeliggjøre arbeidet 

med å skape en felles forståelse for hvor organisasjonen er i dag, og hvor den skal i 

fremtiden.  

  

Det er viktig å få frem at det er enighet om at ansvaret for kompetanseutvikling ligger på 

den enkelte ansatte. Våre informanter ser også på dette ansvaret som noe positivt for seg 

selv. Utfordringen for DFØ er å styre kompetanseutviklingen i organisasjonen og legge til 

rette for at ansatte kan utvikle seg. Det som blir etterspurt er innspill, oversikt og forslag fra 

ledelse på hvilke kurs den ansatte anbefales, opp mot både dagens og fremtidens behov. 

Det blir et system som i stor grad krever initiativ fra den enkelte medarbeider. Dette står i 

motsetning til Lais (2013) anbefalinger om kompetansestrategien som retningsgivende for 

satsningsområder, og hvor leder har et ansvar for å tydeliggjøre dette for den ansatte. Det 
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er uheldig hvis DFØ bruker store ressurser på kompetanseutvikling uten at det er i tråd med 

organisasjonens behov, hverken nå eller i fremtiden. 

  

I DFØs mal for mål- og utviklingssamtaler er det påpekt at man skal bygge arbeid og 

samarbeid på blant annet tydelighet (se vedlegg 1) men dette ser ut til å svikte noe i praksis. 

Vi vil hevde at en mulig årsak til dette, er at ledere i organisasjonen selv kan være usikre på 

DFØs langsiktige strategi og hva den betyr for deres underordnede. Dette kan også være en 

medvirkende årsak til at mål- og utviklingssamtaler i varierende grad gjennomføres.  

  

Mangelfull dialog kan medføre at organisasjonen ikke får viktig informasjon om ansattes 

kompetanse. Dette vil kunne svekke utnyttelsen av eksisterende kompetanse i 

organisasjonen. Videre vil det medføre en risiko for at DFØ benytter unødvendige ressurser 

til anskaffelse av kompetanse som allerede finnes i organisasjonen. For den ansatte som 

ikke får benyttet egen kompetanse fullt ut kan det oppleves som demotiverende (Lai, 2011). 

Ansvar for kompetansemobilisering er derfor en sentral lederoppgave, og innebærer at 

lederen må ta en aktiv rolle som tilrettelegger (Lai, 2013).   

 

6.2.2      Stipendordning  

Stipendordningen omtales i hovedsak som en god ordning, og søknadsskjemaet i seg selv 

oppleves som enkelt. Stipendordningen i DFØ blir ansett som et gode, og en mulighet til 

videre utvikling for den enkelte ansatte. 

  

Svakhetene ved mål- og utviklingssamtalene skaper dog noen utfordringer med 

stipendordningen. Disse samtalene skal bidra til å lokalisere kompetansegapet, som DFØ 

vil kunne tette gjennom ulike kompetanseutviklende tiltak. Ustrukturert og tilfeldig 

kompetansearbeid kan ha konsekvenser for den enkeltes motivasjon (Lai, 2013). 

Demotiverte medarbeidere vil mindre sannsynlig søke stipendmidler og arbeide for egen 

kompetanseutvikling. Derfor vil det også tjene stipendordningen og 

kompetanseutviklingen i DFØ at man gjennomfører mål- og utviklingssamtaler i henhold til 
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utformet mal. Ansatte som forstår hvilket gap de skal tette, og får innspill på hvilke tiltak de 

kan søke på, vil oppleve det som enklere å gjennomføre disse. 

 

6.3.3      Tilrettelegging i hverdagen            

Hverdagslæring er ofte taus kunnskap, og mange vil derfor ikke være bevisst 

kunnskapsdeling eller læring som oppstår i arbeidshverdagen (Kvålshaugen og Breunig, 

2009). Det kan derfor være vanskelig å peke på hvem som er ansvarlig for at dette skjer. For 

en organisasjon som DFØ er det likevel viktig at det oppstår, spesielt hvis man ønsker et 

godt samarbeid på tvers av seksjoner, avdelinger og divisjoner. En tydelig 

ansvarsplassering vil gi bedre læringsforhold i organisasjonen (Schilling og Kluge, 2009). 

Leders atferd vil i stor grad påvirke læringen, og det er sentralt at leder aktivt stiller 

spørsmål, lytter og setter problemidentifisering og kunnskapsoverføring i fokus (Garvin et 

al., 2008). I likhet med følelsen av ansvar for kompetanseutvikling sier informantene om 

læring at de selv føler ansvar, men savner tilrettelegging. Tilretteleggingen kan være bedre 

relasjoner på tvers av divisjoner og avdelinger, eller fysiske områder det er naturlig å ha en 

dialog utover tradisjonelle møterom. Tiltakene kan bidra til å skape rom for dialog, 

kommunikasjon og kultur for læring (Tsoukas, 2009). Det vil være leders ansvar å legge til 

rette for dette gjennom systemer, støtte opp under og bidra til gode arbeidspraksiser. Og 

det er den ansattes ansvar å utføre (Senge, 1999).  

 

6.3 Kunnskapsdeling 

Kunnskapsdeling er som vi så på i teorien viktig innenfor læring. Jacobsen og Thorsvik 

(2019) snakker også om læring som en sirkulær prosess som starter med læring på 

individnivå, som gjennom deling bidrar til organisasjonslæring gjennom kollektiv enighet 

og endret praksis. Dersom kunnskap ikke deles kan bedrifter risikere at kunnskap forblir på 

individnivå. Med tanke på kompetansehevende tiltak som både er tidkrevende og kostbart, 

kan bedrifter få lite utbytte uten mobilisering av kunnskapen (Lai, 2013). I DFØ tyder våre 

funn på en rekke utfordringer når det kommer til deling av kunnskap.  
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6.3.1 Internt i avdelinger/divisjoner 

Internt i avdelingene i DFØ beskrives samhandlingen og kunnskapsdelingen som god. Man 

kan diskutere med kollegaer og hjelpe hverandre med ulike problemstillinger. Det nevnes 

likevel at det ofte er kollegene med gode relasjoner som samarbeider med og deler 

kunnskap seg imellom.  Ifølge Senge (1999, referert i Jacobsen og Thorsvik, 2019) er åpen 

dialog og gjensidig tillit viktig for gruppelæring. Gode relasjoner er med på å skape tillit, og 

på denne måten kan gode relasjoner med flere ansatte bidra til bedre gruppelæring og 

kunnskapsflyt i organisasjonen.  

 

En ting som bemerket seg gjentatte ganger var kunnskapsdeling i etterkant av kurs eller 

andre former for kompetansehevende tiltak.  Flere av informantene forteller at de egentlig 

skal legge frem det de har lært på kurs når de kommer tilbake, noe som sjeldent har blitt 

utført. Et av sitatene illustrerte at man i etterkant av et kurs, løper rett i nye møter, hvor man 

ikke får tid til å reflektere over det man har lært. Hvis vi ser dette opp mot den dynamiske 

prosessen og Crossan et al. (1999) beskriver, er ikke dette heldig med tanke på 

kunnskapsdeling. Hver enkelt ansatt får ikke fortolket det de selv har lært, noe som gjør det 

vanskelig å ta fortolkningen og integrasjonen videre til gruppenivå. Ifølge Argyris og Schön 

(1996) handler læring i organisasjoner om å tilegne seg, skape og transformere kunnskap, 

slik at det reflekteres i organisasjonens atferd. For å kunne forflytte kunnskapen og 

læringen til organisasjonsnivå forutsetter dette at man har fortolket kunnskapen selv, for 

så å dele den gjennom dialog. I teoridelen så vi på taus kunnskap, hvor Schön (1983, referert 

i Kvålshaugen og Breunig, 2009) mener den tause kunnskapen blir eksplisitt når man setter 

seg ned og reflekterer over det man har lært og erfart. Gjennom refleksjoner kan man lettere 

klare å sette ord det man selv har lært, som igjen vil gjøre kunnskapsdelingen enklere. Hvis 

det blir lagt inn en rutine hvor man skal dele det man har lært på kurs, tvinges man til å sette 

seg ned å finne ut hva man ønsker å si. Det er gjennom egne refleksjoner at man evner å 

dele kunnskapen på en god måte. I Lais modell (2013) om mobilisering vil anskaffelsen av 

riktig kompetanse være av liten verdi dersom man ikke klarer å tilrettelegge for at 

kunnskapen blir brukt. Gjennom refleksjon og deling vil utgangspunktet for å bruke 

kunnskapen være bedre. Dersom man kun løper rett videre med vanlige oppgaver, vil man 

trolig ikke få mye ut av kompetanseutviklende tiltak.  
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6.3.2 På tvers i DFØ 

Ser vi på kunnskapsdelingen på tvers av avdelinger og divisjoner i DFØ tyder våre funn på 

at utfordringen er noe større. Som nevnt er det enkelte som ikke ser relevansen i å skulle 

dele på tvers, mens andre mener dette kan skape store synergieffekter for DFØ. Innad i 

organisasjoner dannes det en kultur med en felles forståelse og en ramme for «hvordan vi 

gjør det her hos oss» (Tsoukas, 1996).  

 

I DFØ kan det tyde på at hver divisjon og avdeling gjør ting på ulike måter, og det nevnes et 

behov for felles forståelse både overfor kunder, men også for å kunne spille hverandre gode 

på tvers av divisjonene. Dette kan tyde på at DFØ ikke har en tydelig felles kultur. Kanskje 

det mangler en overordnet kultur, hvor det er en felles forståelse av hva fellesskapet i DFØ 

er og står for. Innad i organisasjoner er det normalt at ulike avdelinger og grupper skaper 

egne subkulturer. Som vi så på i teorikapittelet mener Wiig (2018) at hverdagslæring i en 

organisasjon forutsetter en kultur for deling. Jo mer man deler og reflekterer sammen, 

desto mer lærer man. Uten deling vil det kun foregå læring på individnivå og ikke på 

organisasjonsnivå. Dette er like relevant innad i avdelinger som på tvers av divisjoner. En 

felles forståelse forutsetter at individene i organisasjonen deler kunnskap, erfaringer, ideer 

etc. med hverandre, ikke kun innad i avdelingene men også på tvers. Kunnskapsdeling 

burde dermed være en del av kulturen i en organisasjon, spesielt i DFØ som er et 

ekspertorgan i staten.  Ifølge Tsoukas (1996) må kulturen være implementert i systemer, 

strukturer, regler og prosedyrer.  

