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Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet for Virke og Handel 

og Kontor. Formålet med rapporten er å tilføre ny 

kunnskap om den ikke-formelle opplæringen som 

finner sted i Norge, og særlig med vekt på i hvilken 

grad opplæringen fører frem til ikke-formelle kvalifi-

kasjoner. I lys av dette tar rapporten utgangspunkt i 

ikke-formell opplæring som tilbys de ansatte i norsk 

handelsbransje. Den ikke-formelle opplæringen 

inngår som del av bedriftenes internopplæring og 

utgjør kjernen i bedriftenes kompetansehevingstil-

tak for sine ansatte. Både virksomhetsinterne og 

eksterne lærekrefter kan være involvert i opplæ-

ringen, men størstedelen av opplæringen er i regi 

av bedriftene selv. 

Kunnskapen som formidles i rapporten er nyttig for 

flere prosesser. Analysen er først og fremst et inn-

spill til i debatten om hvorvidt det skal opprettes et 

system som anerkjenner både formelle og ikke-for-

melle kvalifikasjoner i Norge, og i arbeidet med 

hvordan organiseringen og innretningen av et slik 

system eventuelt skal være. Det er her naturlig å se 

på mulighetene for å inkludere ikke-formelle kvalifi-

kasjoner i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring (NKR). Den belyser samtidig verdien 

av og anvendelsesrommet for den ikke-formelle 

opplæringen og av ikke-formelle kvalifikasjoner ut 

fra ulike perspektiver.  

Datagrunnlaget for rapporten er en spørreundersø-

kelse som er gjennomført med handelsbransjen, 

der kontaktene i hovedsak er hentet fra Virkes med-

lemslister med opplæringsansvarlige i bedrifter og 

tillitsvalgte. Rapporten viser også til resultatene fra 

en spørreundersøkelse som er gjennomført av Han-

del og Kontor blant deres medlemmer. 

Ikke-formell opplæring og ikke-formelle kvalifikasjo-

ner 

Ikke-formell opplæring er systematisert opplæring 

som finner sted utenom det formelle utdanningssys-

temet. Ikke-formell opplæring fører i utgangspunktet 

frem til ikke-formelle kompetanser, og ikke frem til 

kvalifikasjoner på samme måte som utdanning i det 

formelle utdanningssystemet gjør. I noen tilfeller 

kan imidlertid den ikke-formelle opplæringen føre 

frem til såkalte ikke-formelle kvalifikasjoner; altså 

kvalifikasjoners som er oppnådd utenom det for-

melle utdanningssystemet.  

Det finnes ikke én standarddefinisjon på hva en 

ikke-formell kvalifikasjon er. Tar man utgangspunkt 

i litteraturen som ligger til grunn for EUs arbeidet 

med det Europeiske kvalifikasjonsrammeverket for 

livslang læring, skilles det i prinsippet ikke mellom 

om en kvalifikasjon er oppnådd i det formelle eller 

ikke-formelle systemet. Her defineres en kvalifika-

sjon ut fra et bestemt sett av kriterier, uavhengig av 

hvor kvalifikasjonen er oppnådd. Dette har å gjøre 

med at kvalifikasjonsrammeverket vektlegger out-

put og ikke innsatsfaktorene ved et gitt opplærings- 

eller utdanningsopplegg. I vår vurdering av om den 

ikke-formelle opplæringen i handelsbransjen fører 

frem til ikke-formelle kvalifikasjoner, legger vi pri-

mært til grunn kriterier som er i tråd med EUs defi-

nisjon av hva en kvalifikasjon er. Den ikke-formelle 

opplæringen i handelsbransjen er vurdert opp mot 

følgende kriterier: 

 Bygger opplæringen på kjente standarder, 

som Microsoft, Cisco, ISCO mv.? 

 Fører noe av opplæringen frem til sertifise-

ring? 

 Foreligger et tydelig læringsutbytte? 

 Finnes det vurderings- og verdsettingspro-

sesser?  

 Verdsettes kvalifikasjonen av et formelt or-

gan gjennom dokumentasjon? 

Liten forekomst av ikke-formelle kvalifikasjoner  

Den ikke-formelle opplæringen som finner sted i 

handelsbransjen fører i begrenset grad frem til ikke-

formelle kvalifikasjoner. Dette til tross for at bedrif-

tene gir uttrykk for at de ønsker større grad av aner-

Sammendrag 
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kjennelse av slike kvalifikasjoner. I den grad opplæ-

ringen fører til slike kvalifikasjoner, gjelder dette pri-

mært opplæring som gis av eksterne aktører.  

En hovedforklaring på hvorfor det er lite vektlegging 

av ikke-formelle kvalifikasjoner er at opplæringen 

ikke har som mål å føre frem til slike kvalifikasjoner, 

og er derfor ikke innrettet eller organisert for å un-

derbygge dette. Hovedmotivasjonen til bedrifter for 

å tilby ansatte ikke-formell opplæring er å dekke et 

konkret kompetansebehov. Det vil si at dersom be-

driften ser at ansatte for eksempel trenger kompe-

tanseheving i hvordan de skal øke omsetningen, så 

er det økt omsetning som er målet for opplæringen. 

Kvaliteten og relevansen av opplæringen måles ved 

å se på om økt omsetning finner sted etter gjennom-

ført opplæring. 

Fordi at opplæringen knyttes til konkrete kompetan-

semangler, er det en sterk bevissthet rundt hva et 

opplæringsopplegg skal gi av konkret kunnskap og 

hva den enkelte skal være i stand til å gjøre etter 

endt opplæring. Dette uttrykkes imidlertid ikke i 

skriftlige beskrivelser av læringsutbytte. 

En annen følge av at den ikke-formelle opplæringen 

i handelsbransjen er rettet mot en bedrifts konkrete 

kompetansebehov, er at utvikling av opplærings-

opplegget og kvalitetssikringen av opplæringen iva-

retas intern i bedriftsledelsen. Det er ofte de samme 

personene som er ansvarlige både for opplærings-

opplegget, innholdet i opplæringen og for kvalitets-

sikringen. I den grad opplæringen gis av eksterne 

aktører, virker disse forholdene å overlates til kurs-

holderne. I bedrifter der tillitsvalgte finnes, er de alt 

i alt lite involvert i arbeidet med den ikke-formelle 

opplæringen som finner sted i bedriftene. En viktig 

forklaring på dette virker å være at tillitsvalgte ikke 

benytter seg av de kanalene for dialog med ledelsen 

som finnes.  

En tredje følge av at den ikke-formelle opplæringen 

er innadrettet, er at det varierer om opplæringen av-

sluttes med tester eller ikke. Det er også variasjon i 

om det utstedes noen form for dokumentasjon. I den 

grad dokumentasjon gis, er informasjonen som 

fremgår ofte svært kortfattet, og sier lite om hva den 

enkelte har lært. Størst utbredelse av tester virker å 

være knyttet til den ikke-formelle opplæring som gis 

av eksterne aktører.  

Datagrunnlaget i rapporten som belyser forekoms-

ten av ikke-formelle kvalifikasjoner i handelsbran-

sjen, preges av at de opplæringsansvarlige i bedrif-

tene som vi har intervjuet virker å ha en svak be-

vissthet rundt temaet ikke-formelle kvalifikasjoner, 

samt manglende kunnskap om hva en kvalifikasjon 

er og hva som skal kjennetegner opplæring som gir 

slike kvalifikasjoner.   

Organiseringen og innretningen av den ikke-for-

melle opplæringen i norsk handelsbransje  

Som del av å kunne tilby ansatte ikke-formell opp-

læring, har mange kjeder etablert egne kjedeskoler 

for opplæring av sine ansatte. Kjedeskolene anven-

der primært interne lærekrefter, men kan i noen til-

feller trekke inn ekstern kompetanse. Dette gjelder 

særlig for opplæringen som er relevant å se nær-

mere på i vurderingen av det er snakk om ikke-for-

melle kvalifikasjoner, og selvfølgelig dersom det er 

snakk om formell utdanning. 

Kjedeskoler er imidlertid ikke en forutsetning for at 

en bedrift skal tilby ikke-formell opplæring til sine 

ansatte. Uavhengig av kjedeskole eller ikke, variere 

opplæringsformen ofte mellom klasseromsunder-

visning, læring i praksis og e-basert læring.  

Den ikke-formelle opplæringen tilbys ofte som stan-

dardiserte opplegg. Alle som deltar på et gitt opp-

legg får den samme opplæringen med henhold til 

omfang og innhold, og uavhengig av hvor i landet 

man jobber.  

Dataene som baserer seg på spørreundersøkelsen 

blant bedriftene og intervjuene med bedriftenes 

opplæringsansvarlige viser at den ikke-formelle 
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opplæringen oftest tilbys regelmessig. Dette under-

bygges av at opplæringen ofte er satt i system. Re-

gelmessig opplæring finner særlig sted dersom inn-

holdet er generisk. Der opplæringen omhandler mer 

spissede temaer, vil tilbudet i større grad tilbys spo-

radisk. Svarene fra Handel og Kontors medlemmer 

viser imidlertid at de ansatte opplever at den ikke-

formelle opplæringen gis sporadisk. Den mest nær-

liggende forklaringen på hvorfor svarene spriker er 

at den enkelte ansatte som har svart, svarer ut fra 

sitt ståsted og sin erfaring, mens opplæringsansvar-

lige ser det totale opplæringstilbudet under ett.   

Den ikke-formelle opplæringen varighet varierer i 

noen grad etter hvilken type opplæring det er snakk 

om. I hovedsak har introduksjonsopplæring og funk-

sjonsbasert læring en varighet på mellom fem til 25 

timer, målt i stipulerte timer for opplæringen. Hoved-

vekten av lederopplæringen ligger på 26 til 50 timer.  

Den ikke-formelle opplæringens innhold og mål-

gruppe 

Den ikke-formelle opplæringen er både spesifikk og 

generell etter ulike akser, og ut fra dette kan opplæ-

ringen beskrives ut fra fire typologier.  

På den ene siden kan den ikke-formelle opplæ-

ringen være spesiell eller generisk ut fra hvilke an-

sattgrupper opplæringen er rettet mot. Spesifikk 

opplæring er opplæring som er rettet mot avgren-

sede ansattgrupper, mens generisk opplæring er 

opplæring som er relevant for alle ansatte.  

På den andre side kan den ikke-formelle opplæ-

ringen være spesifikk eller generisk ut fra tema og 

innhold. Spesifikk opplæring vil her være opplæring 

som for eksempel omhandler ett enkeltprodukt. Mer 

generelle temaer kan være opplæring i bedriftens 

historie. 

Videre kan den ikke-formelle opplæringen deles inn 

i tre grupper: (i) introduksjonslæring, (ii) funksjons-

basert opplæring og (iii) lederopplæring. På tvers av 

disse gruppene gis det opplæring i bedriftens ver-

dier og kultur. I den grad vi har identifisert opplæring 

som gir ikke-formelle kvalifikasjoner, faller disse inn 

under den funksjonsbaserte opplæringen. 

De ulike grupperingene sier noe om ulikheter i opp-

læringens innhold, og innholdet er tett knyttet til 

opplæringens målgruppe. Og vi er her tilbake til de 

fire ovennevnte typologiene.  

Deltakelse kan variere etter om den ikke-formelle 

opplæringen er obligatorisk eller ikke. Det virker å 

være slik at i bedrifter der opplæringstilbudet er be-

grenset, er opplæringen enten frivillig eller obligato-

risk. I bedrifter med et omfattende opplæringstilbud, 

er deler av opplæringen obligatorisk, og deler frivil-

lig. Obligatorisk eller frivillig opplæring sier dermed 

ikke nødvendigvis noe om i hvilken grad en bedrift 

satser på ikke-formell opplæring eller ikke. Videre 

virker utvelgelse til deltakelse ikke å være koblet til 

stillingsprosent, for eksempel ved at det skilles mel-

lom heltids- og deltidsansatte. Kriteriene for utvel-

gelse er først og fremst i hvilken grad et gitt opplæ-

ringsopplegg vurderes å være relevant for den en-

keltes arbeidsoppgaver. På de aller fleste arbeids-

plasser virker det å være slik at det skal avsettes tid 

i arbeidstiden til deltakelse i opplæring. 

Analyse  

Den ikke-formelle opplæringen er den viktigste kil-

den til kompetanse i norsk handelsbransje, og både 

intervjuene med arbeidstaker- og arbeidsgiversiden 

tyder på at opplæringen forventes å tillegges ster-

kere vekt de kommende årene. Samtidig forventer 

bedriftene at det vil bli økt etterspørsel etter mulig-

heten til å kunne anerkjenne ikke-formelle kvalifika-

sjoner.  