 

Mens hverdagslæring i stor grad foregår ubevisst, vil læring og kunnskapsdeling på tvers av 

lokasjoner kreve er større innsats. Wiig (2018) mener denne formen for læring krever et 

system for kunnskapsdeling. I avdelinger med samme lokasjon vil kunnskapsdeling trolig 

være enklere ettersom man kan dele kunnskap over kaffemaskinen, mer eller mindre 

bevisst. Kunnskapsdeling på tvers av byer vil bli mer komplisert. Man må være bevisst på at 

organisasjonen er en del av et lærende system, hvor teknologi og kunnskap er en del av 

delingsprosessen (Wiig, 2018). I DFØ ser det ut til å være størst utfordringer når det kommer 
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til læring på tvers av lokasjoner. Kunnskapsdelingen innad i avdelinger og divisjoner 

trekkes frem som bra, men mindre god på tvers av avdelinger/divisjoner og dermed også 

lokasjoner. Dette kan tyde på et manglende system for kunnskapsdeling i DFØ.  Som vi så 

på i resultatkapittelet mener flere av informantene at det mangler et fora for å forvalte 

kompetanse og dele mellom divisjonene. I dag har de et intranett, men hvor fåtallet faktisk 

leser det som postes det. Det nevnes også deling av informasjon på mail, men at det er store 

mengder, som gjør at alt bare drukner. Gjennom bruk av diverse plattformer og 

teknologiske løsninger (Noe et al., 2015) kan en bedrift få til en god kunnskapsflyt på tvers 

av lokasjoner.  

 

Prosedyrer for kunnskapsdeling og kunnskapssystemer er viktig for at organisasjonen skal 

holde på kunnskapen. På denne måten kan en organisasjon sitte på mer kunnskap enn 

medlemmene (Argyris og Schön, 1996). Derfor er det viktig at en organisasjon har gode 

rutiner for å dele kunnskap, slik at ikke hvert medlem sitter på kunnskap som ikke er en del 

av organisasjonens tanker og handlinger.  

 

6.3.3 Faglig påfyll  

Som vi la frem i resultatdelen oppleves ulike faglunsjer, fredagspåfyll og andre 

arrangementer som veldig positivt. Informantene påpeker at dette er en god måte å dele 

informasjon og kompetanse på. Man får et avbrekk fra de daglige arbeidsoppgavene, 

kommer i kontakt med flere kollegaer, samt at man får øynene opp for ting man vanligvis 

ikke ville interessert seg for. Gjennom en bredere kontakt med flere kollegaer vil man kunne 

skape bedre relasjoner som igjen kan bidra til å styre læringen.  

 

Likevel trekker flere informanter problemet med tid frem her. Til tross for at mange påpeker 

at disse arrangementene er veldig positivt, er det enda slik at det ikke blir prioritert. Her blir 

tid en hemmer for læring, som vi har sett på i teorien (Rosness et al., 2013; Schilling og 

Kluge, 2009). Man er for opptatt med de daglige gjøremålene til å ta seg tid til å dra på noe 

sosiale og interessant, som kanskje ikke virker like relevant.  
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En av informantene trekker frem bruken av digitale verktøy for å få til slike fagpåfyll under 

Covid-19. Her var oppmøtet mye bedre enn det tidligere har vært. Der det i en vanlig 

arbeidshverdag har vært et oppmøte på rundt 30 ansatte, var nå hele 70 stykker med over 

teams. Dette kan ha noe med et ønsker om å sosialisere seg i arbeidshverdagen som nå 

foregår hjemmefra. Likevel kan en slik digital løsning bidra til en lavere terskel for å delta. 

 

6.3.4 Barrierer for kunnskapsdeling 

Når det kommer til elementer som hemmer læring, kan det på individnivå handle om å 

holde på kunnskap i frykten for å miste eierskap til egne oppgaver. Dette nevner også 

enkelte av informantene i forbindelse med at det oppleves at enkelte ikke deler 

kunnskapen sin med andre. 

 

I tillegg kommer dette med relevansen frem igjen. Flere mener at en årsak til at man ikke 

deler er at man ikke ser at det er relevant for andre. Ser vi dette opp mot kulturen i 

organisasjonen, kan det tyde på liten bevissthet om hvor viktig kunnskapsdeling er for at 

en organisasjon skal lære. Dannes det en kultur for deling og rutiner for hvordan dette 

kan/skal foregå, kan kunnskapsflyten i organisasjonen bli bedre. 

 

Ifølge teorien er kommunikasjon noe som kan hemmes mellom eksperter. Daley (1999) 

mener eksperter foretrekker å lære i dialog med sine kolleger. Ingen av informantene 

nevner noe om deling eller kommunikasjon mellom eksperter, men vi kan likevel anta at 

dette kan henge sammen med den manglende delingen på tvers av divisjoner. Problemet 

med kommunikasjon kan oppstå i samhandling med eksperter innenfor andre områder 

eller mellom eksperter med ulik status. Dette kan være en barriere for kunnskapsdeling 

utenfor avdelingene. Dette er en utfordring for arbeidsmiljøet ettersom det hemmer deling 

og samarbeid (Schein, 1996). 
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6.4 Læringsmiljø 

Som beskrevet i teorikapittelet kan læring skje både som en formell eller uformell prosess. 

Uavhengig av læringsform vil effekten av denne kompetanseutviklingen bero på 

læringsmiljøet i organisasjonen (Lai, 2013). I forbindelse med kompetansearbeid er derfor 

læringsmiljø av stor betydning. 

  

Basert på informantenes beskrivelser tyder funnene på at læringsmiljøet i de ulike 

avdelingene i DFØ er godt. Det er lav terskel for å spørre hverandre om hjelp, samtidig som 

at det deles nyttig informasjon og tips blant kollegaer. Det er imidlertid ikke slik at dette 

skjer med hvilken som helst kollega, men det knytter seg i stor grad til hvem man omgås 

med og har en relasjon til på jobb. Ifølge Kvålshaugen og Breunig (2009) er det sosiale 

nettverket til den enkelte medarbeider i organisasjonen helt avgjørende for læring i 

hverdagen. Når det oppstår behov for hjelp søker man seg i all hovedsak til de man kjenner. 

Det sosiale nettverket utgjør derfor rammen som medarbeiderne søker kompetanse 

innenfor. Ut ifra våre funn kan det se ut til at de ansattes sosiale nettverk i DFØ begrenser 

seg til hver enkelt avdeling. I og med at aktivitetene i de ulike avdelingene/seksjonene i 

direktoratet skiller seg fra hverandre, vil det nok i mange tilfeller være tilstrekkelig at 

problemer søkes løst i avdelingene. Likevel legger dette en begrensning på problemløsning, 

da man unngår å søke bredt på grunn av manglende relasjoner utover i organisasjonen. 

Ikke bare risikerer man å gå glipp av viktige erfaringer fra kompetente medarbeidere i andre 

deler av DFØ, men også at hver enkelt bruker unødig tid på å søke informasjon i ulike 

kunnskapskilder når dette er kunnskap som muligens allerede finnes internt i direktoratet.  

 

Det at det sosiale nettverket begrenses til hver avdeling bidrar også til å holde 

læringsmiljøet lokalt. Lokal læring blir trukket frem som en form for hverdagslæring, og 

Kvålshaugen og Breunig (2009) fremholder at slik læring gjerne skjer innenfor den enheten 

man tilhører. Dette støttes også av funnene våre hvor læringsmiljøet i egen enhet oppleves 

positivt, samtidig antydes det at læringsmiljøet i andre deler av DFØ trolig vil være 

forskjellig. Når det primært søkes etter kompetanse i egen enhet, er det ikke så rart at 

opplevelsen av læringsmiljøet utover i organisasjonen synker som følge av manglende 
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kjennskap til andre enheter. Dette forsterkes også gjennom at DFØ er organisert på tre 

atskilte lokasjoner, noe som dermed legger fysiske begrensninger på lokal læring. 

 

For å forsterke læringsmiljøet generelt i DFØ bør det legges til rette for at de ansatte skal 

kunne utvide sine sosiale nettverk slik at det rekker bredere enn bare den enkelte avdeling. 

Ved å gjøre dette vil nedslagsfeltet for hvem man kan søke svar fra blir større, noe som også 

vil kunne få synergier for den lokale læringen. Når flere inngår i nettverket så vil det være 

flere involverte på daglig basis, og på den måten utvider man også enheten de ansatte søker 

etter kompetanse i. Jo større sosialt nettverk, desto mindre tidkrevende vil det være å 

spørre, altså vil dette også virke tidsbesparende for den enkelte medarbeider.  

 

Ifølge Wiig (2018) er læringen som skjer i hverdagen helt sentral for en organisasjon, da det 

knytter seg direkte til den praktiske arbeidshverdagen. Dette er læring som skjer ubevisst, 

og blir gjerne sett i sammenheng med det vi tidligere har beskrevet som taus kunnskap. I 

DFØ kan det tyde på at mye av læringen skjer kontinuerlig i forbindelse med jobbutførelse. 

Spesielt knytter dette seg til situasjoner hvor medarbeiderne er nødt til å gå ut av sine 

«ordinære» arbeidsoppgaver. I den forbindelse ble blant annet inkludering i andres praksis 

og innblikk i felter man ikke direkte jobber med selv fremhevet som en måte å lære i 

hverdagen, og som også bidrar til å styrke læringsmiljøet. Dette ble riktignok bare nevnt av 

et fåtall informanter og gir dermed en indikasjon på at dette ikke er vanlig praksis i DFØ. En 

forutsetning for at organisasjoner skal lære er at den tause kunnskapen må gjøres eksplisitt 

og tilgjengelig i organisasjonen (Jacobsen og Thorsvik, 2019). 

 

For at DFØ skal dra større nytte av læringen, blir det derfor viktig at kunnskapen blir satt 

ord på og delt blant medarbeiderne. Kunnskap som er vanskelig å sette ord på, må søkes 

videreformidlet på andre måter enn gjennom språklige fremstillinger. En måte dette kan 

søkes løst på er å i større grad sette samhandling i system. Gjennom inkludering i oppgaver 

og områder både på eget og andres kompetansefelt, deles kunnskap mellom 

medarbeiderne ved å observere hverandres praksis. Et større fokus på samhandling i 

hverdagen vil også støtte opp om læringsmiljøet i organisasjonen. 
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6.4.1 Kollektiv identitet   

Ved beskrivelser av faktorer som både fremmer og hemmer et godt læringsmiljø DFØ, skiller 

informantene klart mellom «egen avdeling» og «andre deler av organisasjonen». 