Anerkjennelse av ikke-formelle kvalifikasjoner har 

en særlig verdi for den enkelte, da dette vil bidra til 

å øke anvendbarhetene av den ikke-formelle opp-

læringen, både på arbeidsmarkedet og i det øvrige 

utdanningssystemet. At den enkelte har mulighet til 

å dokumentere hvilken ikke-formell opplæring han 
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eller hun har gjennomført og hvilke kvalifikasjoner 

denne opplæringen har gitt, vil også legge til rette 

for at den enkelte slipper å ta opplæring som gir til-

svarende kvalifikasjoner som vedkommende har fra 

før. Anerkjennelse av ikke-formelle kvalifikasjoner 

vil også bidra til å synliggjøre hvilke læringsveier og 

karrieremuligheter som finnes i det ikke-formelle 

opplæringssystemet. Til slutt vi anerkjennelse av 

ikke-formelle kvalifikasjoner også legge til rette for 

at man kan få en bedre oversikt over helheten i det 

formelle og det ikke-formelle opplærings- og utdan-

ningssystemet.  

Dersom det skal etableres et system i Norge som 

inkluderer anerkjennelse av ikke-formelle kvalifika-

sjoner, vil dette medføre en standardisering av opp-

læring. Det er imidlertid slik at den ikke-formelle 

opplæringen, slik den er organisert og innrettet i 

dag, har en egenverdi, både for bedriftene og an-

satte, men særlig for bedriftene. Verdien ligger i at 

opplæringen er spisset og spesifikt rettet mot den 

enkelte bedrifts konkrete kompetansebehov. En 

mer strømlinjeformet opplæring, vil gå på bekost-

ning av dette. Anerkjennelse av ikke-formelle kvali-

fikasjoner vil også trolig føre til større kostander for 

bedriftene knyttet til etablering av opplæringstiltak 

og drifting av opplæringen. Samtidig er det grunn til 

å tro at lønnsutgiftene vil øke parallelt med at flere 

tar opplæring som gir ikke-formelle kvalifikasjoner.   

I hvilken grad bedriftene finner interesse i å opprett-

holde et opplæringstilbud for ansatte, og hvorvidt 

opplæringen skal tilrettelegges for anerkjennelse av 

ikke-formelle kvalifikasjoner, vil til syvende og sist 

være et spørsmål om hvor grensen går for når den 

enkelte bedrift ikke finner det lønnsomt lenger å 

bruke ressurser på å tilby ansatte ikke-formell opp-

læring. Alternativt kan det for eksempel tenkes at 

det til slutt vurderes å være mer kostnadseffektivt å 

ansette ferdigutdannet personale, for eksempel 

med fagbrev, selv om dette vil gå på bekostning av 

hvor spisset kompetanse den enkelte ansatte besit-

ter.  

Dersom det skal etableres et system som ivaretar 

ikke-formelle kvalifikasjoner, er det viktig at kriteri-

ene for anerkjennelse er relevante og tilrettelagt for 

den ikke-formelle opplæringen. Målet bør ikke være 

å gjøre det vanskeligst mulig å oppnå anerkjen-

nelse, men å kunne gi en vurdering basert på objek-

tive, transparente og kjente kriterier.  
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Introduction 

This report is prepared for Virke and Handel og Kon-

tor. The purpose of the report is to provide new 

knowledge regarding non-formal education that ta-

kes place in Norway. Also, the report seek to reveal 

the extent to which the programs result in desirable 

non-formal qualifications. The report is based on the 

non-formal education offered by the Norwegian 

trade industry. The non-formal education constitu-

tes as a part of the companies’ internal training and 

is the core measure for improving the employees’ 

competence. Both internal and external educators 

are involved in the programs, but the major part of 

the non-formal education is organized by the com-

panies themselves. 

 

The knowledge imparted in this report is useful for 

several processes. The analysis is primarily a con-

tribution to the ongoing debate on whether to create 

a system that recognizes both formal and non-for-

mal qualifications, and on how such a system 

should be organized and aligned. Here, it is natural 

to look at the possibilities of including non-formal 

qualifications in The National Qualifications 

Framework of lifelong learning (NKR).  

The data in this report is based on questionnaires, 

targeting Virke’s members. In addition, it is conduc-

ted a number of interviews both with Virke’s and 

Handel og Kontor’s members. Finally, the report re-

fers to the results of another questionnaire that Han-

del og Kontor conducted among their own mem-

bers. 

Non-formal education and non-formal qualifications 

Non-formal education is systematic training that 

finds place outside of the formal education system. 

Non-formal education leads primarily to non-formal 

qualification, which is different from the qualifica-

tions attained from formal institutions. In some ca-

ses, non-formal education can lead to non-formal 

qualification, which is qualification attained outside 

of the formal education system. 

There is no specific definition on what non-formal 

education is. With reference to the literature that is 

used in conjunction with The European Qualifica-

tions Framework of Lifelong Learning (EQF), there 

is no clear distinction between qualifications attai-

ned through formal or non-formal education sys-

tems. Here, a qualification is defined through 

certain criteria, regardless of where the qualifica-

tion is attained.  

In our assessment on whether the non-formal edu-

cation leads to non-formal qualifications or not, the 

non-formal education in the trade-industry is con-

sidered against the following criteria: 

 Does the education build on established 

standards, for instance Microsoft, Cisco, 

ISCO etc.? 

 Does any of the education result in a certifi-

cation? 

 Is there a clear learning outcome? 

 Are there any assessment or valuation pro-

cesses? 

 Is the qualification recognized and as-

sessed by a formal instance through docu-

mentation?  

Low occurrence of non-formal qualifications 

The non-formal education that finds place in the 

trade industry leads, in limited cases, to non-formal 

qualifications. This despite the fact that the compa-

nies want greater recognition of such qualifications.  

 

One explanation to why there is little emphases on 

non-formal qualifications is that the training primarily 

is not intended to lead to such qualifications. The 

companies’ main motive for offering their employ-

ees non-formal education is to cover their demand 

on certain competence. For instance, if a company 

identifies that their employees need to improve their 

competences on how to increase profits then profit 

increasing is the objective of the education. The 

quality and relevance of the training is measured by 

English summary 
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observing whether an increase in profits finds place, 

and to which extent. 

 

Because the training is linked to specific demand for 

competence, one can say that there is awareness 

around what a specific education program should 

provide of knowledge and what the individual should 

be capable of after attendance. This, however, is 

not specified in descriptions of the learning out-

come. 

 

Another consequence that follows due to the fact 

that non-formal education targets the companies 

specific demand for competence, is that the de-

velopment of the education program and the quality 

control of the program is done by the company itself. 

It is often the same persons that are responsible for 

the education program, the content in the program 

and the quality control. In cases where non-formal 

education is provided externally, the course holders 

look after these means. In companies where 

employee elected union representatives are pre-

sent, the representatives are barely involved in the 

work regarding non-formal education. One im-

portant explanation for this is that the representati-

ves do not use the established channels to influence 

on the ongoing processes.   

 

A third consequence that follows due to non-formal 

education being inwardly directed, is that it varies 

whether the education is ended with a test or not. 

There is also variations in submission of any form of 

documentation or diploma. Where documentation is 

provided, the information stated is often brief and 

says little about the individuals learning outcome. In 

the cases where tests are given, the non-formal 

education is usually provided by external actors.  

The data in the report tells that the company training 

managers have little awareness around the subject 

of non-formal qualifications. Furthermore, they lack 

knowledge about what a qualification is, and the 

characteristics of training that results in such quali-

fications.  

The organization and orientation of the non-formal 

education in Norwegian trade industry 

As a part of offering employees non-formal educa-

tion, many commercial chains have established own 

chain-schools or –program. The chain-schools use 

internal competence and staff, but can also involve 

external competence and actors.  

 

Chain-schools is not a prerequisite for an enterprise 

to offer non-formal education. Regardless of chain-

schools, the education-form varies between class-

room teaching, practical learning and e-based lear-

ning. 

  

The non-formal education is often offered as stan-

dardized programs. Anyone participating in a given 

program attends the same education with respect to 

content and scope, regardless of the where or how 

the education takes place.  

 

The data based on the questionnaire among the 

companies shows that the non-formal education is 

offered on a regular basis. The members of Handel 

og Kontor experience, however, that the training is 

given sporadically. The most nearby explanation to 

why the answers deviate is that the employees who 

has answered, answers from their own perspective, 

while the training managers sees the total education 

offer as a whole.  

The non-formal educations duration varies with the 

type of training. Introductory training and function-

based training varies from 5 to 25 hours measured 

in stipulated hours of training. The major part of lea-

dership training lies between 26 to 50 hours.  

Non-formal educations content and target group 

The non-formal education is both specific and gene-

ral based on different axis, and by this the non-for-

mal education can be describe by four typologies. 
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On one hand, the non-formal education can be ge-

neric or special based on which group of employees 

the training targets. Specific education is training 

that targets a bounded group of employees, while 

generic training is training that is relevant for all 

employees. 

 

On the other hand, the non-formal education can be 

specific and generic based on topic and content. 

Specific education can be training that deals with a 

certain product. The company’s history is example 

of a topic that art more general. 

 

Furthermore, the non-formal education can be se-

parated in three groups: (i) introductory learning, (ii) 

function-based learning, (iii) leadership training. Ac-

ross these groups, there is also training in corporate 

values and culture. The various groupings indicates 

the content of the education, and content related to 

the target group. 

 

Participation can vary, depending on whether the 

non-formal education is mandatory or not. Gene-

rally, we find that in companies where the offer of 

non-formal education is limited, the education is eit-

her voluntary or mandatory, while in companies with 

an extensive offer, parts of the training are manda-

tory, while other parts are voluntary. Therefore, vo-

luntary or mandatory training does not necessarily 

indicate a company’s commitment to non-formal 

training. Furthermore, we find that nominations or 

selection of participants to training is not linked to 

part-time or full-time position. The criteria for se-

lection is primarily the extent of relevance for the in-

dividual’s assignment.  

Analysis 

The non-formal education is the most important 

sources of competence in the Norwegian trade in-

dustry. Both interviews with employers and employ-

ees suggests that the non-formal education will be 

weighted more in the future. Meanwhile, the compa-

nies expects that there will be a higher demand for 

the possibility of recognizing non-formal qualifica-

tion. 

 

Recognizing non-formal qualifications is especially 

valuable to the individual, as this this leads to in-

crease use of non-formal education, both professio-

nally and otherwise. Given that the individual has 

the opportunity to document which non-formal edu-

cation he or she has completed, and which qualifi-

cations this education has given, the individual 

might not need to take training that results in equiv-

alent qualifications that he or she already have. 

Recognition of non-formal qualifications will also 

help in highlighting possible learning- and career 

paths. Finally, recognition of non-formal qualifica-

tion will help in getting an overview in the formal and 

non-formal education system. 

 

If there were to be established a system in Norway 

that recognizes non-formal qualifications, the non-

formal education will have to become more stan-

dardized. However, the non-formal education sys-

tem, as it is organized today, has an intrinsic value, 

both for companies and employees. The value for 

the companies is that the training specifically targets 

their given competence demand. A streamlined trai-

ning program will be at the expense of this in parti-

cular. Recognition of non-formal qualification will 

also cause significant expenses for the companies 

related to the establishment and operation of the 

training. At the same time, there is reason to believe 

that salary costs will increase in parallel with 

employees achieving non-formal qualifications. 

 

Whether the companies finds interest in offering 

non-formal education to their employees, will essen-

tially be a question whether the companies finds it 

commercially beneficial to devote resources for 
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non-formal education. Alternatively, one can con-

sider it as relatively more cost-effective to hire alre-

ady qualified personnel, for example personnel with 

vocational education and training. However, this will 

probably be at the expense of a company’s access 

to specific expertise.  

 

If there were to be established a system that ensu-

res non-formal qualifications, it is important that the 

criteria for recognition are relevant and accessible 

for the non-formal education. The goal should be 

not to complicate to process of recognition, but to 

give an assessment of non-formal education based 

on objective, transparent and universal criteria. 
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Denne rapporten er utarbeidet for Virke og Handel 

og Kontor. I rapporten vil vi se nærmere på den ikke-

formelle opplæringen som tilbys de ansatte i han-

delsbransjen. Funnene som omtales i rapporten er 

med på å tilføre ny kunnskap om den ikke-formelle 

opplæringen som finner sted i Norge, og det har 

særlig vært et mål å belyse i hvilken grad denne 

opplæring fører frem til ikke-formelle kvalifikasjoner.  

Vi vet fra tidligere studier at det finner sted mye in-

ternopplæring i handelsbransjen, og at det både 

brukes mye tid og penger på dette (DAMVAD 2013, 

Bore m.fl. 2012, Wiborg m.fl. 2011, Nyen 2005). 

Den ikke-formelle opplæringen i handelsbransjen 

inngår som del av bedriftenes internopplæring, og 

utgjør kjernen i bedriftenes kompetansehevingstil-

tak. Både virksomhetsinterne og eksterne lærekref-

ter kan være involvert i opplæringen, men største-

delen av opplæringen er i regi av bedriftene selv.  

Ikke-formell opplæring er opplæring som finner sted 

utenom det formelle utdanningssystemet. Ikke-for-

mell opplæring fører i utgangspunktet ikke frem til 

kvalifikasjoner på samme måte som utdanning i det 

formelle utdanningssystemet gjør. I noen tilfeller 

kan likevel den ikke-formelle opplæringen føre frem 

til kvalifikasjoners som er oppnådd utenom det for-

melle utdanningssystemet – såkalte ikke-formelle 

kvalifikasjoner.  