Førstnevnte knyttes hovedsakelig til faktorer som fremmer læringsmiljøet, mens 

sistnevnte, derimot, er utelukkende fokus når det er snakk om faktorer som hemmer. Senge 

(1999) identifiserer noen fokusområder som skal bidra til å fremme læring i en organisasjon. 

En av disse handler om gruppelæring. Skal læring fungere optimalt i organisasjonen er det 

viktig at den ansatte ser helheten i egen organisasjon, og ikke bare deler. Måten 

informasjonen fremlegges av informantene tyder på at det er behov for større grad av 

systemtenkning blant medarbeiderne i DFØ. Det vil si å innarbeide en helhetsforståelse av 

organisasjonen, samt de ulike sammenhengene i den. På denne måten vil medarbeiderne 

få en større forståelse og tilhørighet til organisasjonen som helhet, og bidrar samtidig til å 

bryte ned typisk «oss»/ «dem»-tankegang. Dette kan ses i lys av det Schilling og Kluge (2009) 

beskriver som kollektiv identitet, der svak identitet virker hemmende på 

organisasjonslæring. 

 

I tråd med Schilling og Kluges (2009) identifisering av motstand fra andre avdelinger som 

en hemmende faktor for læring, er dette en faktor som spesielt ble fremhevet som 

hemmende for læringsmiljøet i DFØ. Motstanden i DFØ knytter seg i stor grad til en 

opplevelse av manglende vilje til å dele kompetanse på tvers, ved at noen tviholder på 

arbeidsoppgaver. Kompetansedeling er allerede diskutert inngående i punkt 6.3, og blir 

derfor ikke behandlet her. I lys av både den diskusjonen og det som har blitt diskutert så 

langt er det synlig at mangel på delingskultur virker destruktivt på læringsmiljøet i 

organisasjonen. Disse funnene går i retning av at det er et behov for å utvikle en felles 

forståelse på gruppenivå i direktoratet. om vi så på i resultatkapittelet påpekte flere av 

informantene at manglende tilgjengelighet for hverandre på tvers av avdelingene 

opplevdes som en barriere for læringsmiljøet i DFØ. Tilgjengelighet i denne sammenhengen 

knytter seg både til at det oppleves uoversiktlig og dermed vanskelig å vite hvem som har 

ansvar for hva, og at tiden det tar å få tak i riktig vedkommende vanskeliggjør det å få svar 

tidsnok fra andre avdelinger. Disse funnene indikerer at det er for liten kjennskap til hvem 

som gjør hva ute i organisasjonen. I en organisasjon på størrelse med DFØ, vil det naturligvis 
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være umulig å ha inngående kjennskap til alt og alle. Likevel kan man med fordel gjøre 

medarbeiderne lettere tilgjengelig for hverandre. Både det som er diskutert over i 

forbindelse med sosiale nettverk og gruppelæring vil bidra til dette. I tillegg kan 

eksempelvis en oversikt over hvilke kompetanseområder de ulike avdelingene dekker og 

hvilke problemstillinger de er ansvarlig for å besvare utarbeides, og gjøres tilgjengelig for 

alle. Ifølge Kvålshaugen og Breunig (2009) er det lederen som er ansvarlig for å legge 

forholdene til rette for gode arbeidspraksiser. Tross barrierene som nevnt, tyder funnene 

våre på at det er lite fokus fra ledelsen i DFØ på det som omhandler læringsmiljø. Som nevnt 

er læringsmiljøet avgjørende for hvorvidt organisasjonen drar nytte av 

kompetanseutvikling, og fokus på både faktorer som fremmer og hemmer læringsmiljøet 

bør derfor være på agendaen til enhver leder.  

 

6.4.2 Psykologisk trygghet 

Én av forutsetningene for organisatorisk læring er at det er et støttende læringsmiljø internt 

i organisasjonen (Garvin et al., 2008). I dette er det de ansattes opplevelse av psykologisk 

trygghet som ligger til grunn. Psykologisk trygghet knytter seg til muligheter og rom for å 

uttrykke tanker, både av positiv og negativ art, samt åpenhet for nye idéer. Informantene vi 

har intervjuet beskriver en situasjon hvor de opplever at dette gjelder for sin avdeling, noe 

som tyder på at det er en opplevelse av psykologisk trygghet. Ut ifra dette kan 

læringsmiljøet i DFØ, i alle fall i de enkelte avdelinger, betraktes som støttende. Likevel 

bemerker vi at tanker og idéer fort blir slått ned ifølge noen av informantene. En kan derfor 

stille spørsmål til hvordan dette påvirker viljen til å komme med innspill, og i forlengelse av 

dette den psykologiske tryggheten over tid. Det kan også se ut til at bare et fåtall av 

forslagene som blir spilt inn, blir tatt videre. Dette til tross for at det i noen avdelinger er 

ulike varianter av forslagskasser. Dette kan det selvfølgelig være flere grunner til. Funnene 

går likevel i retning av at det fremstår som uklart hvem som har ansvar for å ta tak i 

forslagene som fremlegges. Det oppfordres til å komme med innspill, men så forsvinner det 

litt i alt annet. Ifølge Schilling og Kluge (2009) er uklart ansvar en faktor som hemmer læring. 

For å unngå dette kan det derfor være hensiktsmessig å formalisere ansvaret, slik at man 

sikrer at forslagene blir tilstrekkelig fulgt opp. Videre ser det ut til at det er ulik praksis 
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mellom avdelingene, der det i enkelte avdelinger legges til rette for aktiv medvirkning, 

mens dette ikke er tilfellet i andre. For å sikre et mer helhetlig fokus i DFØ, kan dette 

arbeidet med fordel samordnes. 

Når det gjelder takhøyden mer generelt i DFØ, beskriver informantene at mulighetene for å 

uttrykke tanker og idéer synker til høyere i hierarkiet man beveger seg. Dette tyder på en 

lavere psykologisk trygghet når man beveger seg utover i organisasjonen, noe som påvirker 

læringsmiljøet og dermed også organisasjonslæringen negativt. For å i større grad oppnå 

et støttende læringsmiljø i DFØ generelt, blir det derfor viktig å bygge en kultur for å kunne 

komme med forslag også oppover i organisasjonen.  

 

6.5 Tid  

Opplevelser av å ikke ha nok tid til å prioritere egen kompetanseutvikling, kan ifølge teorien 

være svært hemmende for læring og utvikling. Schilling og Kluge (2009) viser til at mangel 

på tid og ressurser hemmer organisatorisk læring. De viser til at det er de strukturelle 

rammeverkene på organisatorisk nivå og institusjonaliseringen som er kilder til at ansatte 

opplever mangel på tid og ressurser, hvilket i sin tur virker hemmende for læring.  Tilgang 

på tid og ressurser for å fremme læring har forholdsvis lite fokus i litteraturen. Likevel 

ønsker vi å belyse utfordringer og muligheter knyttet til dette med bakgrunn i hvor mye 

plass begrepet fikk i forbindelse med datainnsamlingen. 

 

I samsvar med Schilling og Kluges (2009) beskrivelse av at tid kan være en hemmende faktor 

for læring, er dette et aspekt som viste seg være avgjørende på mange områder i forbindelse 

med læring og kompetanseutvikling i DFØ. Resultatene fra både spørreundersøkelsen og 

intervjuene indikerer at tid er en av de mest vesentlige faktorene hva gjelder 

kompetanseutvikling og læring. Dette ble trukket frem i samband med flere områder. 

Mangel på tid var for eksempel en opplevelse av en for travel arbeidshverdag, en følelse av 

at en burde prioritere annet eller at privatlivet tar opp for mye av den enkeltes kapasitet. 

Disse opplevelsene av hinder for å utvikle egen kompetanse hemmet kompetanseutvikling 

og læring blant de ansatte. Med tid som knapphetsressurs risikerer man også å slite ned 

den opparbeidede kompetansen i organisasjonen (Fivelsdal et al., 2004). For å sikte mot å 
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ha rett kompetanse til rett tid, blir det da viktig å sikre ansattes tilgang til tid for å klare følge 

med på den pågående fagutviklingen. 

 

Tilgjengelighet på ressurser for å utvikle egen kompetanse ble også koblet til tid, da 

informanter beskrev tid som en avgjørende faktor for å finne frem til relevante ressurser de 

kan benytte seg av for å utvikle egen kompetanse. Dette kan tenkes løst gjennom å frigjøre 

tid i arbeidshverdagen eller gjøre prosessene enda mer brukervennlige. Med bakgrunn i at 

ansatte i DFØ generelt sett har en travel arbeidshverdag, peker det mot at alternativ to bør 

vurderes som mer hensiktsmessig. I tråd med tidligere avsnitt om strategi, vil en tydelig 

kommunisert og integrert strategi kunne bidra til å sette en retning på den enkeltes arbeid. 

Det vil bli tydeligere og koste mindre tid å finne ut hva slags kompetanseutvikling som vil 

føre organisasjonen i riktig retning. Gjennom å utnytte muligheter som finnes i for eksempel 

DFØ-skolen, bør tilbud på kompetanseutviklende tiltak tilgjengeliggjøres i tråd med DFØ 

sin strategi. 

 

Som beskrevet tidligere er det å bygge en felles forståelse for strukturer og regler parallelt 

til organisasjonskultur (Tsoukas, 1996). Opplevelsen av hva som er akseptabelt å bruke sin 

tid på, er ifølge Schein (1996, referert i Einarsen og Skogstad, 2016) preget av kulturen.  Et 

viktig aspekt som fremkom av resultatene var opplevelsen om den ulike praksisen i 

organisasjonen. Ansatte i noen avdelinger opplevde at de ble oppfordret til å delta på 

kompetanseutviklende tiltak, mens andre satt igjen med følelsen av at det ikke var like 

akseptert. Det fremkom tydelig at det mangler et felles rammeverk for hva ansatte kan 

prioritere i forhold til kompetanse og læring og hvor mye tid de kan legge på det. Med 

bakgrunn i usikkerheten knyttet til dette kan det tenkes at et tydelig rammeverk bør 

etableres.  