Som det fremgår av denne rapporten, kjennetegnes 

den ikke-formelle opplæringen av flere fremtre-

dende særtrekk som skiller den fra den formelle ut-

danningen. Særtrekkene henger nøye sammen be-

driftenes motivasjon for å investere i slik opplæring 

for sine ansatte. Å ha kjennskap til disse karakteris-

tikaene er sentralt for å forstå i hvilken grad opplæ-

ringen fører frem til ikke-formelle kvalifikasjoner el-

ler ikke. Det er også sentral kunnskap å ha med seg 

i diskusjonen om hvilken plass den ikke-formelle 

opplæringen skal ha i det norske utdanningssyste-

met og i norsk utdanningspolitikk. I lys av disse for-

holdene vil rapporten særlig legge vekt på å be-

skrive følgende forhold: 

i) Den ikke-formelle opplæringens orga-

nisering og innretning.  

ii) Den ikke-formelle opplæringens inn-

hold. 

iii) Ikke-formelle opplæring som fører frem 

til ikke-formelle kvalifikasjoner. 

iv) Relevansen og anvendbarheten av den 

ikke-formelle opplæringen. 

 

Datagrunnlaget for rapporten baserer seg på en 

spørreundersøkelse som er gjennomført med repre-

sentanter fra arbeidsgiversiden i handelsbransjen, 

der kontaktene i hovedsak er hentet fra Virkes med-

lemslister. Undersøkelsen ble sendt til 950 bedrifter. 

Svarprosenten er på 18 prosent. I tillegg har vi gjen-

nomført en rekke intervjuer med representanter fra 

Virkes og Handel og Kontors medlemmer. Til sam-

men er det gjennomført 24 intervjuer, hvorav 14 av 

intervjuene er foretatt med ansvarlige for opplæ-

ringen i den enkelte bedrift, mens ti er gjennomført 

med tillitsvalgte. Dataene dekker bransjegruppe-

ringene byggevare, faghandel, jernvare, tekstil og 

sko og dagligvare. I tillegg viser vi til resultatene fra 

en spørreundersøkelse som er gjennomført av Han-

del og Kontor blant deres medlemmer. Undersøkel-

sen ble sendt til 6 300 respondenter og har en svar-

prosent på 20 prosent. 

 

1.1 Hva er ikke-formell opplæring? 

Ikke-formell opplæring finner sted utenfor det for-

melle utdanningssystemet og fører dermed ikke til 

formelle kvalifikasjoner eller formell dokumentasjon, 

slik opplæring og utdanning i det formelle systemet 

gjør. Dette er illustrert i figur 1.1. 

Både EUs og OECDs definisjoner av ikke-formell 

opplæring er ofte brukt når man skal beskrive hva 

1 Innledning 
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slik opplæring er.1 Ikke-formell opplæring kan for-

stås som følgende: 

 Opplæringen finner sted utenfor det for-

melle utdanningssystemet. Gir ikke formelle 

kvalifikasjoner eller formell dokumentasjon. 

 Opplæringen skjer etter en plan og er orga-

nisert, for eksempel ved at den finner sted 

etter fastsatte mål og skjer innenfor en gitt 

tidsramme. 

 Eksempler på ikke-formell læring: opplæ-

ring i grunnleggende ferdigheter ved behov, 

arbeidsrelatert opplæring, e-læring mv. 

 

Det som skiller den ikke-formell og den formelle 

opplæringen er i hovedsak at sistnevnte utdan-

ningen finner stede i det formelle utdanningssyste-

met. Videre har den formelle utdanningen tydelige 

definerte læringsmål og utdanningen fører frem til 

formelt godkjent dokumentasjon og formelt god-

kjente kvalifikasjoner.  

På den andre siden skiller den ikke-formelle opplæ-

ringen seg fra uformell opplæring ved at den ufor-

 
 
                                                      
1 http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/recognitionofnon-forma-
landinformallearning-home.htm, http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-policy/informal_en.htm 

melle læringen ikke finner sted etter definerte læ-

ringsmål. Et annet kjennetegn er at den uformelle 

opplæringen kan karakteriseres som ikke-organi-

sert, da læringen skjer ved «learning by doing-prin-

sippet», gjennom arbeidserfaring og øvrig livserfa-

ring. 

 

1.2 Hva er ikke-formelle kvalifikasjoner? 

Det finnes lite litteratur som gir en klar definisjon på 

hva en ikke-formell kvalifikasjon er. For å kunne vur-

dere om opplæring av ansatte i handelsbransjen fø-

rer frem til slike kvalifikasjoner, vil vi i dette avsnitte 

komme frem til noen forhold som kan være med på 

å definere en ikke-formell kvalifikasjon.    

Formell utdanning fører frem til formelle kvalifikasjo-

ner, gjennom standardiserte og kjente anerkjen-

ningssystemer. Utdanning utenom det formelle ut-

danningssystemet fører i utgangspunktet frem til 

ikke-formell eller uformell kompetanse. Konsentre-

rer vi oss om den ikke-formelle opplæringen, kan 

imidlertid denne føre frem til ikke-formelle kvalifika-

sjoner. Dette forutsetter at det finnes et system som 

 
 
FIGUR 1.1 
Utdanning og opplæring i det formelle og det ikke-formelle utdanningssystemet  

 

 

Kilde: DAMVAD 2015 
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anerkjenner denne type kvalifikasjoner. Dette er il-

lustrert i figur 1.2. I Norge finnes det kun én måte å 

anerkjenne kvalifikasjoner på, og det er gjennom 

anerkjenningssystemet som er opprettet for det for-

melle utdanningssystemet. Det betyr at anerkjen-

nelse av kvalifikasjoner i prinsippet kun er knyttet til 

opplæring og utdanning i det formelle utdannings-

systemet (DAMVAD 2013). Dermed finnes ikke 

anerkjennelse av ikke-formelle kvalifikasjoner i 

norsk sammenheng. Dette vil vi omtale nærmere i 

neste avsnitt. Vi kjenner imidlertid fra andre euro-

peiske land, hvor det er etablert systemer med det 

formål å skulle kunne anerkjenne kvalifikasjoner 

som er oppnådd både i og utenfor det formelle sys-

temet, at anerkjennelsesprosessene bygger på de 

samme prinsippene, jf. de fire punktene som er gjort 

rede for over (DAMVAD 2013).  

Hva er så en formell eller ikke-formell kvalifikasjon? 

Tar vi utgangspunkt i definisjonen som legges til 

grunn i Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket 

for livslang læring (EQF), og omtalen av dette i Na-

sjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 

(Kunnskapsdepartementet 2011) skilles det i prin-

sippet ikke mellom om kvalifikasjonen er oppnådd i 

eller utenom det formelle utdanningssystemet. 

Dette har å gjøre med at kvalifikasjonene knytte opp 

til output og ikke innsatsfaktorer. Dette kan forstås 

som at en kvalifikasjon er en kvalifikasjon, enten 

den er oppnådd i eller utenfor det formelle systemet. 

Følgende punkter må ligger til grunn for anerkjen-

nelse av en kvalifikasjon, uavhengig av hvor den er 

oppnådd (Cedefop 2012, European Parliament 

2008). Disse er som følgende: 

 Læringsutbytte: Det må gå tydelig frem av 

kvalifikasjonen hva den enkelte er ment å 

skulle kunne, gjøre og forstå. Dette forhol-

det er sentralt for å synliggjøre relevansen 
 
 
                                                      
2 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifica-
tions_en.htm 

av kvalifikasjonen for eksempelvis arbeids-

givere. 

 Vurderings- og verdsettingsprosess: En 

kvalifikasjon må basere seg på en reliabel 

og valid vurderings- og verdsettingsprosess 

som fanger essensen i kunnskapen, ferdig-

hetene og kompetansen som kvalifikasjo-

nen representerer. Dette er en måte å aner-

kjenne hele spekteret av en persons kunn-

skap, ferdigheter og kompetanser, uav-

hengig av om dette er oppnådd i eller uten-

for det formelle utdanningssystemet.2   

 Standarder: En kvalifikasjon må bygge på 

standarder, eller kjente referansepunkter, 

for hva den enkelte er ment å skulle kunne, 

gjøre og forstå. Dette punktet er sentralt for 

kvalifikasjonens anvendbarhet og for at for 

eksempel arbeidsgivere skal forstå innhol-

det og verdien av en kvalifikasjon.  

 Anerkjenningsprosess: En kvalifikasjons 

verdi avhenger av om den kan dokumente-

res, og av at dokumentasjonen er gjort av 

et formelt organ. 

 

En kvalifikasjon likestilles gjerne med en sertifise-

ring og kan oppnås både i det formelle og det ikke-

formelle systemet (Cedefop 2012). I noen tilfeller 

kan en kvalifikasjon også likestilles med en lisens, 

men det forutsetter at lisensen kan koples til et be-

stemt læringsutbytte i overensstemmelse med fast-

satte standarder.  

Det er også noen kvalifikasjoner som benevnes 

som internasjonale kvalifikasjoner. Dette er kvalifi-

kasjoner som kan defineres ut fra de samme forhol-

dene som er gjort rede for i punktene over, men som 
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i tillegg har et internasjonalt preg ved seg. Det inter-

nasjonale aspektet kan defineres i følgende fire 

punkter (Cedefop 2012):  

 Kvalifikasjonene oppnås utenom jurisdik-

sjonen av nasjonale myndigheter og refe-

reres til som «non-State qualifications». 

  Kvalifikasjonene er utviklet og gis av et 

mangfold av aktører, organisasjoner og 

virksomheter av ulik karakter.  

 Kvalifikasjonene er ikke begrenset av et 

nasjonalt system eller territorielle grenser. 

 Anvendbarheten er definert utenom tradi-

sjonelle nasjonale kvalifikasjonssystemer.  

 

Konkrete eksempler på hva en internasjonal kvalifi-

kasjon er, kan være IT-sertifiseringer som Cisco og 

Microsoft, ISCO-kvalifikasjoner for frisører, ulike li-

senser for piloter og fly-crew, førerkort mv. Cedefop 

(Cedefop 2012) har gjennomført en vurdering av 

ulike internasjonale kvalifikasjoner etter følgende 

kriterier: formål, kvalifikasjonens varighet og full-

stendighet (type), geografisk dekning/anvendelses-

område, hvilket organ tildeler kvalifikasjonene og 

verdi/anvendelse. Disse vurderingskriteriene er 

ment å skulle bidra til å kartlegge variasjonen blant 

internasjonale kvalifikasjoner, gitt at disse kvalifika-

sjonene allerede er identifisert.                                   

Basert på det vi har gjort rede for her, vil det etter 

vår vurdering være hensiktsmessig å vurdere om 

opplæringen av ansatte i handelsbransjen fører 

frem til ikke-formelle kvalifikasjoner ut fra følgende 

punkter:  

 Bygger opplæringen på kjente standarder, 

som Microsoft, Cisco, ISCO mv.? 

 Fører noe av opplæringen frem til sertifise-

ring? 

 Foreligger et tydelig læringsutbytte? 

 Finnes det vurderings- og verdsettintspro-

sesser?  

 Finner det kjente standarder som opplæ-

ringen bygger på? 

 Verdsettes kvalifikasjonen av et formelt or-

gan gjennom dokumentasjon? 

 

 
 
FIGUR 1.2 
Formelle og ikke-formelle kvalifikasjoner 
 

 

Kilde: DAMVAD 2015 
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1.3 Anerkjennelse av ikke-formelle kvalifika-

sjoner kan ha flere fordeler 

Ikke-formell kompetansebygging er et gode for ver-

diskapingen i norske bedrifter og for den enkelte ar-

beidstaker. Det er også en av de viktigste kompe-

tansekildene for mange bedrifter, for eksempel han-

delsnæringen. I Norge finnes det imidlertid ikke et 

system som både anerkjenner formelle og ikke-for-

melle kvalifikasjoner. Et system som også inklude-

rer ikke-formelle kvalifikasjoner vil blant annet være 

sentralt for at den ikke-formelle opplæringen skal 

kunne inkluderes i norsk utdanningspolitikk i større 

grad enn i dag.  

For at sentrale utdanningsmyndigheter og andre in-

teressenter skal kunne vurdere om, og eventuelt 

hvordan, et system for anerkjennelse av ikke-for-

mell opplæring kan organiseres og innrettes, er det 

viktig at det fremskaffes et solid kunnskapsgrunnlag 

om hva som kjennetegner den ikke-formelle opplæ-

ringen som finner sted i Norge. Kunnskapen er vik-

tig for å kunne etablere et hensiktsmessig og rele-

vant system.  

Samtidig vil det være viktig å gjøre tilbydere av ikke-

formell opplæring bevisst på den ikke-formelle opp-

læringens særtrekk, da et system for annerkjen-

nelse trolig vil medføre at opplæringstilbydere må 

øke bevisstheten rundt en rekke forhold, som for ek-

sempel kvalitetssikring av opplæringen, og det vil 

trolig stilles sterkere krav til en standardisering og 

formalisering av opplæringen.  

Det er flere forhold som taler for at det skal etableres 

muligheter for å anerkjenne ikke-formelle kvalifika-

sjoner i Norge. Generelt vil det å kunne anerkjenne 

ikke-formelle kvalifikasjoner være et sentral forhold 

 
 
                                                      
3 Kunnskapsdepartementet fastsatte NKR i 2011. Rammeverket tar ut-
gangspunkt i det formelle utdanningssystemet i Norge, ved å beskrive kva-
lifikasjoner ut fra læringsutbytte og hva man faktisk skal kunne etter å ha 
tilegnet seg en bestemt utdanning (DAMVAD 2013). Alt etter hvilken kunn-
skap utdanningen har gitt, kan kvalifikasjonene plasseres på ulike nivåer i 

for å styrke og fremme livslang læring. Livslang læ-

ring innebærer at kompetanseheving sees i lys av 

et «vugge-til-grav-perspektiv», og læringen skal 

kunne finne sted på mange ulike arenaer, ikke kun 

gjennom formell utdanning.  Dette kommer til syne i 

Lisboa-strategien fra 2000 og oppfølgingen av stra-

tegien i Europa 2020-strategien. I 2007 ble også 

EUs utdanningsprogrammer samlet i EUs program 

for livslang læring 2007-2013. Et annet forhold som 

særlig har blitt tillagt vekt i norsk utdanningspolitikk 

de seneste årene, er betydningen av å ha en yrkes-

utdanning som er av høy kvalitet og relevans. Dette 

kommer blant annet til syne gjennom Meld. St. 20 

(2012-2013) På rett vei og NOU 2014: 14 Fagskole 

– et attraktivt utdanningsvalg. Selv om debatten 

dreier seg om formell utdanning, vil det være natur-

lig å også se på den ikke-formelle opplæringen som 

finner sted. Slik opplæring er et viktig bidrag til å for-

stå hele spekteret av opplæringsformer som inngår 

i arbeidslivets tilførsel av faglig spisset og relevant 

kompetanse.   

Videre vil dette bidra til å definere hva ikke-formelle 

kvalifikasjoner er og hva de ikke er, både med tanke 

på innhold, relevans og kvalitet. Dette vil også bidra 

til at den ikke-formelle opplæringen kan inkluderes i 

den nasjonale utdanningspolitikken i langt større 

grad, og på en helt annen måte enn i dag. For ek-

sempel vil et system for anerkjenning av ikke-for-

melle kvalifikasjoner gi et godt grunnlag for å kunne 

inkludere ikke-formelle kvalifikasjoner i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).3 

Per i dag inkluderer NKR kun kvalifikasjoner opp-

nådd i det formelle utdanningssystemet. Man kjen-

ner imidlertid fra andre land at de enkelte nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket både inkluderer formelle 

og ikke-formelle kvalifikasjoner, forutsatt at det er 

systemet. Plasseringen skal i prinsippet skje på tvers av utdanningsnivå 
og uten å ta hensyn til innsatsfaktorer, som utdanningens lengde, pensum 
mv..  
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etablert egne systemer for anerkjennelse av ikke-

formelle kvalifikasjoner (DAMVAD 2013).  

En inkludering i NKR er imidlertid ikke et mål i seg 

selv. Dette vil imidlertid være et viktig bidrag i å 

gjøre det enklere for den enkelte å dokumentere 

hvilke kvalifikasjoner han eller hun har, på tvers av 

ulike arbeidsgivere i samme bransje, på tvers av 

bransjer og på tvers av land. En slik anerkjennelse 

kan også være nyttig i tilfeller hvor det er relevant 

med en realkompetansevurdering4. Uavhengig av 

NKR eller ikke, vil en anerkjennelse av ikke-formell 

opplæring generelt bidra til at den enkelte kan do-

kumenter kvalifikasjonene sine.  

Videre vil det å kunne etablere en fastsatt og kjent 

standard for anerkjennelse av ikke-formelle kvalifi-

kasjoner også kunne heve statusen til mange bran-

sjer der ikke-formell opplæring er utbredt, som i 

handelsbransjen. En annen side ved dette er at det 

kan gi bedriftene et konkurransefortrinn, ved å 

kunne vise til hvilken kompetanse bedriftens med-

arbeidere har.  

Et sentralt tema i norsk utdanningspolitikk er ønsket 

om å styrke yrkesutdanningen i Norge, både på vi-

deregående nivå og fagskolenivå. Et overordnet 

mål er at yrkesutdanningene i sterkere grad skal 

imøtekomme arbeidslivet kompetansebehov. For å 

forstå hele spekteret av opplæringsformer som 

inngår i arbeidslivets tilførsel av faglig spisset og re-

levant kompetanse, vil man også måtte inkludere 

den ikke-formelle opplæringen som finner sted.  

Til slutt kan det pekes på at det finner sted mye ikke-

formell opplæring i norsk arbeidsliv, og spørsmålet 

er om man fra sentrale myndigheters side kan velge 

å ikke forholde seg i særlig grad til kompetansehe-

vingen som finner sted. 

 
 
                                                      
4 Enkeltpersoner kan søke om å få realkompetansevurdert sine erfaringer 
og sin kompetanse opp mot fastsatte kriterier (www.vox.no). På denne 

1.4 Leserveiledning 

I de neste kapitlene vil vi se på følgende forhold: 

Kapittel 2 kan i hovedsak deles i to deler. I de første 

avsnittene omtaler vi forhold som er med på å be-

skrive den ikke-formelle opplæringen i handelsbran-

sjen ut fra målsetning, organisering og innretning. I 

de neste avsnittene vil vi gå i dybden av mer kvali-

tative forholdene ved opplæringen, med vektlegging 

på innhold, målgruppe, deltakelse og opplæringens 

relevans og anvendbarhet, herunder i hvilken grad 

opplæringen fører frem til ikke-formelle kvalifikasjo-

ner. 

I kapittel 3 foretar vi en vurdering av fremtredende 

særtrekk ved den ikke-formelle opplæringen, i lys av 

problemstillingen knyttet til anerkjennelse av ikke-

formelle kvalifikasjoner.     

måten vil den enkeltes uformelle eller ikke-formelle kompetanse kunne an-
erkjennes som en offentlig godkjent/formell kvalifikasjon. Dette kan for ek-
sempel gi fritak for deler av et utdanningsløp.    
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Dette kapittelet beskriver sentrale trekk ved den 

ikke-formelle opplæringen for ansatte i norsk han-

delsbransje, hvor vi ser på opplæringens organise-

ring og innretning, innhold, hvilke kompetanser og 

kvalifikasjoner opplæringen fører frem til og anvend-

barheten av opplæringen. 

 

2.1 Målsetningen og motivasjonen for å tilby 

ikke-formell opplæring 

Generelt for internopplæringen i norsk handelsbran-

sje, herunder for den ikke-formelle opplæringen, 

kan følgende målsetning sies å ligge til grunn: 

Internopplæringen i norsk handelsbransje skal gi en 

spesifikk og målrettet opplæring som direkte kan 

knyttes til konkrete ansvarsområder som skal ivare-

tas og arbeidsoppgaver som skal utføres. Opplæ-

ringen skal føre til at ansatte utfører arbeidsoppga-

vene sine med høyest mulig kvalitet, og dette skal 

gi effekter i form av økt omsetning og fortjeneste.  

En bedrifts motivasjon til å tilby ikke-formell opplæ-

ring til sine ansatte kan dermed sies å være innad-

rettet, på den måten at den skal imøtekomme en 

bedrifts kompetansebehov. Vi kan si at motivasjo-

nen er tredelt:   

 For det første er noe av opplæringen lovpå-

lagt. Eksempel på slik opplæring er HMS-

kurs for bedrifter. Noe opplæring tilbys også 

på grunn av bransje- eller kjedekrav, som 

eksempelvis at ansatte skal ha grunnleg-

gende miljøkunnskap. 

 For det andre tilbys ikke-formell opplæring 

fordi det skal legge grunnlag for at bedrif-

tene skal være konkurransedyktige og ha 

vekst. Dette er den mest fremtredende år-

saken til at opplæring tilbys. Selv om opp-

læringen skal gjøre den enkelte medarbei-

der bedre i stand til å utføre arbeidsoppga-

vene siner, er det først og fremst bedriftens 

interesser og behov som vektlegges.  

 For det tredje ønsker arbeidsgivere å bruke 

kompetansehevingstiltak til å skape trivsel 

og en arene for personlig utvikling for sine 

ansatte. Selv om dette også er i bedriftens 

interesse, kan man si at hovedfokuset er 

satt på ansattes interesser og behov.  

 

Bedriftenes mål om at opplæringen skal legge 

grunnlag for konkurranseevne og vekst, ser ut til å 

sammenfalle med de ansattes ønske og behov for 

opplæring. Undersøkelsen som Handel og Kontor 

har gjennomført blant sine medlemmer viser at opp-

læringen i hovedsak imøtekommer de ansattes 

kompetansebehov- og ønske, Det er også slik at de 

temaene som ansatte trekker frem som viktige å få 

opplæring i, samsvarer med temaene det i størst 

grad gis opplæring i,    

I mange bedrifter samspiller alle de tre ovennevnte 

faktorene. Samtidig gir datainnhentingen i dette pro-

sjektet grunnlag for å sette de tre forholdene opp i 

et slags hierarki som sier noe om arbeidsgivers sat-

sing på ikke-formell opplæring. Med satsing menes 

her i hvilken grad opplæringen kan sies å være av 

et visst omfang og av en viss utbredelse.  

I bedrifter som har en svak satsing på ikke-formell 

opplæring, vil hovedvekten ligge på den lovpålagte 

opplæringen. Bedrifter som har en sterkere satsing 

på slik opplæring, vil også gi opplæring som imøte-

kommer arbeidsgivers interesser og behov. Og til 

slutt har man bedrifter også tilbyr opplæring som 

først og fremst er ment å skulle imøtekomme ansat-

tes ønsker og behov.  

Samtidig er det slik at der satsingen på ikke-formell 

opplæring står svakt, er det først og fremst ansatte 

med lederfunksjoner, eksempelvis butikksjefer, som 

får tilbud om opplæring. Der satsingen er sterkere, 

vil flere ansattgrupper tilbys opplæring, og opplæ-

ringen vil både gi generisk og spesifikk kompetanse.  

2 Ikke-formell opplæring og ikke-formelle kvalifikasjoner i norsk 
handelsbransje 
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Der opplæring for ledere prioriteres, virker det å 

være slik at den som har fått opplæring, for eksem-

pel butikksjef, skal videreformidle og dele relevant 

kunnskap med de andre butikkmedarbeiderne. Med 

mindre kompetansedelingen er satt i system, og så 

lenge kompetanseoverføring avhenger av den en-

kelte butikksjefs eget initiativ, virker det imidlertid å 

være vanskelig å få til en tilfredsstillende kompetan-

sedeling. Med eksempel fra en bedrift som vi har 

sett nærmere på i dette prosjektet, kan løsningen på 

dette være at ansatte uten lederansvar har begynt 

å være med på lederopplæringen, da dette øker 

sjansen for å få til en god kunnskapsdeling. 

 
 
 
FIGUR 2.2 
Bedrifters motivasjon for å tilby ikke-formell opplæ-
ring 

 

Kilde: DAMVAD 2015 

 
 

Bildet av den ikke-formelle opplæringens mål-

gruppe, utbredelse og innhold er her fremstilt på et 

overordnet nivå, for å vise hvordan bedriftenes mo-

tivasjon for å tilby opplæring påvirker disse forhol-

dene. En nærmere og mer detaljert omtale av tema-

ene fremgår av senere avsnitt. 

 

2.2 Organisering og innretning av den ikke-

formelle opplæringen  

2.2.1 Kjedeskoler og andre opplæringsformer 

En viktig del av det ikke-formelle opplæringstilbudet 

som mange kjeder tilbyr sine ansatte, er etable-

ringen av egne kjedeskoler.  

En kjedeskole kan beskrives som en fysisk opplæ-

ringsinstitusjon som er opprettet innenfor et foretak 

med mange enheter av samme type, som enten har 

samme eier eller eiere som på annet vis er nært 

knyttet til hverandre (Bore m.fl. 2012).  

Et eksempel på en kjedeskole er Kiwis egen Kiwi-

skole. Skolen ligger plassert utenfor Drammen. Her 

gis opplæringen ved at ansatte fra hele landet kom-

mer til skolen. Kjedeskolene anvender primært in-

terne lærekrefter, men kan i noen tilfeller dra på eks-

tern kompetanse. Dette kommer vi nærmere inn på 

i senere avsnitt, når vi omtaler i hvilken grad opplæ-

ringen kan sies å føre til ikke-formelle kvalifikasjoner 

eller ikke.  

Kjedeskoler er imidlertid ikke en forutsetning for at 

ikke-formell opplæring tilbys en bedrifts ansatte. 

Opplæringen kan også gis uten at det er opprettet 

egne skoler. Opplæringen kan for eksempel finne 

sted i leide lokaler, på hovedkontoret, på regional-

kontorene mv. Fra spørreundersøkelsen som er 

gjennomført med Handel og Kontors medlemmer, 

ser det ut til at den mest utbredte undervisningsfor-

men er nettbasert opplæring. 