 

Dette tatt i betraktning indikerer at det mangler et felles rammeverk for bruk av tid til 

kompetanseutvikling. Med bakgrunn i de forskjellige arbeidsområdene- og praksisene kan 

det tenkes vanskelig å lage et felles rammeverk for alle ansatte i DFØ. Likevel bør det kunne 

klargjøres overordnede retningslinjer for hele organisasjonen, tydelige signaler fra ledelsen 
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og tilgjengelige ressurser som ikke koster for mye tid å finne. Dette for å ikke miste viktig 

kompetanseutvikling for å sikre rett kompetanse til rett tid. 
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7. Oppsummering og råd  

Basert på rapportens diskusjonskapittel har vi utarbeidet råd som kan bidra til å 

videreutvikle kompetansearbeidet i DFØ. Vi har kommet frem til seks råd som knytter seg 

til hovedkategoriene som identifisert etter datainnsamlingen. For en mest mulig ryddig 

fremstilling velger vi å presentere rådene slik at de følger samme struktur som tidligere i 

rapporten. I den forbindelse er det viktig å påpeke at rekkefølgen slik rådene er beskrevet 

ikke er i prioritert rekkefølge. Under hvert råd følger en kort redegjørelse for begrunnelsen 

av rådet, som knytter seg til mer utfyllende begrunnelser i diskusjonskapittelet.  

 

Råd 1: Operasjonalisere virksomhetens overordnede strategi  

Direktoratet har i dag én felles strategi for hele organisasjonen. Det er en stor og kompleks 

organisasjon å utarbeide en felles strategi for, med mange ulike arbeidsoppgaver og i tillegg 

ulike fysiske lokasjoner. Vårt første råd er derfor å operasjonalisere strategien for 

medarbeiderne nedover i organisasjonen og tydelig vise dem hvordan strategien påvirker 

deres arbeidshverdag. Dette vil gjøre det enklere for ansatte å forstå hvilken kompetanse 

de trenger å videreutvikle, og være et steg på veien for å nå DFØs målsetting om rett 

kompetanse til rett tid. Dette må gjøres lag for lag nedover i organisasjonen, slik at man får 

en avdelingsvis forståelse for hva strategien betyr. I tillegg vil mål- og utviklingssamtaler 

være en naturlig arena for å operasjonalisere strategien for den enkelte ansatte. DFØ må 

derfor påse at disse samtalene gjennomføres og at ledere prioriterer dem, selv i en hektisk 

arbeidshverdag.  

 

Råd 2: Tydeliggjøre ansvar for kompetanseutvikling 

Per i dag er ansatte hos DFØ oppmerksomme på sine muligheter for kompetanseutvikling, 

men det er en usikkerhet rundt ansvarsfordelingen for tiltakene for kompetanseutvikling. 

Ut fra datagrunnlaget ser vi at ansatte har forventninger til seg selv hva gjelder eget ansvar 

for kompetanseutvikling. Samtidig har de forventninger om tilrettelegging fra leder. Egne 

forventninger er knyttet til individets motivasjon og ønske for kompetanseutvikling. Det de 
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ansatte ser ut til å savne er tydelige mål knyttet til egen kompetanseutvikling og klarhet i 

hvor mye tid de kan sette av i sin arbeidshverdag.  

 

På bakgrunn av usikkerhet om forventninger og ansvarsfordeling anbefaler vi DFØ å 

benytte mål- og utviklingssamtaler som en arena for klargjøring. Det anbefales en 

forventningsavklaring om hvor mye arbeidstid som kan benyttes til kurs, utdanning eller 

andre kompetansetiltak. En mulig løsning er å sette faste rammeverk for bruk av tid til 

kompetansehevende tiltak. Videre mener prosjektgruppen det er nyttig med en 

forventningsavklaring angående hvor mye leder skal følge opp den ansatte for å bedre 

kunne sikre at det settes av tilstrekkelig med tid, og at fullføring av for eksempel kurs faktisk 

skjer.  

 

Som forutsetning for optimale samtaler mener prosjektgruppen det bør være en 

forventningsavklaring rundt hvor mye tid som avsettes til forberedelsene i forkant. I tillegg 

råder vi ledere til å tilegne seg god forståelse av mål- og utviklingssamtaler for å sikre best 

mulig utbytte av samtalen.  

 

Råd 3: Gjøre kompetanseutvikling mer oversiktlig og tilgjengelig 

DFØ har per i dag allerede gode tilbud gjennom stipendordningen og DFØ-skolen, men vi 

finner utviklingspotensialer som organisasjonen vil kunne dra stor nytte av. Etter 

prosjektgruppens vurdering er det nødvendig å prioritere en tilgjengeliggjøring av de 

kompetanseutviklende tiltakene som DFØ tilbyr. 

 

Basert på presenterte resultater fra datainnsamlingen, vurderer vi tilgjengelighet av 

informasjon og kompetanseutviklingsaktiviteter som en nøkkelfaktor for å klare å sikre rett 

kompetanse til rett tid. Medarbeiderne i direktoratet viser selv til at egen utvikling mangler 

retning og at det tar mye tid og ressurser å finne ut av hva slags kompetanse en bør utvikle. 

Det er tydelig at dagens tilbud ikke er tilstrekkelig oversiktlig og tilgjengelig. Dette bør etter 

prosjektgruppen vurdering prioriteres for å sikre kompetanseutvikling i tråd med 

fagutviklingen. 
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Vi vurderer det derfor slik at utarbeiding av en oversikt over kompetanseutviklende tiltak, 

som for eksempel kurs i DFØ-skolen, er viktig. Denne bør være brukervennlig, men også lett 

tilgjengelig for alle ansatte i DFØ. Dette kan i sin tur bidra til å fange opp medarbeidere som 

er mer passive i forhold til kompetanseutvikling. Dette gir også DFØ muligheten til å 

fremheve og konkretisere områder det er ønskelig å videreutvikle kompetanse innenfor. 

Samtidig vil tid spares både på leder- og medarbeidernivå. 

 

Råd 4: Opprette en felles digital plattform for kunnskapsdeling 

DFØ besitter mye kompetanse og ekspertise fordelt på ulike avdelinger og divisjoner med 

geografisk spredning. For tilgjengeliggjøring av kunnskapen og for bedre flyt av 

kompetanse anbefaler vi en digital plattform for kunnskapsdeling.  

  

For å optimalisere læring i hverdagen trengs det systemer og arenaer som gjør dette til en 

naturlig del av arbeidsdagen. Bruk av delingsplattform er et verktøy for å bedre flyt av 

kunnskap i organisasjonen, bedre kommunikasjon på tvers av grenser og systematisere 

kompetanse. Ved å systematisere kompetansen DFØ besitter i en delingsplattform vil 

ansatte enkelt få oversikt over hvem som innehar kompetansen de er ute etter, og raskere 

komme i kontakt med aktuelle personer. Prosjektgruppen anbefaler å opprette både 

faglige og sosiale fora som den enkelte kan holde seg oppdatert i. Det er en fin arena for å 

bygge relasjoner som gjør deling av kunnskap enklere.  

  

For optimalisering av en delingsplattform vil vi råde forankring hos ledere slik at relevant 

informasjon holdes oppdatert. En forutsetning for optimal bruk av en plattform er at 

informasjonen som legges ut er interessant eller relevant for de ansatt, samt 

gjennomgående flyt av informasjon.  

  

Ønsket effekt av felles delingsplattform er å dempe grensene mellom avdelinger og 

geografiske avstander. En god kunnskapsflyt og en felles plattform for kommunikasjon kan 

bidra til at DFØs kunder opplever organisasjonen mer som ett. 
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Råd 5: Formalisere kunnskapsdeling etter kompetanseutviklende tiltak  

Råd fem innebærer at avdelingene skaper rutiner og prosedyrer for refleksjon og deling av 

kunnskap etter deltakelse på kurs, seminarer eller andre kompetansetiltak. Når ansatte 

kommer tilbake fra kurs bør det settes av tid til å reflektere over det man har lært, og se det 

i sammenheng med sine egne og avdelingens arbeidsoppgaver. I etterkant av dette foreslår 

vi at det settes opp et møte hvor man kort legger frem det man har reflektert over, og at det 

skapes en diskusjon i avdelingen rundt det. Dette bør være en uformell fremleggelse, som 

hverken skal ta for mye tid eller virke skremmende. Tid er en knapp ressurs, men gjennom 

en slik formalisering, vil avdelingene og DFØ i større grad få nytte av å sende medarbeidere 

på kurs. For at kunnskap skal bevares i organisasjonen eller føre til forbedring eller endring 

i praksis, er man avhengig av å dele tanker og erfaringer i fellesskap.  

 

For å få til god kunnskapsdeling, ser vi i lys av teorien at det er sentralt med tid til refleksjon 

og fortolkning av informasjonen. Gjennom refleksjon klarer man lettere å sette ord på 

kunnskapen, noe som er sentralt for å kunne dele kunnskapen videre. Uten refleksjon og 

deling vil kunnskapen i større grad forbli hos enkeltpersonen, noe som er uheldig for 

organisasjonslæringen.  

 

Råd 6: Legge til rette for bedre læringsmiljø i organisasjonen 

Det siste området vi ønsker å komme med råd om knytter seg til læringsmiljøet i 

organisasjonen generelt. Prosjektgruppen vurderer dette som viktig for at DFØ i større grad 

skal få utbytte av kompetansetiltakene det investeres i.   

 

Etter prosjektgruppens oppfatning er større grad av samhandling mellom de ulike 

enhetene og lokasjonene en nøkkelfaktor for at DFØ skal klare å skape et enhetlig godt 

læringsmiljø i organisasjonen. Medarbeiderne selv viser til et opplevd skille mellom «egen 

avdeling» og «andre deler i DFØ» og at dette bidrar til å begrense kunnskapsdelingen i 

direktoratet. Det fremstår tydelig at den kollektive identiteten må styrkes, slik at 

medarbeiderne i større grad forstår viktigheten av å se helheten i egen organisasjon. Det er 



 

 72 

gjennom kunnskapsdeling en slik felles forståelse oppstår, og etter vår vurdering bør det 

derfor skapes en kultur for deling i DFØ. 