Hovedforskjellen på om en kjedes ikke-formelle 

opplæring skjer i egne skoler eller ikke, virker der-

med å være knyttet til hvor undervisningen finner 

sted, uten relasjon til innholdet i opplæringen.  

Ved noen arbeidsplasser blir opplæringstilbudet re-

ferert til som en skole, uten at det er snakk om en 

bestemt fysisk lokasjon. Bruken av skolebegrepet 

knyttes i denne sammenheng til at opplæringen har 
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en fast organisering og er satt i system. Dette om-

taler vi nærmere i avsnittet under.  

I tillegg til den mer tradisjonelle klasseromsunder-

visningen, virker det å være vanlig at opplæringen 

av ansatte består av praktisk opplæring og oppføl-

ging i butikk. Nærmeste leder har da et ansvar for å 

sette av tid til opplæring og følge opp de ansatte. 

Det virker også å være en økende bruk av ulike for-

mer for e-læringsopplegg; enten som den eneste 

opplæringsformen som tilbys, eller i kombinasjon 

med annen opplæring. E-læringsopplegg anvendes 

innenfor alle opplæringsnivåer og –temaer.    

2.2.2 Standardiserte løp 

Den ikke-formelle opplæringen som tilbys de an-

satte i handelsbransjen er i stor grad systematisk og 

standardisert. Alle som deltar på et gitt opplegg får 

den samme opplæringen, eksempelvis med tanke 

på innhold og omfang, og uavhengig av hvor i landet 

de jobber.  

På samme måte som at kjedeskoler ikke er en for-

utsetning for at ikke-formell opplæring skal finne 

sted, er kjedeskoler heller ikke en forutsetning for at 

opplæringen er standardisert. Grad av standardise-

ring påvirkes heller ikke av om opplæringen er klas-

seromsbasert eller basert på e-læring.  

Samtidig vet vi at det kan forekomme opplæring 

som kun gis regionalt eller lokalt. Slik opplæring er 

ofte ad hoc-preget og kommer i tillegg til det stan-

dardiserte opplæringsopplegget. Hovedårsaken til 

at slik enkeltstående opplæring tilbys, er at det av-

dekkes særlige kompetansehevingsbehov, for ek-

sempel i én butikk, som ikke oppfattes å være et 

gjennomgående behov for ansatte i andre butikker.  

En del av systematikken og standardiseringen i 

opplæringen, må sees i sammenheng med at opp-

læringen ofte er innrettet slik at den gir mulighet for 

å følge ulike opplæringsveier, ved at kurs bygger på 

hverandre. For eksempel er det slik at introduk-

sjonsopplæring eller tilsvarende, som alle ansatte 

skal gjennom når de starter i en bedrift, omhandler 

et vidt spekter av temaer. Dette er temaer som man 

kan fordype seg i etter å ha gjennomført introduk-

sjonsopplæringen. Hvilke opplæringsløp den en-

kelte går gjennom, vil ofte avhenge av de konkrete 

arbeidsoppgavene han eller hun skal ivareta. Det er 

også slik at kjeder har et sterkt behov for at opplæ-

ringen er mest mulig uniform, da hele kjedeprinsip-

pet bygger på at alle butikkene i kjeden skal være 

mest mulig like.   

2.2.3 Både regelmessig og sporadisk opplæ-

ring 

Selv om selve opplæringsoppleggene i all hovedsak 

virker å være standardiserte ser det ut til å variere 

om opplæringen gis regelmessig eller sporadisk. I 

spørreundersøkelsen vi har gjennomført med be-

driftene, svarer rundt 40 prosent av respondentene 

at opplæringen tilbys regelmessig, mens i under-

kant av 25 prosent svarer at halvparten av opplæ-

ringen tilbys regelmessig og halvparten av opplæ-

ringen tilbys sporadisk. Svarene fra Handel og Kon-

tors medlemmer viser imidlertid at de ansatte opp-

lever at opplæringen gis sporadisk. Den mest nær-

liggende forklaringen på hvorfor svarene spriker er 

at den enkelte ansatte som har svart, svarer ut fra 

sitt ståsted og sin erfaring, mens opplæringsansvar-

lige ser det totale opplæringstilbudet under ett.   

Fra intervjuene med bedriftene vet vi at opplæring 

som gir grunnleggende kunnskap, og opplæring 

som gis innen generiske temaer, oftest tilbys regel-

messig. Eksempel på slik opplæring er introduk-

sjonsopplæring eller opplæring i kundebehandling. 

Opplæring som er spisset innholdsmessig og rettet 

mot en avgrenset ansattgruppe vil i større grad gis 

etter behov. Eksempel på slik opplæring kan være 

lederutdanning eller produktopplæring. 

2.2.4 Opplæring av kortere varighet 

Det ligger i den ikke-formelle opplæringens karakter 

at den har en konsentrert varighet.  
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Svarene fra spørreundersøkelsen med bedriftene 

viser hvilken varighet opplæringen har, og at det er 

noe variasjon i opplæringens varighet, alt etter om 

det er snakk om introduksjonsopplæring, funksjons-

basert opplæring eller lederopplæring. Intervjuene 

støtter opp under funnene fra spørreundersøkelsen. 

En inngående omtale av de tre typene opplæring 

fremgår i avsnitt 2.3.2.   

Det er mest vanlig at introduksjonsopplæring og den 

funksjonsbaserte opplæringen, målt i stipulerte ti-

mer for opplæringen, varer mellom fem til 25 timer. 

Dernest er det mest vanlig at opplæringen varer 

mellom 26 til 50 timer, etterfulgt av opplæring med 

varighet på under fem timer.  

Lederopplæringen er mer omfattende, og varer i ho-

vedsak mellom 26 til 50 timer. Dernest kommer opp-

læring på mellom fem til 25 timer. Samtidig varer en 

relativt stor del av lederopplæringen over 50 timer.5  

2.2.5 Ivaretagelse av kvaliteten i opplæringen 

Kvalitetssikring gjøres internt  

Svarene fra spørreundersøkelsen med bedriftene 

tyder på at de aller fleste arbeidsgiverne har rutiner 

for å kvalitetssikre innholdet i den ikke-formelle opp-

læringen. Intervjuene med arbeidsgiverne viser 

imidlertid et noe mer nyansert bilde, og hovedinn-

trykket er at det ikke er innført etablerte rutiner for å 

sikre kvaliteten. Det virker for eksempel ikke som at 

kvalitetssikringen skjer etter fastsatte kriterier. Det 

virker heller ikke å være automatikk i at oppæringen 

skal kvalitetssikres.  

Videre viser svarene fra spørreundersøkelsen at 

kvalitetssikringen først og fremst gjøres internt i kje-

 
 
                                                      
5 I Fafos studie av internopplæringen i varehandelen, fant de at den gjen-
nomsnittlige varigheten for de mest utbredte opplæringsoppleggene for 
ansatte var på 33 timer (Bore m.fl. 2012). Videre viser studien at den gjen-
nomsnittlige varigheten på lederopplæringen var 83 timer. 
 
6 Kunnskap: Forståelse av teori, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer 
innenfor fag, fagområder, yrker. Ferdigheter: Evnen til å anvende kunn-

dene. Samtidig kjenner vi til fra intervjuene at etab-

leringen og utviklingen av opplæringen langt på vei 

gjøres av de samme personene som også kvalitets-

sikrer den. 

Ett eksempel på hvordan kvaliteten sikres, og som 

går igjen i flere av intervjuene, er at de som deltar i 

et opplæringsopplegg må gi en skriftlig tilbakemel-

ding på hva de synes om opplæringen. De kan her 

bes om å gi tilbakemelding på kvaliteten og relevan-

sen av innholdet, underviseren, undervisningsopp-

legget mv. Mange av de som bruker slike tilbake-

meldingsskjemaer, virker imidlertid ikke å bruke 

skjemaene fast. Videre ligger det en utfordring i at 

det mangler rutiner på hvordan tilbakemeldingene 

skal håndteres og tas videre.  

I den grad opplæringen som tilbys de ansatte gis av 

eksterne aktører, virker kvalitetssikringen imidlertid 

å overlates til kursholderen. I disses tilfellene er det 

også lite som tyder på at bedriftene har behov for 

eller ønske om å følge opp dette i særlig grad. Ved 

å kjøpe en ekstern tjeneste for sine ansatte forutset-

ter bedriftene at kvalitetssikringen er ivaretatt. Dette 

kommer vi nærmere inn på i avsnitt 2.4, der vi ser 

på om deler av opplæringen fører frem til ikke-for-

melle kvalifikasjoner. 

Lite vektlegging av læringsutbyttebeskrivelser  

I det formelle utdanningssystemet anvendes ofte 

begrepet «læringsutbyttebeskrivelse». En slik be-

skrivelse sier noen om hva en person skal vite, 

kunne og være i stand til å gjøre som resultat av en 

læringsprosess, og ofte defineres dette gjennom 

begrepene kunnskap, ferdigheter og generell kom-

petanse.6 Med andre ord sier en læringsutbyttebe-

skrivelse hvilke kvalifikasjoner en gitt utdanning gir. 

skap til å løse problemer og oppgaver. Det skilles mellom kognitive, prak-
tiske, kreative og kommunikative ferdigheter. Generell kompetanse: Å 
kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike sam-
menhenger. http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbiblio-
tek/Konferanser/Fagskole/Drangsland_Christin_L%C3%A6ringsutbytte-
beskrivelser.pdf 
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De nedfelte læringsmålene blir blant annet brukt for 

å følge opp kvaliteten i utdanningen, ved å se på om 

læringsmålene er nådd eller ikke.  

For den ikke-formelle opplæringen som finner sted i 

handelsbransjen er det ikke en tilsvarende kultur for 

å anvende læringsutbyttebeskrivelser. Å utarbeide 

konkrete kompetansemål for et opplæringsopplegg 

virker derfor å være lite utbredt. Både fra intervjuer 

som DAMVAD har gjort i tidligere undersøkelser 

(DAMVAD 2013), og fra intervjuene som er gjen-

nomført i dette prosjektet, ser vi at mange ikke har 

særlig kjennskap til hva begreper som læringsut-

bytte eller tilsvarende innebærer, og det virker også 

å være fremmed for mange å skulle konkretisere 

læringsmål for opplæringen som gis. Også i spørre-

undersøkelsen som ble gjennomført med bedriftene 

i dette prosjektet, ble det stilt spørsmål om bruk av 

beskrivelser av læringsutbytte. Her tyder imidlertid 

svarene på at anvendelsen av læringsutbyttebeskri-

velser er relativt mye brukt. Rundt halvparten av 

respondentene har svart at det er utarbeidet fast-

satte kompetansemål eller lignende for noe av den 

ikke-formelle opplæringen som finner sted, mens 17 

prosent har svart at dette gjelder for all opplæring. 

Svarene i spørreundersøkelsen samsvarer derfor 

ikke med resultater fra tidligere undersøkelser, eller 

med intervjuene vi har gjennomført. Dette kan for-

klares med at forståelsen av hva begreper som læ-

ringsutbyttebeskrivelse, fastsatte kompetansemål 

og så videre betyr, varierer.  

At læringsutbyttebeskrivelser ikke er et anvendt be-

grep er imidlertid ikke det samme som at det ikke 

legges vekt på hva den enkelte faktisk lærer og kva-

liteten i opplæringen. Det er imidlertid en forskjell i 

hvordan disse begrepene defineres, og dette er et 

sentralt poeng for å forstå et viktig særtrekk ved den 

ikke-formelle opplæringen. 

Intervjuene som vi har gjennomført med bedriftene 

viser at bedriftene har målet for opplæringen veldig 

klart for seg; altså hvorfor opplæringen tilbys og hvil-

ket kompetansehevingsbehov opplæringen skal 

imøtekomme. Et opplæringsbehov oppstår i det 

kvaliteten i utførelsen av en arbeidsoppgave er for 

svak. Opplæringsopplegg opprettes for å imøte-

komme et konkret kompetansebehov. Funnene fra 

intervjuene med bedriftene tyder på at målet med at 

et opplæringsopplegg opprettes, altså bakgrunnen 

for hvorfor opplæringen tilbys, likestilles med hva 

opplæringen skal gi av læringsutbytte.  

 

Vurdering av kvaliteten på og relevansen av opplæ-

ringen følger samme logikk, der dette måles etter 

om arbeidsoppgavene utføres tilfredsstillende etter 

endt opplæring eller ikke. Indikasjoner på om opp-

læringen har gitt ønskede resultater er nært knyttet 

til om man kan måle forskjeller før og etter opplæ-

ring, i form av økt salg og omsetning, økt kundetil-

fredshet mv. I spørreundersøkelsen svarer i under-

kant av 60 prosent av arbeidsgiverne at utbyttet av 

opplæringen blir vurdert gjennom observasjon av 

yrkesutøvelsen.  

Selv om vi ikke finner grunnlag for å si at læringsut-

byttebeskrivelser er utbredt i den ikke-formelle opp-

læringen, indikerer informasjonen fra intervjuene på 

at det likevel er sterk bevissthet rundt hva opplæ-

ringen skal gi av konkret kunnskap og hva den en-

kelte skal være i stand til å gjøre etter endt opplæ-

ring. Dette uttrykkes imidlertid ikke gjennom ned-

felte læringsutbyttebeskrivelser, og sees i sammen-

heng med behovet for opplæring i stedet for å knytte 

det til hva opplæringen skal munne ut i.  

Ut fra det som er skrevet her, gir det liten mening å 

sammenligne læringsutbyttebeskrivelser i formell 

utdanning og i den ikke-formelle opplæringen i han-

delsbransjen. For det første vil det ikke foreligge et 

tilstrekkelig skriftlig materiale for den ikke-formelle 

opplæringen til å foreta en slik sammenligning. For 

det andre vil dette være en lite interessant øvelse, 
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da det vil være å sammenligne to ikke-sammenlign-

bare forhold. Og disse to problemstillingene er nett-

opp med på å synliggjøre og underbygge behovet 

for å forstå den ikke-formelle opplæringens sær-

trekk, og hva som skiller den fra den formelle utdan-

ningen. 

Forholdene som er belyst i dette avsnittet, om bruk 

av læringsutbyttebeskrivelser og bevisstheten om 

hva et opplæringsopplegg skal gi av læringsutbytte, 

er sentrale punkter å ta med seg inn i drøftingen av 

om opplæringen fører frem til ikke-formelle kvalifika-

sjoner eller ikke, da læringsutbyttebeskrivelser er en 

viktig variabel som er med på å definere slike kvali-

fikasjoner.   

Variert bruk av tester og dokumentasjon 

Det virker å være slik at deler av den ikke-formelle 

opplæringen som finner sted i handelsbransjen av-

sluttes med en eller annen forme for test. Samtidig 

er det sjelden at all opplæring i en bedrift avsluttes 

slik. Størst utbredelse av tester virker å være knyttet 

til opplæring som gis av eksterne aktører. Dette vil 

vi komme nærmere inn på i drøftingen av om opp-

læringen fører frem til ikke-formelle kvalifikasjoner 

eller ikke. Dette samsvarer med funnene i DAM-

VADs tidligere undersøkelse på området (DAMVAD 

2013).  

Spørreundersøkelsen som er gjennomført i dette 

prosjektet med bedriftene, tyder på at den mest van-

lige formen for testing skjer gjennom ulike former for 

skriftlige prøver, og 66 prosent av respondentene 

svarer dette. I tillegg svarer 46 prosent at opplæ-

ringen avsluttes med praktiske prøver eller tilsva-

rende. Eksemplene på skriftlige tester som har blitt 

trukket frem i intervjuene vi har gjennomført, tyder 

på at det er vanlig å ta i bruk multiple choice-tester. 

Det kan videre se ut til at det er mest utbredt med 

slike tester der det finnes systemer for e-læring og 

elektronisk avvikling av testene. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser videre at 

det virker å være svært utbredt at det gis en eller 

annen form for dokumentasjon på sluttkompetan-

sen. Intervjuene viser samtidig at i hvilken grad do-

kumentasjon finnes, avhenger av opplæringens or-

ganisering og innhold. For opplæring som er e-ba-

sert, kan man ofte ta en utskrift som viser hvilken 

opplæring som er gjennomført. Når det kommer til 

klassebaserte opplæringsopplegg, virker det å være 

vanlig med dokumentasjon jo mer spesifikke og 

avanserte kursene er. Også dette samsvarer med 

DAMVADs tidligere studie på feltet (DAMVAD 

2013). Den tidligere studien viser også at dersom 

ikke-formell opplæringen avholdes av eksterne ak-

tører, øker graden av dokumentasjon.  

Selv om graden av dokumentasjon øker med gra-

den av eksterne opplæringsaktører, tyder likevel un-

dersøkelsen i dette prosjektet på at det er arbeids-

giver som står som ansvarlig for det meste av doku-

mentasjonene. Dette må naturligvis sees i sammen-

heng med at det meste av opplæringen skjer internt, 

uten eksterne opplæringsaktører.  

Informasjonen som fremgår av dokumentasjonen er 

enkel og kortfattet. Ofte fremgår det kun informasjon 

om hvem som har tatt kurset, navnet på kurset, 

hvem kurset ble gitt av og når kurset ble avholdt. I 

noen tilfeller kan det fremgå informasjon om opplæ-

ringens omfang og en noe mer detaljert beskrivelse 

av innholdet i opplæringen. Dokumentasjonen vur-

deres dermed å være mest relevant for internt bruk 

og i mindre grad relevant for eksternt bruk.  

Begrenset involvering av ansatte 

I beskrivelsen av hvem som etablerer opplærings-

oppleggene og hvem som utvikler innholdet i kjede-

nes ikke-formelle opplæringsopplegg, må det skilles 

mellom nasjonale og internasjonale kjeder.    

I nasjonale kjeder er det i hovedsak ledelsen sen-

tralt som står for etableringen og utviklingen av inn-

holdet i opplæringen. I internasjonale kjeder med 

butikker i flere land, virker det å være vanlig at det 

utvikles standardiserte opplæringsprogram på le-

delsesnivå internasjonalt. Programmene utvikles 
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imidlertid på bakgrunn av innspill fra kjedeledelsen i 

det enkelte land. Det er heller ikke uvanlig at det gis 

rom for nasjonale tilpasninger av opplæringsoppleg-

gene.    

Resultatene fra spørreundersøkelsen med bedrif-

tene viser at der det finnes tillitsvalgte, er det rundt 

40 prosent som svarer at tillitsvalgte ikke er involvert 

i utviklingen av den ikke-formelle opplæringen, 

mens i overkant av 30 prosent svarer at tillitsvalget 

er involvert i arbeidet. Fra Handel og Kontors spør-

reundersøkelse blant ansatte svarer 35 prosent at 

tillitsvalgte ikke er involverte i dette arbeidet, mens 

18 prosent svarer ja.  

Hovedinntrykket fra intervjuene som er gjennomført, 

både med arbeidsgiver- og arbeidstakerside, er at 

ansatte i liten grad er involvert i utviklingen og gjen-

nomføringen av den ikke-formelle opplæringen på 

arbeidsplassen. Ansattes etterspørsel etter opplæ-

ring kan imidlertid være bakgrunnen for at opplæ-

ringen tilbys. Det kan også være slik at ansatte får 

anledning til å gi innspill på opplæringstiltak som al-

lerede er etablert.  

Mangel på involvering av ansatte har ikke nødven-

digvis sammenheng med mulighetene til å gi inn-

spill. Der tillitsvalgte finnes på arbeidsplassen, vir-

ker det hovedsakelig å være tilrettelagt for dialog 

mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Det kan her 

være snakk regelmessige tillitsvalgtsamlinger der 

ledelsen er med, eller jevnlige møter med ledelsen.  

Eksempler på forhold som kan være aktuelle å ta 

opp er behov for opplæring, hvordan et opplærings-

opplegg kan gjennomføres på en mest hensikts-

messig måte med tanke på de ansattes arbeids-

hverdag og så videre. 

Fra intervjuene med tillitsvalgte fremgår det imidler-

tid at muligheten til å gi innspill i liten grad blir be-

nyttet, og dette begrunnes med at ansatte alt i alt er 

fornøyde med tilbudet. I ett av intervjuene fremkom 

det at det viktigste for at tillitsvalgte skal kunne ha 

god kommunikasjon med ledelsen, er at lederne er 

lydhøre og at kjemien mellom ledelse og tillitsvalgt 

er god. På denne måten legges det grunnlag for lø-

pende dialog, og faste møtepunkter blir mindre vik-

tige.   

I bedrifter der det ikke finnes tillitsvalgte, virker det 

som at butikksjefer eller tilsvarende i noen grad er-

statter tillitsvalgt-funksjonen, ved at det er tilrettelagt 

for dialog mellom butikksjefer og bedriftsledelsen, 

på samme måte som det er tilrettelagt for dialog der 

tillitsvalgte finnes, og der det legges opp til at butikk-

sjefer skal ivareta ansattes interesser med henhold 

til opplæringen. Vi kjenner blant annet til eksempler 

på butikksjefer som har blitt involvert i etableringen 

av en bedrifts ikke-formelle opplæringsopplegg, 

som resultat av at de har vist engasjement for te-

maet, og som følge av at det ikke finnes tillitsvalgte 

i bedriftene.  

 

2.3 Innhold og målgruppe  

Til nå har vi beskrevet sentrale trekk ved den ikke-

formelle opplæringen som finner sted i handels-

bransjen ut fra organisering og innretning. I de neste 

avsnittene vil vi se nærmere på de mer kvalitative 

forholdene ved den ikke-formelle opplæringen som 

tilbys de ansatte i handelsbransjen.  

2.3.1 Typologier: Spesifikk og generisk opplæ-

ring langs to akser 

Den ikke-formelle opplæringen i handelsbransjen 

kan sies å både være spesifikk og generell etter 

ulike akser.  

På den ene siden kan opplæringen være spesifikk 

eller generisk ut fra hvilke ansattgrupper opplæ-

ringen er rettet mot. Spesifikk opplæring vil være 

opplæring som i ulik grad er spisset inn mot særlige 

ansattgrupper. Generisk opplæring er derimot opp-

læring innen temaer som er relevant for alle ansatte, 

uavhengig av stilling eller hvilke konkrete arbeids-

oppgaver den enkelte har ansvar for. 
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På den andre siden kan opplæringen være spesiell 

eller generisk ut fra tema og innhold. Opplæring om 

konkrete produkter, eksempelvis gassgriller, barne-

vogner eller ferskvareprodukter, er typiske eksemp-

ler på spesiell opplæring ut fra tema og innhold. Ge-

nerelle temaer som det gis opplæring i, kan være 

bedriftens historie, mål og visjoner.     

 
  
FIGUR 2.3 
Typologier 

 

Kilde: DAMVAD 2015 

 
 

2.3.2 Den ikke-formelle opplæringens mål-

gruppe og innhold 

I dette avsnittet vil vi komme nærmere inn på den 

ikke-formelle opplæringens målgruppe og innhol-

det; to forhold som henger tett sammen. Dette vil vi 

knytte opp til typologiene som fremstilt i figur 2.3 og 

i figur 2.5. 

Tre nivåer 

Den ikke-formelle opplæringen i norsk handelsbran-

sje kan deles inn i tre følgende grupperinger: 

 Introduksjonsopplæring eller tilsvarende 

 Funksjonsbasert opplæring 

 Lederopplæring 

 

Med relasjon til typologiene i figur 2.3, viser dette 

først og fremst til hvem oppæringen er rettet mot, 

men også i noen grad til opplæringens innhold.  

Svarene fra spørreundersøkelsen tyder på at de 

fleste bedriftene tilbyr opplæring innenfor alle tre 

grupperingene. Samtidig er det slik at funksjonsba-

sert opplæring er mest utbredt, mens lederopplæ-

ring er minst utbredt.  

I tillegg til de tre grupperingene, tilbys også en type 

opplæring som går på tvers av de andre gruppe-

ringene. Denne opplæringstypen har vi valgt å kalle 

verdi- og kulturskaping (nærmere omtalt under). Fi-

gur 2.4 viser en overordnet oversikt over opplæ-

ringsgrupperingene. I den grad noe av opplæringen 

fører frem til ikke-formelle kvalifikasjoner, viser vår 

analyse at dette omfatter først og fremst det som 

faller inn under den funksjonsbaserte opplæringen 

(nærmere omtalt i avsnitt 2.4). 

 
 
FIGUR 2.4 
Opplæringens tema og målgruppe 
 

 

Kilde: DAMVAD 2015 
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I de neste avsnittene, vil vi komme nærmere inn på 

opplæringens målgruppe og innhold per gruppering. 

Gjennomgående verdi- og kulturskaping 

Kultur- og verdiskapingen er en viktig del av den 

ikke-formelle opplæringen i handelsbransjen, og 

kan sies å være et sentralt særtrekk for opplæ-

ringen. Dette underbygges både av intervjuene som 

vi har gjennomført og av resultatene fra spørre-

undersøkelsene som ligger til grunn i denne rappor-

ten.  

Kultur- og verdiskapingen går på tvers av opplæ-

ringens målgruppe og innhold. Temaet tas ofte opp 

som en egen del av introduksjonsopplæringen. Vi-

dere er det vanlig at temaet bakes inn i øvrig opp-

læring, med unntak av produktopplæringen, og kan 

derfor være vanskelig å skille ut for seg. Med ek-

sempel fra Kiwi, legges det stort vekt på at den 

grønne fargen og bevisstheten skal gå igjen i alt ar-

beidet som gjøres.  

Opplæringen kan sies å ha to formål: 

 For det første skal opplæringen bidra med 

å skape lojalitet, tilhørighet og en «vi-men-

talitet» blant de ansatte. Opplæringen er 

også med på å sette felles mål, som kan 

være motiverende for ansattes daglige ar-

beid.   

 For det andre anser arbeidsgiver opplæ-

ringen for å være en viktig brikke i det å 

skape seg et konkurransefortrinn på mar-

kedet. Opplæringen gir det «lille ekstra» 

som skiller en bedrift fra en annen. 

Introduksjonsopplæring 

Introduksjonsopplæringen er et typisk eksempel på 

opplæring der innholdet er generisk og der målgrup-

pen ikke er avgrenset til spesielle ansattgrupper.  