 

I lys av dette anbefaler prosjektgruppen også at DFØ tilrettelegger for og oppfordrer til at 

medarbeiderne skaper relasjoner til andre ansatte utover egen avdeling. Dette som et 

virkemiddel for å lette samhandlingen på tvers i direktoratet. Gjennom en utvidelse av de 

ansattes sosiale nettverk i organisasjonen blir det både lavere terskel for å kontakte andre, 

det søkes bredere i organisasjonen når noe dukker opp, i tillegg til at tips og annen nyttig 

informasjon deles med flere. Dette styrker læringsmiljøet og bidrar således til at DFØ 

beholder aktuell kompetanse. 
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8. Avsluttende kommentar 

Noen av rådene er konkrete og enkle å implementere, mens andre krever mer målrettet 

arbeid over tid. Samtidig henger de sammen og bygger på hverandre. Eksempelvis ser vi at 

råd 1 om operasjonalisering av strategien må ligge til grunn både for å kunne gjennomføre 

råd 2 og råd 3. Dette betyr at råd 1 bør prioriteres før 2 og 3. Råd 4-6 komplementerer 

hverandre og vil sammen bidra til å styrke læringskulturen i organisasjonen. Gjennom 

analysene identifiserte vi at forhold som gikk på DFØ som helhet var spesielt utfordrende, 

og anser derfor dette som avgjørende å ta tak i. I og med at råd 4 og 6 knytter seg til 

organisasjonen som helhet, ser vi at disse må prioriteres før råd 5.   

  

Samlet sett mener vi at alle rådene kan bidra til å utvikle kompetansearbeidet i DFØ, slik at 

organisasjonen er bedre rustet til å møte fremtidens kompetansebehov. Samtidig håper vi 

at gjennomføring av disse rådene vil gjøre det enklere for alle ansatte i DFØ å videreutvikle 

sin kompetanse. Rådene bidrar både til en tydeliggjøring og en tilgjengeliggjøring som gjør 

at man i større grad også fanger opp ansatte som i utgangspunktet forholder seg passiv til 

egen kompetanseutvikling. Dette vil igjen medvirke til målsettingen om rett kompetanse til 

rett tid.  
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Vedlegg 1: Dokumenter 

I begynnelsen av prosjektet fikk vi utlevert en rekke dokumenter knyttet til DFØs 

kompetansestyring. I dette avsnittet oppsummerer vi to av disse dokumentene. 

Dokumentene er blitt vurdert som særlig relevante for tematikken i dette prosjektet.  

 

Strategidokument 

DFØ har lansert et strategidokument som gjelder for perioden 2018-2021, og er tilgjengelig 

på deres nettsider (DFØ, 2020). I dette dokumentet fremhever direktoratet fem punkter som 

skal vies ekstra fokus i denne perioden. Punktene er: 

1.     Samfunnets beste 

2.     Et tydelig ekspertorgan  

3.     Brukeren i fokus  

4.     Digitalt førstevalg  

5.     Samarbeid og deling  

  

Disse fem er hovedpunkter, og presenteres i strategidokumentet med tilhørende 

underpunkter, både med en forklaring på hva punktet innebærer, og hvorfor det er viktig 

for DFØ. Strategien omfatter hele DFØ og alle deres arbeidsoppgaver. Det betyr at man både 

ser på fokusområder ut mot kunder, og internt i organisasjonen. Hele dokumentet finnes 

som vedlegg til rapporten, og gjennomgås derfor ikke i detalj her. Vi vil trekke frem de 

momentene vi ser at er mest relevante for vårt fokusområde.  

  

Under punktet et tydelig ekspertorgan finner man blant annet et punkt om å investere i sine 

ansatte ved å gi rom for at de kan styrke sin faglige kompetanse. Det står ikke noe videre 

om hvordan dette skjer, men vi mener at DFØ-skolen, stipend og andre 

kompetanseutviklende tiltak peker på hvordan DFØ jobber for å nå dette målet.  

  

Digitalt førstevalg er det fjerde strategiområdet, og der har de oppgitt at de skal prioritere 

kompetanseutvikling som gjør dem godt rustet for bruk av ny teknologi. Som alle andre 

virksomheter i samfunnet, er DFØ opptatt av digitaliseringsperioden vi er inne i.  
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Blant punktene for samarbeid og deling påpekes viktigheten av godt internt samarbeid. 

DFØ har som tidligere nevnt tre ulike lokasjoner, og man er avhengig av et godt samarbeid 

på tvers av divisjoner og fysiske avstander for å nå sine mål. Direktoratet er opptatt av at 

kunden skal møte ett DFØ, og da vil et internt samarbeid være helt grunnleggende for å 

oppnå denne målsetningen.  

  

Mal for mål- og utviklingssamtaler  

Direktoratet har en egen mal for mål- og utviklingssamtaler. Alle ledere som gjennomfører 

slike samtaler er bedt om å følge denne. Malen kom som en del av den nye 

kompetansestyringsprosessen. Hensikten med mål- og utviklingssamtalen er å finne 

sammenheng mellom DFØs og de ulike divisjonenes framtidige mål, og hva den enkelte 

medarbeider skal bidra med for at DFØ skal nå disse målene. Samtalen skal gjennomføres 

årlig med oppfølging gjerne månedlig, men minst to ganger i året. Det presiseres i malen at 

både medarbeider og leder er ansvarlig for å gjøre et godt forarbeid for en meningsfylt og 

utdypende samtale. Resultatet av mål og utviklingssamtalen skal være en konkret plan med 

mål og tiltak for den enkelte medarbeider om kompetanseutvikling i tråd med egne og DFØs 

behov. Malen ber også hver enkelt medarbeider tenke gjennom det DFØ ser på som viktig i 

deres samarbeid: «Vårt arbeid og samarbeid skal bygge på verdiene: Troverdig – tydelig – til 

stede». 
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Vedlegg 2: Fullstendig metodekapittel  

Dette kapitlet begrunner hvilke metoder som er benyttet og hvordan prosessene har 

foregått. Vi belyser utforming og gjennomførelse av spørreskjema og intervjuer samt 

utvalget av informanter. Videre redegjør vi for hvordan dataanalysen har foregått, og 

diskuterer også styrker og svakheter ved de respektive metodene. Avslutningsvis 

kommenterer vi datagrunnlagets validitet og relibiliatet og tar opp etikk.  

 

Problemstillingen for rapporten innebar en analyse av kompetanseutvikling og 

læringsmiljøet i DFØ.  Målet med datainnsamlingen var derfor å identifisere styrker og 

svakheter i dagens situasjon, men også å få en dypere forståelse i medarbeideres 

opplevelser knyttet til tematikken. Med bakgrunn i prosjektets mandat, andre relevante 

dokumenter og samtaler med medlemmer i DFØs kompetanseråd, valgte vi å kombinere en 

kvantitativ spørreundersøkelse med kvalitative intervjuer. Dette var for å først gi oss et 

overblikk over holdninger knyttet til kompetanseutvikling og læringsmiljø i hele 

organisasjonen. For å få tilgang til mer detaljerte beskrivelser av medarbeidernes 

opplevelser og holdninger knyttet til problematikken (Johannessen, Tufte og 

Christoffersen, 2016), valgte vi å utføre individuelle intervjuer basert på resultatene fra 

spørreundersøkelsen.  

 

Gjennomgang av relevant dokumentasjon la et grunnlag for å utføre prosjektet. Basert på 

dokumenter som ble vurdert relevant for prosjektet av DFØ, skaffet vi oss og god forståelse 

for dagens kompetansestyringsprosess og bakgrunnen for den. 

 

Spørreundersøkelse 

Vi besluttet tidlig i prosessen å først gjennomføre en kvantitativ undersøkelse blant de 

ansatte i direktoratet, som så ville legge føringer for intervjuguiden som ble brukt i 

kvalitative intervjuer senere. Direktoratet er en stor arbeidsplass, og vi ville ikke ha mulighet 

til å intervjue alle.  Heller ikke å intervjue personer fra alle seksjoner eller avdelinger. Ved å 

gjennomføre en kvantitativ undersøkelse som gikk ut til alle ansatte på likt grunnlag og via 

samme kanal, ga vi dermed alle en mulighet til å uttrykke seg om kompetansestyring og 
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læringsmiljø i direktoratet. Samtidig fikk vi et bedre grunnlag for hva som ville være 

relevante spørsmål å stille under de kvalitative intervjuene. Det var altså en todelt vurdering 

som ledet til beslutningen om å gjennomføre en kvantitativ undersøkelse, og å utføre denne 

i forkant av kvalitative intervjuer.  

 

Kvantitativ metode dreier seg om det som man best kan forklare med tall, og ikke ord. 

Metoden beskriver funn gjennom bruk av tall og statistikk (Johannessen, Rafoss, & 

Rasmussen, 2018). Inntekt er et eksempel på informasjon som ofte analyseres ved bruk av 

kvantitativ metode. Samtidig kan også bruke det til annen informasjon, ved å tallfeste 

informasjonen man innhenter (Solbakken, 2019). I vårt tilfelle ble det en relevant metode 

for å tallfeste hvordan organisasjonen forholdt seg til påstandene vi lanserte. Det ble 

enklere å måle grad av enighet til lanserte påstander gjennom en slik undersøkelse kontra 

fokusgrupper eller kvalitative intervjuer.  

  

Utforming av spørreundersøkelsen  

Undersøkelsens formål var å få en bedre innsikt i hvordan de ansatte opplever 

kompetansestyringsprosessen slik den er i dag, samt hvordan de ansatte opplever 

læringsmiljøet i direktoratet. Det ble utformet en spørreundersøkelse, hvor alle spørsmål 

var obligatoriske å svare på. Alle respondenter samtykket på forhånd (se vedlegg 3). Totalt 

inneholdt den ti spørsmål, noen med underpunkter (se vedlegg 5). Spørsmålene ble stilt 

som «hvor enig er du i følgende påstander», og hvor alternativene gikk fra «helt enig» til 

«helt uenig». Vi unnlot å legge alternativer som «vet ikke», «usikker», eller «ønsker ikke å 

svare». Det var en bevisst handling, da vi ønsket tydeligere svar fra respondentene. I tillegg 

kom vi frem til at vi ikke stilte spørsmål som noen kunne hevde å ikke vite svar på. Dette ble 

også diskutert med både veileder og kontaktperson, som var enige i vår beslutning.  