I tillegg til den delen av opplæringen som omhandler 

verdi- og kulturskaping, kan innholdet i introduk-

sjonskursene deles i fire hovedtemaer. De fire te-

maene er som følger: 

 Historisk kunnskap: Introduksjonskursene 

gir kunnskap om kjedens opphav og histo-

rie. Eksempelvis har en av kjedene vi har 

intervjuet lagt opp til at deler av opplæ-

ringen finner sted der bedriften ble etablert.  

 Mål og visjon: Introduksjonskursene gir 

kunnskap om kjedens fremtidige mål og vi-

sjoner. Som del av dette, gis det for eksem-

pel en kort introduksjon av omsetningstall 

eller lignende, for å vise hvor man står i dag 

og hvor man vil fremover.  

 Kjernekunnskap om kjeden: Denne delen 

av introduksjonskurset kan sies å om-

handle: «Hvem er vi og hva gjør vi?». Her 

kan det både gis kunnskap om organise-

ring, kjerneområdene kjeden jobber innen-

for, hvilke områder den enkelte butikkmed-

arbeider kan jobbe innenfor i butikk og så 

videre. 

 Faglig opplæring: Det virker også som det 

er vanlig at det gis en introduksjon til det 

man kan kalle mer faglige temaer. Dette er 

felter som det ofte gis mer inngående 

kunnskap om på et senere tidspunkt, litt 

avhengig av hva den enkelte skal jobbe 

med. Eksempler på temaer som virker å 

være vanlige er salg, ran og kunderelasjon.   

Funksjonsbasert opplæring 

Med funksjonsbasert opplæring menes faglig opp-

læring, som er innholdsmessig spisset mot ansatte 

som ivaretar bestemte arbeidsoppgaver. Et funk-

sjonsbasert opplæringsopplegg er derfor oftest ikke 

relevant for alle ansattgrupper. Samtidig er det ulike 

grader av hvor spisset opplæringen er med tanke på 

innhold og målgruppe. 

Strengt tatt kan også lederopplæring sies å være 

funksjonsbasert opplæring. Vi har likevel valgt å 

omtale lederopplæringen separat i neste avsnitt, da 

opplæringens målgruppe og innhold er særlig av-

grenset. Det er imidlertid slik at ansatte med ulike 
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lederfunksjoner også deltar i den funksjonsbaserte 

opplæringen og for øvrig i det meste av opplæring 

som tilbys, da de har et større behov enn andre for 

å ha tverrfaglig kunnskap og oversikt.  

Den funksjonsbaserte opplæringen som er mest 

spisset, både innholdsmessig og med tanke på mål-

gruppe, er der de ansatte får kjernekompetanse in-

nenfor ett felt, i kraft av arbeidsoppgaven de har. 

Slik opplæring dreier seg ofte om produktopplæring. 

Et eksempel fra dagligvare, er ansatte som jobber i 

ferskvareavdelingen, hvor de ansatte deltar på egne 

opplæringsopplegg innen emnene kjøtt, fisk eller 

ost. Tilsvarende spesifikk opplæring tilbys ansatte 

som jobber i frukt- og grøntavdelingen. Samme spe-

sifikke opplæringsopplegg kjenner vi også til fra ek-

sempler fra bransjegruppene bygg og proffhandel.  

Opplæringen som vi her viser til, for eksempel in-

nenfor ferskvare, kan dreie seg om at de ferskvare-

ansatte må ta kurs i mathygiene. Mathygiene er ikke 

et tema som er relevant for alle ansatte, samtidig 

som temaet kan være relevant på tvers av hvilke 

ferskvareprodukter den enkelte ansatte skal jobbe 

med. Samtidig er det slik at mye av den spesifikke 

opplæringen gjelder konkret opplæring om enkelt-

produkter, og slik opplæring skjer oftest i regi av le-

verandørene selv, eller i samarbeid mellom leveran-

dør og arbeidsgiver. Samtidig fremgår det fra noen 

av intervjuene denne type produktopplæring er 

langt sjeldnere enn før. I noen tilfeller kompenseres 

dette med rent interne opplæringsopplegg, i andre 

tilfeller har produktopplæringen så å si falt bort. Pro-

duktopplæring er spesifikk opplæring om enkeltpro-

dukter, som først og fremst er rettet inn mot ansatte 

i butikk som skal selge produktet. Eksempler på hva 

det gis produktopplæring i, kan være opplæring om 

ulike grilltyper og -merker, barnevogner, matproduk-

ter, ullprodukter og så videre. Fra spørreundersø-

kelsene som er gjennomført i forbindelse med 

denne rapporten ser vi at produktrelatert opplæring 

er ett av de mest vanlige temaene. 

Så er det ulike typer av opplæring som kan sies å 

være faglig, men der innholdet er mer generelt enn 

eksemplene over, og hvor opplæringen er mindre 

rettet mot avgrensede ansattgrupper. Ett eksempel 

på opplæring kan her være salgsopplæring. To 

andre eksempler kan være opplæring i kundebe-

handling eller sikkerhetsopplæring med henhold til 

brann, ran og så videre. Fra begge spørreundersø-

kelsene som det vises til i denne rapporten, er te-

maene salg, markedsføring og kundeservice de 

mest vanlige temaene for den ikke-formelle opplæ-

ringen som finner sted i handelsbransjen. Samtidig 

er sikkerhet, ran og svinn er et tema det gis hyppig 

opplæring i. 

Mange av temaene i opplæringen som er generisk, 

går igjen i hele handelsbransjen. Det er likevel noen 

tilpasninger som gjøres innenfor hvert tema.  Det er 

en selvfølge at alle setter god kundebehandling 

høyt, da dette har betydning for omsetning og gjen-

salg. Det er imidlertid forskjell på hvordan man til-

nærmer seg problemstillingen ut fra om man jobber 

i dagligvare eller om man jobber innenfor noen av 

de andre næringsgruppene. Kundebehandling og 

salg i for eksempel en butikk innen faghandel, vil i 

større grad knyttes opp til hvordan de ansatte møter 

kunden og kontakten butikkmedarbeideren knytter 

med kunden, sammenlignet med i dagligvare. Dette 

har sammenheng med at butikkene innen daglig-

vare i større grad baserer seg på selvbetjening enn 

butikker i mange andre bransjegrupper.  

En ansatt som jobber i en butikk innen faghandel, 

vil typisk få opplæring i hvordan man skal møte kun-

den og hvordan man oppnå kontakt. Videre vil opp-

læringen gi kunnskap om hvordan man kartlegger 

kundens behov gjennom å stille en rekke spørsmål. 

Til slutt gis det opplæring hvordan man skal forholde 

seg til kunden i den avsluttende fasen av salget, og 

her kan for eksempel mersalg være et tema. Sam-

menligner man dagligvare, vil kunnskap om å kart-
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legge kundens behov og mersalg ikke være like re-

levant, men kan for eksempel være et tema i opp-

læringen for ferskvareansatte.      

Lederopplæring  

Lederopplæringen er rettet mot spesifikke grupper 

av ansatte som ivaretar konkrete funksjoner. Som 

påpekt over, kan derfor lederopplæringen i prinsip-

pet falle innenfor den funksjonsbaserte opplæ-

ringen. Da lederopplæringen er særlig rettet mot en 

klart definert og relativt liten gruppe av ansatte, om-

taler vi likevel opplæringen separat.    

55 prosent av respondentene i spørreundersøkel-

sen med bedriftene har svart at opplæring i ledelse, 

personal og organisasjonsutvikling inngår som tema 

i den ikke-formelle opplæringen for de ansatte. 

Samtidig ligger det i saksen natur at det er færre re-

levante deltakere til denne opplæringen enn for den 

øvrige opplæringen som tilbys.  

Målgruppen for lederopplæringen kan være alle 

med en eller annen form for lederfunksjon i butikk. 

Det kan også være snakk om opplæring som er dif-

 
 
FIGUR 2.5 
Typologier og plassering av ulike former for ikke-formell opplæring 

 

Kilde: DAMVAD 2015 
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ferensiert etter ulike typer lederstillinger, for eksem-

pel ved at det skilles mellom opplæring som er rettet 

mot butikksjefer og assisterende butikksjefer.  

I den grad differensiering i lederopplæringen skjer, 

er dette ofte forbundet med hvilke ansvarsområder 

som følger med den enkelte stillingstittelen. Det vil 

for eksempel være slik at en butikksjef har ansvar 

for regnskap og omsetning i langt større grad enn 

en assisterende butikksjef, og dette kan gjenspeiles 

i opplæringens innhold.  

Samtidig er det i mange sammenhenger snakk om 

overlappende ansvarsområder mellom de ulike stil-

lingsnivåene. For eksempel skal en assisterende 

butikksjef kunne ivareta en butikksjefs oppgaver 

ved fravær. Differensieringen som kan forekomme i 

lederopplæringen dreier seg derfor like ofte om at 

opplæringen tar opp de samme temaene, men i ulikt 

omfang, som at temaet for opplæringen er forskjellig 

etter hvilken lederstilling den enkelte har. 

Det finnes også noen som har utviklet egne opplæ-

ringsopplegg for ulike lavere lederfunksjoner, under 

butikksjef og eventuelt assisterende butikksjef. Det 

er her ofte snakk om komprimerte opplegg som kort 

er innom de ulike temaene fra den øvrige lederopp-

læringen. Tilsvarende finnes det eksempler på opp-

læring som retter seg mot butikksjefer og mer admi-

nistrativt ledernivå samtidig, for eksempel der bu-

tikksjefer og regionssjefer tar den samme opplæ-

ringen. 

Gjennom datainnhentingen i prosjektet har vi iden-

tifisert noen typiske temaer for lederopplæringen: 

System-opplæring: Opplæring i bruk av ulike syste-

mer, for eksempel innen oppfølging av omsetning, 

regnskap, personal og lønn. I spørreundersøkelsen 

med bedriftene har 55 prosent av respondentene 

svart at det gis opplæring i data/bruk av teknologi. 

Intervjuene tyder på at mye av denne opplæringen 

er lagt til lederopplæringen.  

Regnskap: Opplæring i å kunne forstå et regnskap, 

regnskapsføring, rapportering, revisjon mv. Dette er 

et tema som har fremkommet i flere av intervjuene 

vi har gjennomført, og som 41 prosent av respon-

dentene i spørreundersøkelsen med bedriftene har 

trukket frem som ett hovedtema i den ikke-formelle 

opplæringen. 

 

Salg: Opplæring som gir kunnskap om lønnsomhet, 

salg, mersalg, oppnåelse av resultater, profitt mv. 

Opplæringen kan inkludere alt fra hvordan man får 

butikkene til å se tiltalende ut, til kundebehandling, 

produktplassering, logistikk, produktbehandling og 

så videre. Som omtalt tidligere, har i alt 88 prosent 

av respondentene svart at salg er et hovedtema i 

opplæringen, og fra intervjuene vet vi at dette både 

inngår i lederopplæringen og i øvrig opplæring.  

 

Personalansvar: Opplæring i personaloppfølging, 

motivering og rekruttering. Som vist til innlednings-

vis, har 55 prosent av respondentene i spørreunder-

søkelsen med bedriftene svart at ledelse, personal 

og organisasjonsutvikling er et hovedtema i den 

ikke-formelle opplæringen. I dette kan man også 

inkludere det som vi i punktet under har kalt «per-

sonlig utvikling». 

 

Personlig utvikling: Selvutviklingskurs og bevisst-

gjøring av rollen som leder.  

 

Sikkerhetsrelaterte kurs: Her kan det være snakk 

om HMS-kurs, opplæring om frie nødutganger, 

hvordan håndtere lager, bakrom osv.   

 

 

2.4 Opplæring som fører frem til ikke-for-

melle kvalifikasjoner 

I intervjuene med ansvarlige for opplæringen i be-

driftene, har vi stilt spørsmål som skal bidra til å be-

lyse om noe av opplæringen som tilbys de ansatte 
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fører frem til ikke-formelle kvalifikasjoner. Våre funn 

tyder på at opplæringen av ansatte i norsk handels-

bransje i liten grad fører frem til ikke-formelle kvali-

fikasjoner. I den grad slik opplæring foreligger, er 

det i hovedsak snakk om opplæring som ligger i grå-

sonen for om man kan si at det er snakk om ikke-

formelle kvalifikasjoner eller ikke. Unntaket vi har 

identifisert er truckføreropplæring.  

Vurderingen er gjort på bakgrunn av drøftingen i av-

snitt 1.1.2, der følgende punkter fremmes som rele-

vante og hensiktsmessige for definere en ikke-for-

mell kvalifikasjon:  

 Bygger opplæringen på kjente standarder, 

som Microsoft, Cisco, ISCO mv.? 

 Fører noe av opplæringen frem til sertifise-

ring? 

 Foreligger et tydelig læringsutbytte? 

 Finnes det vurderings- og verdsettintspro-

sesser?  

 Verdsettes kvalifikasjonen av et formelt or-

gan gjennom dokumentasjon? 

 

Vår vurdering er sammenfattet i figur 2.6. 