 

Innsamling og behandling av data 

Den kvantitative undersøkelsen ble sendt ut til alle ansatte i direktoratet. Totalt antall 

ansatte på dette tidspunktet var 534. Undersøkelsen ble utformet ved bruk av spørreskjema 

fra Universitetet i Oslo. Denne formen ble valgt på grunn av personvernhensyn. UiO har 

strenge rutiner for dette, og ved å bruke deres spørreskjema var vi dermed sikre på å ivareta 
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eventuelle sårbare data. Videre ble den sendt ut på e-post til alle ansatte. Dette ble gjort 6. 

mars. Det var noe tidligere sendt ut en større undersøkelse til de ansatte fra direktoratet 

selv, og vi var derfor noe bekymret for at mange ikke ville finne tid til å svare på vår 

undersøkelse. Det ble drøftet å utsette undersøkelsen, men på grunn av tidshorisonten 

valgte vi likevel å sende den ut på dette tidspunktet. Direktoratet selv sto for utsendelsen, i 

tillegg til at påminnelser ble publisert på intranett for direktoratets ansatte. Det ble gitt en 

ukes frist for å svare på undersøkelsen, altså innen 13. mars. Totalt 156 respondenter svarte 

på undersøkelsen innen fristen. Respondentene er fordelt over alle direktoratets fem 

divisjoner, men i varierende grad. Eksempelvis har en divisjon kun tre respondenter, mens 

en annen har 57.  

 

I etterkant av undersøkelsen, utformet vi en oversikt over respondentene og hvordan de 

fordelte seg på de ulike spørsmålene. Fordi undersøkelsen var ment å gi en innledende 

innsikt i organisasjonen, og ikke danner hovedgrunnlaget for vår analyse har vi valgt å ikke 

bruke ressurser på å kode og analysere resultatene mer enn overfladisk. På grunn av 

personvernhensyn vil vi ikke kunne presentere funnene i sin helhet i denne rapporten, men 

vil kunne trekke frem de viktigste utdragene.  

 

Styrker og svakheter ved den kvantitative metoden 

Spørreundersøkelsen var den første undersøkelsen som ble gjort blant ansatte i 

direktoratet, og vi valgte spørsmål ut fra kunnskapen vi hadde på daværende tidspunkt. 

Skulle vi utformet den på nytt i dag, er det flere momenter vi ville vurdert å ta med, men 

som ikke var på vår radar tidlig i mars. Det gjelder for eksempel DFØs strategi som en 

ledesnor for kompetanseutvikling og hvordan kunnskap i praksis deles i organisasjonen.   

 

Den kvalitative intervjuguiden ble utformet i etterkant av at resultatene fra 

spørreundersøkelsen forelå. Dette mener vi at var en fornuftig rekkefølge, da vi fikk en 

tydeligere oppfatning av hva ansatte i DFØ oppfattet omkring tematikken for rapporten. 

Slik kunne vi stille bedre og mer inngående spørsmål under intervjuene. Vi brukte tid på å 

spørre om mer komplekse deler av problemstillingen, og kunne lene oss på 

spørreundersøkelsen for enklere spørsmål.  
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Antall respondenter var 156, noe som gir en svarprosent på 29 prosent. Ideelt sett skulle vi 

selvfølgelig ønske at denne var høyere, da høyere svarprosent gir et sikrere grunnlag for 

korrekt bilde av situasjonen. Samtidig er det ingen selvfølge at større datagrunnlag 

automatisk gir et mer riktig bilde. Dog er det likevel noe vi må påpeke som en svakhet for 

undersøkelsen. Vi mener likevel at undersøkelsen kan brukes, da svarene ofte var tydelige 

og mange av respondentene svarte det samme. Dette gir oss en større sikkerhet for at vi har 

oppnådd riktige resultater. 

 

I spørreundersøkelsen lanserer vi flere begreper. Blant annet bruker vi begrepet 

kompetanseutvikling, som så forklares gjennom eksempler i parentes før spørsmålene skal 

besvares. Likevel kan vi ikke utelukke at respondenter ikke har oppfattet 

kompetanseutvikling på samme måte som vi har lagt til grunn i rapporten. Det finnes da en 

risiko for at uklare begreper gjør at vi får andre svar enn vi ellers ville gjort og at vi feiltolker 

svarene. Samtidig er det en risiko vi har forsøkt å minimere gjennom å forklare begrepet, 

samt å bruke minst mulig akademiske begreper i spørreundersøkelsen.  

 

Alle spørsmål er stilt på samme måte, ved at respondenten skal svare hvor enig personen 

er. Disse påstandene er alle positivt formulerte, det vil si at de omtaler DFØ og andre 

elementer av spørsmålene på en positiv måte. Det åpner for at respondenter ikke har lest 

spørsmålene godt nok, men svart uten å tilstrekkelig vite hva de svarer på. Det er derfor en 

svakhet ved undersøkelsen, som vi i tillegg ikke har mulighet til å eventuelt korrigere for. Vi 

må derfor ta høyde for at det forekommer ja-siing i spørreundersøkelsen.  

 

Undersøkelsen er ikke kodet og analysert systematisk i etterkant, med unntak av det som 

tidligere. Dette gjør at vårt utbytte av undersøkelsen er noe begrenset. Likevel mener vi at 

det var en riktig beslutning. Koding ville tatt en del tid, og det er usikkert hvor mye vi ville 

fått ut av et slikt arbeid. Samtidig gjør det at vi må lene oss mer på den kvalitative 

undersøkelsen.  
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Individuelle intervjuer 

Formålet med intervjuene var å få mer innsikt i medarbeidernes opplevelser knyttet til 

kompetanseutvikling og læringsmiljøet i DFØ. Derfor valgte vi å benytte oss av en 

semistrukturert intervjuguide for å skape mer frie samtaler for å ikke gå glipp av viktige 

aspekter knyttet til temaet (Tjora, 2017). Intervjuguiden utgikk fra to hovedtemaene: 

kompetanseutvikling og læringsmiljø. Under hele utformingsprosessen hadde vi tett dialog 

med både veileder og vår kontaktperson i DFØ. Dette var spesielt viktig for å sikre at 

spørsmål ikke ble misforstått og at vi brukte språk og termer som ikke kunne mistolkes i 

DFØ.  

 

Basert på dataene fra spørreundersøkelsen justerte vi intervjuguiden for å sikre at vi 

fokuserte på områder som var mest relevant for DFØ. Dette ble viktig for å sikre at vi spisset 

undersøkelsen til DFØ sin situasjon og behov. Hadde vi utformet intervjuguiden kun basert 

på eksisterende teori og terminologi, ville vi økt risikoen for å miste viktige aspekter av 

medarbeidernes oppfatninger av kompetanseutvikling i DFØ gjennom å pålegge våre 

foretatte forståelser av deres opplevelser (Gioia, Corley & Hamilton, 2013). 

 

Utvalg og prosedyre  

For å få en dypere innsikt i temaet, valgte vi å samle inn data fra de som 

kompetanseutvikling i DFØ er til for; medarbeiderne. Siden ledelsen i DFØ har egne 

kompetansehevende tiltak innenfor ledelse og står ansvarlige innenfor mye av det 

administrative og rapporteringen innen kompetanseutvikling for sine ansatte, valgte vi å 

fokusere på de som «mottar» tilbudet. Antall intervjuer var ikke forutbestemt, da vi ønsket 

å nå et metningspunkt, altså når den samme informasjonen begynner å gjenta seg 

(Saunders, 2017). 

 

Formålet med intervjuene var å få detaljert informasjon om medarbeidernes opplevelse av 

kompetanseutvikling og læringsmiljøet i DFØ. Siden temaet berører alle ansatte tok vi sikte 

på å samle informasjon fra hele organisasjonen, både for å få frem det generelle men også 

utskille eventuelle skiller mellom divisjonene. Med bakgrunn i dette og for å få utvalget så 

representativt som mulig, rekrutterte vi informanter gjennom at de selv hadde muligheten 
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å melde seg opp til intervju gjennom et påmeldingsskjema i Nettskjema. Dette ble publisert 

på DFØ sitt intranett i samband med et innlegg om prosjektet og spørreundersøkelsen. 

Andre strategier som ble brukt var deling av informasjon gjennom skjermer i DFØ sine 

lokaler, informasjon i ledergrupper og kompetanserådet (Braun & Clark, 2013).  

 

Resultatene baserer seg på̊ til sammen ni intervjuer. Alle informanter var ansatte i DFØ. 

Antall medarbeidere stasjonert i Oslo var seks personer og utgjorde 67% av utvalget. Av 

disse var to menn og fire kvinner. Informanter som var stasjonert i Trondheim var en mann, 

som utgjorde 11% av utvalget. Resterende informanter var stasjonert i Stavanger og 

utgjorde 22% av utvalget. Av disse var en kvinne og en mann. Total fordeling på̊ kjønn var 

44% menn og 56% kvinner.  I gjennomsnitt hadde informantene arbeidet i DFØ 4,6 år. På 

grunn av COVID-19 situasjonen ble alle intervjuer gjennomført over telefon eller Teams, og 

hver informant ble intervjuet av to medlemmer i prosjektgruppen. Intervjuene varte 

mellom 30 og 70 minutter og ble tatt opp med båndopptaker. Intervjuene tok utgangspunkt 

i den semistrukturerte intervjuguiden og ble supplert med oppfølgingsspørsmål (se vedlegg 

6).  

 

Styrker og svakheter  

Intervjuene gav oss avgjørende innsikt og detaljerte forklaringer ut fra medarbeidernes 

opplevelse av DFØs arbeid med kompetanseutvikling. Det har vært en stor styrke for 

datagrunnlaget å få innsikt i opplevelser til de som kompetansearbeidet faktisk er til for, 

nemlig ansatte i hele DFØ. I tillegg har vi hatt tilgang til et relativt representativt utvalg for 

å sikre informasjon fra hele organisasjonen, særlig knyttet til kjønn, antall år de arbeidet i 

DFØ og arbeidsområde. En annen styrke er at vi baserte intervjuguiden på resultatene fra 

spørreundersøkelsen. Dette har gitt oss mulighet å fokusere på relevante områder for DFØ. 

  

Det foreligger også svakheter ved datagrunnlaget fra intervjuene. Den første utfordringen 

er at det foreligger en skjev fordeling av informanter i forhold til arbeidslokasjoner. Mens 

Oslo-kontoret utgjorde over halvparten av utvalget, var det kun én informant fra 

Trondheim. Til tross for at denne rapporten sikter til å se på DFØ som en helhet, utgjør dette 
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likevel en risiko for at vi gått glipp av viktige aspekter, for eksempel knyttet til forskjeller i 

praksis og kultur mellom lokasjonene. 

  

En annen utfordring er rekrutteringen av informanter. Faktumet at intervjuobjektene selv 

meldte seg opp til intervju kan på den ene siden sees som en styrke da disse ikke ble 

håndplukket av oppdragsgiver. På den andre siden utgjør dette en risiko for at kun personer 

med høyt engasjement for temaet melder seg på. Dette har vi vært særlig observante på for 

å ikke miste viktige aspekt og for å fange opp alle grupper i DFØ. 

  

Til tross for datagrunnlagets svakheter, har vi drøftet funnene våre i forhold til teori og 

forskning. Samlet sett mener vi at vi fått et godt innblikk i både muligheter og utfordringer 

med dagens kompetansearbeid og at intervjuene i tillegg til gjennomgang av relevant teori, 

dokumentasjon og spørreundersøkelsen har gitt oss et bredt datagrunnlag. 

 

Dataanalyse 

Dataanalysen begynte med at alle lydfiler fra intervjuene ble transkribert til skriftlige 

dokument. Når alle intervjuer var transkribert begynte vi å identifisere aspekter som var 

relaterbare til problemstillingen. Basert på de to hovedtemaene brukt i intervjuguiden, 

lagde vi et kodeskjema som fordelte viktige temaer (se vedlegg 7). Den som transkribert 

intervjuet førte følgelig inn viktige sitater inn i skjemaet. For å unngå å bli påvirket av 

hverandre og unngå premature konklusjoner kodet vi først hver for oss, før vi diskuterte 

funnene sammen (Tjora, 2017).  

 

Målet var å få en god oversikt og få frem datamaterialets essens knyttet til temaene. Videre 

gikk vi gjennom kodeskjemaet for å få identifisere gjentakende oppfatninger og aspekter. 

Basert på dataanalysen, var det var stor enighet i prosjektgruppen gjeldende de mest 

sentrale utfordringene og mulighetene DFØ har i forbindelse med kompetanseutvikling og 

læringsmiljøet. Basert på dette identifiserte og kategoriserte vi fem hovedkategorier. 
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Etikk  

For å sikre en forsvarlig fremgangsmåte fulgte vi etiske hensyn, lover og regelverk gjennom 

hele datainnsamlingen. Gjennom å følge de forskningsetiske retningslinjene ivaretok vi 

informanter og respondentenes rett til personvern (Tjora, 2017). Deltakelse i både 

spørreundersøkelsen og intervjuene ble gjennomført basert på informert og frivillig 

samtykke etter godkjenning av Norsk senter for forskningsdata (NSD), som vurderte at 

prosjektets behandling av personopplysninger var i samsvar med personvernregelverket 

(se vedlegg 3 og 4) (Johannessen et al., 2016). Utfordringer knyttet til Covid-19 i form av at 

vi ikke fikk møtt informantene i tillegg til at de fleste hadde hjemmekontor og derav ikke 

hadde tilgang til scanner, gjorde oss nødt til å bruke digitale signaturer istedenfor skriftlige. 

Alle informanter fikk tilsendt samtykkeerklæring i forkant av intervjuet og sendte deretter 

sitt samtykke via e-post (se vedlegg 4). For å ytterligere forsikre informantene om at vi tok 

vare på deres rett til personvern, begynte vi intervjuene med å på nytt informere om 

hvordan dataene ville bli behandlet og brukt.  

 

I tillegg til behandlingen av personopplysninger er kravet om konfidensialitet et særlig 

viktig aspekt innen datainnsamling. Vi ivaretok dette gjennom å behandle all data i samsvar 

med personvernregelverket og informerte alle deltakere om at informasjonen de oppga 

ikke ville brukes til annet enn til formålene beskrevet i samtykkeerklæringen og at de ikke 

ville kunne gjenkjennes i publikasjoner knyttet til prosjektet (Dalen, 2013). Navn ble byttet 

ut med nummer og all informasjon som kunne virke personidentifiserende ble 

anonymisert.  

 

Ekstern og intern validitet 

Kan man generalisere funnene til å gjelde hele DFØ og eventuelt andre organisasjoner enn 

bare DFØ? Ekstern validitet dreier seg om i hvilken grad resultatene fra utvalget er gyldige 

for andre enheter enn de som er gjenstand for undersøkelsen (Solbakken, 2019). Målet med 

rapporten var å undersøke interne forhold i organisasjonen omkring kompetanseutvikling 

og læringsmiljø. Uten inngående kunnskap til andre lignende organisasjoner, for eksempel 

direktorater og departementer er det vanskelig for oss å påstå at våre funn vil kunne være 

overførbare til andre byråkratiske organisasjoner. DFØ sier selv på egne nettsider at de er 
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en særegen organisasjon sammenlignet med andre statlige virksomheter. Det vil derfor 

være vanskelig å påstå at våre funn kan generaliseres til andre organisasjoner. Når det er 

sagt, håper vi at andre organisasjoner vil kunne finne inspirasjon til tiltak for å bedre 

arbeidet med kompetanseheving og læringsmiljø. Det er absolutt viktig i alle typer 

organisasjoner.  

 

Målet med intervjuene var å få frem informantenes egne oppfatninger og erfaringer intern i 

DFØ, målet var derfor ikke å søke en overførbarhet til andre grupper. Likevel, så strebet vi 

etter å samle et representativt utvalg intern i DFØ, slik det i så stor grad som mulig skulle 

representere hele direktoratet. Til tross for dette, er det skjevheter i fordeling av 

arbeidslokasjon. Dette svekker den eksterne validiteten. Samtidig har vi et bredt utvalg av 

informanter i forhold til stilling, kjønn, arbeidsområde og antall år informantene arbeidet i 

DFØ. 

 

Intern validitet handler om i hvilken grad resultatene fra undersøkelsen er gyldig for 

utvalget (Solbakken, 2019). Det er en utfordring for undersøkelsens kvalitet at det er stor 

variasjon i antall respondenter mellom de ulike divisjonene. Samtidig gjør vi ikke videre 

undersøkelser med resultatene og vi benytter for eksempel ikke regresjonsanalyse. Vi 

analyserer kun svarene slik de foreligger, og har ikke knyttet dem opp mot hverandre for å 

se årsakssammenhenger. Dermed er blir ikke interne validitet et begrep som er særlig 

relevant for den rapportens kvantitative undersøkelse. 

 

Innen kvalitative intervjuer tar intern validitet for seg rommet for feiltolkninger innen, altså 

om informantenes fortellinger gjenspeiler virkeligheten (Johannesen et al. 2016). For å 

unngå mistolkninger strebet vi hele tiden etter å avklare uklarheter. Vi benyttet oss av 

oppfølgingsspørsmål som «har jeg skjønt deg riktig ...». I tillegg avklarte vi innledningsvis i 

intervjuene hva vi la i begrepene kompetanseutvikling og læringsmiljø og gav informantene 

muligheten til å komme med spørsmål. Vi innledet også begge temaene med å spørre hva 

informanten selv la i begrepene og hva det hadde for betydelse for dem. Det finnes uansett 

kvar en risiko at definisjonen varierer i de forskjellige lokasjonene og avdelingene, som kan 

ha påvirket resultatet. 
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Vedlegg 3: Samtykkeerklæring til spørreundersøkelse 
Formål 

Formålet med studien er å få mer kunnskap om kompetanseutvikling og læringsmiljøet 

internt i DFØ. Kunnskap om dette kan bidra til at DFØ som organisasjon og arbeidsgiver får 

viktig kunnskap om deres rolle og hvordan kompetansestyringprosessen kan videreutvikles. 

Dette er et prosjekt i regi av Universitetet i Oslo (UiO) og deler av dataene vil eventuelt 

benyttes i en masteroppgave som skal skrives ved UiO.  

  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?  

UiO er ansvarlig for prosjektet. Prosjektgruppen består av følgende personer: Stina Sehlstedt, 

Jenny Olea Bru Benestad, Frida Helene Andersen, Marit Hoff-Strand & Lene Skarbø 

(masterstudenter ved Universitetet i Oslo). 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Deltakelse i studien innebærer at du deltar i en kort spørreundersøkelse som omhandler dine 

tanker knyttet til kompetanseutvikling og læringsmiljø internt i DFØ. Det vil ta 5-10 minutter 

å gjennomføre undersøkelsen. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg 

hvis du ikke vil delta. Det vil ikke påvirke ditt forhold til Universitetet i Oslo eller DFØ.  

 

Ditt personvern 

Alle opplysninger behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

Opplysningene vil kun brukes til formålet som beskrevet, og som deltaker vil du ikke kunne 

gjenkjennes i publikasjoner knyttet til prosjektet. Det er kun prosjektgruppen som har tilgang 

til og vil behandle datamaterialet. 

 

Hva skjer med opplysningene når prosjektet avsluttes? 

Prosjektet avsluttes innen 1. juni 2020. Sletting av datamaterialet vil senest skje ett år etter, 

altså 1. juni 2021. 
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Behandling av opplysninger  

Vi behandler opplysningene basert på ditt samtykke.  Norsk senter for forskningsdata AS, 

NSD, har vurdert at innsamling og behandling av personopplysninger i dette prosjektet er i 

samsvar med personvernregelverket. 

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med kontaktperson for prosjektet: Stina Sehlstedt, e-post: 

stinamse@student.sv.uio.no eller NSD på e-post: personverntjenester@nsd.no / tlf: 55 58 21 

17 

 

Med vennlig hilsen, 

Frida Helene Andersen, Jenny Olea Bru Benestad, Lene Skarbø, Marit Hoff-Strand og Stina 

Sehlstedt  

 

Samtykkeerklæring 

Jeg har mottatt og forstått informasjonen om prosjektet og samtykker til å delta i 

spørreundersøkelsen. Jeg samtykker til at mine opplysninger lagres til 1. juni 2021.  
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Vedlegg 4: Samtykkeerklæring til intervju 

Vil du delta i forskningsprosjektet «Dagens og fremtidens 

kompetansebehov i Direktoratet for forvaltning og 

økonomistyring»? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å se nærmere 

på̊ ansattes opplevelser knyttet til kompetanseutvikling og læringsmiljø i Direktoratet for 

forvaltning og økonomistyring (DFØ). I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for 

prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Formålet med studien er å få mer kunnskap om kompetanseutvikling og læringsmiljø. Vi 

ønsker også̊ å få innsikt i hva som påvirker kompetanseutvikling og læring. Kunnskap om 

dette kan bidra til at DFØ som organisasjon og arbeidsgiver får viktig kunnskap om deres 

rolle og hvordan de kan videreutvikle sin kompetansestyringsprosess. 

Dette er et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Oslo og deler av dataene vil eventuelt 

benyttes i en masteroppgave som skal skrives ved Universitetet i Oslo.   

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 

Prosjektgruppen består av følgende personer: Lars Erik (prosjektleder), Universitetet i Oslo 

og Stina Sehlstedt, Jenny Benestad, Frida Andersen, Marit Hoff-Strand & Lene Skarbø 

(masterstudenter ved Universitetet i Oslo). 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du blir spurt om å delta i prosjektet fordi du er ansatt ved Direktoratet for Forvaltning og 

Økonomistyring (DFØ). 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Deltakelse i studien vil innebære at du deltar i et individuelt intervju der vi ønsker å få vite 

mer om dine tanker og opplevelser relatert til kompetanseutvikling og læringsmiljøet i DFØ. 
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Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du deltar i et intervju. Det vil ta deg ca. 

45 minutter. Intervjuet inneholder spørsmål knyttet til kompetanseutvikling og læringsmiljøet 

du er en del av ved DFØ. Vi tar lydopptak og notater fra intervjuet. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg. Det vil ikke påvirke ditt forhold til Universitetet i Oslo eller DFØ. 

  

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. 

  

Prosjektgruppen nevnt ovenfor vil ha tilgang til datamaterialet. 

● Navnet og kontaktopplysningene dine vil vi erstatte med en kode som lagres på̊ egen 

navneliste adskilt fra øvrige data. Ved prosjektslutt blir dataene anonymisert ved at 

opplysninger om deg slettes. 

● Dataene vil behandles i programvaren NVivo. 

● Masterstudentene Stina Sehlstedt, Jenny Benestad, Frida Andersen, Marit Hoff-Strand 

& Lene Skarbø ved Universitetet i Oslo bidrar i gjennomføringen av intervjuene og 

behandlingen av dataene. De vil derfor ha tilgang til opplysninger om deltagerne i 

datainnsamlings- og anonymiseringsprosessen. 

 

Deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner knyttet til prosjektet. 

  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter prosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes innen 1. juni. 2021. Personopplysninger og lydopptak vil 

slettes ved prosjektslutt. 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

● innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

● å få rettet personopplysninger om deg, 
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● få slettet personopplysninger om deg, 

● få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

● å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på̊ ditt samtykke. 

På̊ 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 ved Stina Sehlstedt, e-post: stinamse@student.sv.uio.no eller NSD 

– Norsk senter for forskningsdata AS, på̊ epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 

58 21 17. 

 

Med vennlig hilsen, 

Stina Sehlstedt, Jenny Benestad, Frida Andersen, Marit Hoff-Strand & Lene Skarbø 

  

 

Samtykkeerklæring 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Dagens og fremtidens 

kompetansebehov i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring», 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, ca. 1. juni 

2021. 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 5: Spørreundersøkelse  

  

Denne undersøkelsen handler om kompetanseutvikling i DFØ. Med kompetanseutvikling 

menes i denne sammenheng aktive tiltak for å heve din kompetanse og ferdigheter, slik som; 

interne og eksterne kurs, e-læring, frokostseminar, faglunsjer, webinar, videreutdanning 

gjennom DFØ sin stipendordning etc. 

  

Undersøkelsen vil ta deg maks fem minutter å gjennomføre. Takk for din deltakelse! 

  

  

Kjønn (Mann – Kvinne – Annet – Ønsker ikke å oppgi kjønn) 

Alder (19-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-75, Ønsker ikke å oppgi alder) 

Avdeling (Ønsker ikke å oppgi avdeling) 

Divisjon (Ønsker ikke å oppgi divisjon) 

  

Hvor enig er du med følgende påstander: 

Jeg er kjent med hvilke muligheter jeg har for kompetanseutvikling i DFØ (Interne og 

eksterne kurs, e-læring, frokostseminar, faglunsjer, webinar, stipendordningen etc.). 

  

DFØ legger inn ressurser i kompetanseutvikling 

  

Det er tydelige signaler fra ledelsen at DFØ som organisasjon prioriterer 

kompetanseutvikling. 

  

Min nærmeste leder tilrettelegger for at jeg får utvikle min kompetanse og kunnskap. 

  

Jeg har et eget ansvar for å utvikle ny kunnskap og kompetanse. 

  

Jeg setter av tid i min arbeidshverdag til å utvikle ny kunnskap og kompetanse. 
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Det er viktig for meg å utvikle og tilegne meg ny kunnskap og ferdigheter ... 

... for min personlige utvikling. 

... for mine fremtidige muligheter og karriere. 

... for å levere høy kvalitet i mine arbeidsoppgaver. 

  

Kunnskap deles ... 

... internt i min avdeling. 

... på tvers i DFØ (mellom divisjoner og-/eller avdelinger). 

  

Hvor mange kompetansehevingsaktiviteter har du tatt del av i 2019? (Interne og eksterne 

kurs, e-læring, frokostseminar, faglunsjer, webinar, stipendordningen etc.). 

  

Nevn kort hvilke typer aktiviteter du deltatt på. 

  

Svaralternativer på alle påstander: Helt enig – Delvis enig – Delvis uenig – Helt uenig 
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Vedlegg 6: Intervjuguide  

Støttespørsmål (kan benyttes underveis om nødvendig)  

● Hvordan opplever du det?  

● Kan du si mer om det?  

● Hva mener du med det?  

● Har du eksempler?  

● Har du forslag til forbedringer?  

 

Innledende spørsmål 

Kan du fortelle meg litt om deg selv? (arbeidsområde, arbeids lokasjon, hvor lenge har du 

vært ansatt i DFØ) 

 

Dette er et intervju der vi er interessert i dine opplevelser knyttet til kompetanseutvikling 

og læringsmiljøet du er en del av hos DFØ. Med kompetanseutvikling menes i denne 

sammenheng aktive tiltak for å heve din kompetanse og ferdigheter, slik som; interne og 

eksterne kurs, e-læring, seminar, faglunsjer, webinar, videreutdanning gjennom DFØ sin 

stipendordning etc. Med læringsmiljø mener vi den mer uformelle læringen som skjer for 

eksempel skulder til skulder, ved kaffemaskinen etc.  

 

Det er ingen rette eller gale svar. 

Har du noen spørsmål før vi starter? 

 

Kompetanseutvikling  

Først vil vi be deg fortelle litt om kompetanseutvikling og hva det har for betydelse for deg 

i din arbeidshverdag.  

 

Hva er kompetanseutvikling for deg? 

- Hvor viktig er det for deg med muligheten til å videreutvikle din kompetanse? 

- Hvor viktig er det for deg å utvikle ny kompetanse?  

- Hvordan opplever du at DFØ tilrettelegger for dette? Eksempel.  
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Vi har vært litt innom det allerede, men hvordan opplever du mulighetene til 

kompetanseutvikling i DFØ?  

- Hva er det som fungerer bra/mindre bra?  

- Hvor tilgjengelig er det? 

- Føler du at du har tid til kompetanseutvikling? 

 

Hvordan opplever du prosessene for å utvikle din kompetanse? F.eks. søknad til 

stipendordningen, utviklingssamtaler, få midler fra leder etc.  

- Hva gjør at du søker? 

- Hva eventuelt hindrer deg fra å søke?  

- Hvis du ikke har opplevd hinder, kjenner du til noen kollegaer som har 

opplevd dette? Fortell. 

   

Hvordan opplever du å få dekket ditt behov for (ny eller videreutvikle) kompetanse 

(opplæring) i forhold til dine arbeidsoppgaver?  

- I et langsiktig perspektiv? «Rett kompetanse til rett tid»  

- Hvordan kan DFØ sørge for/tilrettelegge for at du skal ha riktig kompetanse? 

- Hva må du selv gjøre for å sørge for dette?  

- Hva opplever du bidrar til at du har den kompetansen du trenger i ditt arbeid?  

 

Basert på det vi vært innom til nå, hvordan opplever du at din leder tilrettelegger for 

dette? 

 

Kan du fortelle om et kompetansehevende tiltak du opplevd som særlig nyttig? 

 

Læringsmiljø  

Nå vil vi be deg fortelle oss litt om læringsmiljøet i din arbeidshverdag.  

 

Hva legger du i et godt læringsmiljø? 
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Hvordan opplever du læringsmiljøet i DFØ?  

- Hva fremmer/hemmer dette? 

- Hvilke rolle spiller din leder, du selv og andre inn i å bidra til dette?  

 

I hvilke situasjoner og på hvilke måter opplever du læring i din arbeidshverdag? (for 

eksempel over kaffen, skulder til skulder, faglige diskusjoner etc.) 

 

Læring er en prosess der mennesker og organisasjoner tilegner seg ny kunnskap, og endrer 

sin atferd på grunnlag av denne kunnskapen.  

 

Hvordan opplever du at kunnskap deles i DFØ? (i avdelinger/seksjon og mellom 

divisjoner).  

- (Hvordan sikrer man at kunnskap tilegnet på kurs deles internt i etterkant?)  

- Hva er det som fremmer/hemmer kunnskapsdeling slik du ser det? Fortell.  

- Hvordan opplever du at nye ideer mottas?  

- Rom for å uttrykke tanker?  

- Rom for uenighet? 

- Hvordan blir man møtt/hørt av kollegaer/ledere?  

 

Refleksjon 

Takk for at du tok deg tid til å delta i dette intervjuet. Jeg har bare noen få avsluttende 

spørsmål til deg.  

 

- Har du noen andre kommentarer til det vi har snakket om nå? Eller noe annet du 

mener er relevant som du ikke blitt spurt om?  

 

Avslutt med å be om sluttkommentarer 
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Vedlegg 7: Kodeskjema for intervjuer 
 

Tematikk Utdrag fra intervjuer 

Kompetanseutvikling – viktighet/generelt  

Kompetanseutvikling – elementer som fremmer  

Kompetanseutvikling – elementer som hemmer  

Kompetanseutvikling – tilrettelegging   

Tid  

Rett kompetanse til rett tid  

Stipendordning – positive elementer  

Stipendordning – negative elementer  

Stipendordning – formell prosess  

Læringsmiljø – elementer som fremmer  

Læringsmiljø – elementer som hemmer  

Kunnskapsdeling – generelt/delingsarena   

Kunnskapsdeling – elementer som fremmer  

Kunnskapsdeling – elementer som hemmer  

Kunnskapsdeling – i etterkant av kurs  

Kunnskapsdeling – i avdeling  

Kunnskapsdeling – på tvers av divisjoner  

Psykologisk trygghet – åpenhet for ideer og uenigheter  

Strategi  

Relasjonslæring  

Hverdagslæring  

Ansvarsplassering  

Mål- og utviklingssamtale  
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