2.4.1 Utfordringer ved å kartlegge om opplæ-

ringen fører frem til ikke-formelle kvalifi-

kasjoner 

Det fremkommer relativt tydelig i intervjuene at det 

er en svak bevissthet og kjennskap til om i hvilken 

grad opplæringen fører frem til ikke-formelle kvalifi-

kasjoner. Dette må sees i sammenheng med tidli-

gere omtalte funn som viser at det er lite vektlegging 

og svakt fokus på opplæringens læringsutbytte. I 

forlengelsen av dette foreligger det derfor også liten 

kunnskap om hva som skal til for å kunne si at en 

opplæring gir ikke-formelle kvalifikasjoner.  

I lys av dette ser vi at de vi har intervjuet synes at 

det er vanskelig å forstå spørsmålene vi har stilt 

rundt ikke-formelle kvalifikasjoner. Det har derfor 

ikke ført frem å stille spørsmål om noe av opplæ-

ringen for de ansatte fører frem til ikke-formelle kva-

lifikasjoner, uten å også gi konkrete eksempler på 

hva dette kan være. I intervjuene har vi derfor gitt 

eksempler på forhold som må være til stede for at 

man kan si at en opplæring fører frem til ikke-for-

melle kvalifikasjoner, og vi har blant annet spurt om   

noe av opplæringen basere seg på kjente standar-

der, for eksempel IT-opplæring som bygger på Mic-

rosoft-standarder, eller opplæring som bygger på ju-

ridiske eller økonomiske/regnskapsrelaterte stan-

darder. Det har også vært behov for å knytte spørs-

målet mer direkte opp mot forhold som om opplæ-

ringen avsluttes med tester, om det utstedes doku-

mentasjon på fullført opplæring, om det foreligger 

læringsutbyttebeskrivelser og så videre. I den grad 

de vi har intervjuet klarer å identifisere opplæring 

som eventuelt fører frem til ikke-formelle kvalifika-

sjoner, skjer dette ikke før vi som intervjuende part 

nevner eksempler på konkrete opplæringsopplegg 

som kan være relevante, eksempelvis: «Har dere 

opplæring som gir truckførerbevis?». 

I intervjuene der vi har kommet frem til opplærings-

opplegg som muligens kan sies å føre frem til ikke-

formelle kvalifikasjoner, er neste utfordring at opp-

læringen det er snakk om knyttes til pålagte krav til 

opplæring. Ofte er det derfor eksterne opplærings-

tilbydere som står for hele opplæringen. Dette bidrar 

til at bedriften selv ikke nødvendigvis involverer seg 

konkret i opplæringens innhold, læringsutbytte, kva-

litetssikring mv. Med andre ord virker det å være slik 

at denne delen av opplæringstilbudet mer er snakk 

om å kvittere ut et eksternt krav til opplæring. Ved å 

benytte eksterne tilbydere kjøper de seg derfor fri 

fra et krav, og det forutsettes da at den eksterne 

opplæringsaktøren ivaretar bedriftens kompetanse-

hevingsbehov.     

Det må imidlertid påpekes at datainnhenting som vi 

har foretatt gjennom dybdeintervjuer, ikke gir repre-

sentative data. I prinsippet kan det derfor være slik 
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at det finnes bedrifter i norsk handelsbransje, med 

opplæring som fører frem til ikke-formelle kvalifika-

sjoner, uten at vi har intervjuet akkurat disse.  

For å opparbeide et ytterligere kunnskapsgrunnlag 

om i hvilken grad ansatte tilbys opplæring som fører 

frem til ikke-formelle kvalifikasjoner, vil det også 

være behov for en nærmere analyse av samarbei-

det mellom bedrifter og eksterne kurstilbydere, og 

en dybdestudie av de eksterne kurstilbyderne og 

deres opplæringstilbud.     

2.4.2 Eksempler på opplæring som i ulik grad 

kan sies å føre til ikke-formelle kvalifika-

sjoner    

Som vi skrev innledningsvis, finner vi opplærings-

opplegg som kan sies å være gråsonetilfeller for om 

vi kan si at opplæringen fører frem til ikke-formelle 

kvalifikasjoner, jf. definisjonene som vi har gjort 

rede for i avsnitt 1.1.2. 

Gjennom intervjuene har vi identifisert følgende te-

maer for opplæring som kan vurderes i lys av om de 

gir ikke-formelle kvalifikasjoner eller ikke: 

 Truckførerbevis  

 HMS-opplæring 

 Matsikkerhet og hygiene 

 Sikkerhetskurs innen ran og brann 

 Salg av alkohol 

 Produktopplæring 

Truckføreropplæring 

En av bedriftene vi intervjuet gir truckføreropplæring 

til ansatte dette er relevant for. Opplæringen gis 

som følge av krav i arbeidsmiljøloven om sertifisert 

sikkerhetsopplæring for ansatte som skal føre truck. 

Denne type opplæring kan kun gis av en godkjent 

opplæringsaktør, og bedriften som vi her viser til an-

vender derfor eksterne kurstilbydere i opplæringen. 

Opplæringen de ansatte deltar i oppgis å ha en va-

righet på rundt 40 timer. Truckførerbevis oppnås 

ved bestått teoretisk og praktisk prøve, og dette do-

kumenteres ved gyldig truckførerbevis. Siden opp-

læringen gis av ekstern kursholder, var det gjennom 

intervjuet vanskelig å få nærmere informasjon om 

opplæringen.  

Ved å se nærmere på forskrift om trafikkopplæring 

og førerprøve m.m. fremgår det at å være en sertifi-

sert kurstilbyder innebærer at det foreligger en god-

kjenning fra regionvegkontoret der opplæringsaktø-

ren er etablert. Hva som konkret må ligge til grunn 

for at godkjenning skal innvilges fremgår av forskrif-

ten. I kraft av å være en sertifisert kurstilbyder, stil-

les det krav til at opplæringen som gis skal være i 

henhold til godkjente læreplaner, der både teori og 

praksis inngår. Hvilken konkret kunnskap og spesi-

fikke hvilke ferdigheter opplæringen skal gi, fremgår 

også av forskriften. Videre er det slik at truckfører-

beviset utstedes av den sertifiserte kurstilbyderen 

og har et format i henhold til forskriftskrav.  

Ser man det som her er beskrevet opp mot kriteri-

ene for hva man legger i en ikke-formell kvalifika-

sjon, vil trolig truckføreropplæringen kunne sies å 

føre frem til en ikke-formell kvalifikasjon. Det at en 

person kan fremlegge truckførerbevis, som i seg 

selv er av et standardisert format, innebærer at den 

det gjelder har gjennomgått et opplæringsopplegg 

som svarer til kjente standarder som er godkjent av 

offentlige instanser, der opplæringen er gitt av of-

fentlig godkjente opplæringsaktører.   

Opplæringstiltak i gråsonen 

Som vi skrev innledningsvis til dette avsnittet, vur-

dere vi at det meste som er fremkommet som opp-

læring som mulig fører frem til ikke-formelle kvalifi-

kasjoner ligger i en gråsone. Som for truckføreropp-

læringen er et fellestrekk ved disse opplæringstilta-

kene at de gis som resultat av ytre krav til at opplæ-

ring skal finne sted. Dette er imidlertid ikke det 

samme som at opplæringens innhold bygger på 

kjente standarder, at opplæringen gis etter fastsatte 
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læringsutbyttebeskrivelser, at opplæringen aner-

kjennes av offentlige instanser, at den fører frem til 

dokumentasjon og så videre.   

Flere av bedriftene vi har intervjuet oppgir at ansatte 

deltar på HMS-opplæring. Opplæringen tilbys på 

bakgrunn av arbeidsmiljøloven der det stilles krav til 

arbeidsmiljøet ved en arbeidsplass som arbeidsgi-

ver skal oppfylle. Det stilles også krav til at en bedrift 

skal gjennomføre HMS-opplæring, som i praksis be-

tyr opplæring av daglig leder eller tilsvarende. Ar-

beidsgiver skal også sørge for at verneombud skal 

gjennomgå dokumenterbar HMS-opplæring. Selv 

om krav til arbeidsmiljø og HMS-opplæringen er 

hjemlet i lov, foreligger det i liten grad standardiserte 

krav til opplæringens innhold, omfang mv. Opplæ-

ringen kan derfor utarte seg på mange måter, noe 

som også bekreftes av intervjuene vi har gjennom-

ført, og blant annet vises det til at opplæringen kan 

ha en varighet på alt fra en til tre dager. I Arbeidstil-

synets retningslinjer fremgår det imidlertid at opplæ-

ringen for tillitsvalgte skal være på minst 40 timer.7 

Opplæringen kan imidlertid både være lengre og 

kortere. Intervjuene viser at opplæringen kan gis av 

ulike aktører, samtidig som at bransjeorganisasjo-

ner virker å være mest anvendt. Det er uklart om 

opplæringen avsluttes med en test, men det virker 

å være vanlig at det utstedes et kursbevis på gjen-

nomført opplæring.  

Slik vi vurderer det, gis ikke opplæringen på bak-

grunn av kjente standarder, det er ikke snakk om 

sertifisering og det det virker i liten grad å være ut-

arbeidet læringsutbyttebeskrivelser for opplæ-

ringen. Det kan kanskje argumenteres for at siden 

opplæringen gis på bakgrunn av lovregulerte krav til 

at opplæring skal finne sted, uten at det setter krav 

til opplæringens som sådan, kan dette kanskje tol-

kes til å være kjente standarder. Tøyer man strikken 

kan man også kanskje si at dette kan være med å 
 
 
                                                      
7 http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78516 

definere læringsutbytte, selv om det ikke er utarbei-

det konkrete læringsutbyttebeskrivelser. I hvilken 

grad det finner sted en reliabel og valid vurderings- 

eller verdsettingsprosess og i hvilken grad doku-

mentasjonen utstedes av et formelt organ, er det 

snakk om at dette gjøres av kursholder selv,  

I intervju med en av dagligvarekjedene vi intervjuet, 

ble opplæring i matsikkerhet og hygiene for an-

satte i ferskvareavdelingen trukket frem som ek-

sempel på opplæring som muligens kan føre frem til 

ikke-formelle kvalifikasjoner. Målet med opplæ-

ringen er å imøtekomme regelverket knyttet til fersk-

vareavdelinger, som forvaltes og kontrolleres av 

Mattilsynet, I intervjuet fremkommer det at selv om 

opplæringen har som mål å imøtekomme et regel-

verk som forvaltes av Mattilsynet, finnes det ikke 

standardiserte opplæringsopplegg, og det er bedrif-

ten selv som er ansvarlig for å gi tilstrekkelig opplæ-

ring. I intervjuet understrekes det at opplæringen 

bygger på bedriftsinterne standarder og er på linje 

med den øvrige internopplæringen. For opplærings-

eksemplet vi her viser til, er det ikke utarbeidet en 

læringsutbyttebeskrivelse, men i intervjuet vises det 

til at opplæringen er utviklet i dialog med Mattilsy-

net, og målet med opplæringen er at matsikkerhet 

og hygiene ivaretas i tråd med gjeldende regelverk. 

Dette kan gi grunnlag for å si at opplæringen på sett 

og vis bygger på kjente standarder. Hvilken kunn-

skap og hvilke ferdigheter opplæringen skal gi og 

gir, er imidlertid uklart og ikke dokumentert, da opp-

læringen heller ikke fører frem til dokumentasjon. 

Som for HMS-opplæringen kan man kanskje si at 

regelverket på sett og vis er med på å si noe om 

læringsutbyttet, selv om konkrete beskrivelser ikke 

er utarbeidet. Og selv om opplæringen er utviklet i 

dialog med Mattilsynet, gir dette verken en standar-

disert godkjenning av opplæringen, som i dette til-

fellet er bedriften selv.   
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En av bedriftene vi har intervjuet viser til at ansatte 

får ransforebyggende kurs i regi av NOKAS. Opp-

læringen faller inn under samarbeidet mellom Virke 

og politiet, kalt «Sikring mot ran».8 Kurset strekker 

seg over en dag og kursholder utsteder kursbevis. 

Av intervjuet fremkommer det imidlertid at arbeids-

giver ikke har inngående kjennskap til opplæringen. 

Fra Nokas’ hjemmeside vises det til at kurset er god-

kjent av Virke og opplæringen delkvalifiserer til 

ranssertifisering. Videre fremgår det av Nokas’ 

hjemmeside hvilke temaer kurset inneholder og at 

kurset inkluderer en praktisk del. Samtidig kan kur-

set tilrettelegges spesielt etter ønske. Utover dette 

gis det ikke en nærmere beskrivelse av opplæ-

ringens læringsutbytte og hva den skal gi av kunn-

skap. Dersom full sertifisering foreligger, tilfaller 

denne den enkelte bedrift ved at bedriften sertifise-

res. Det er således bedriften og ikke den enkelte 

kursdeltaker som sertifiseres. Opplæringen er god-

kjent av Virke og der sertifisering foreligger gis 

denne av politiet.  

Her ser vi at opplæringen er godkjent av Virke og at 

den fører frem til sertifisering utstedt av politiet. 

Samtidig er det mange uklare forhold knyttet til ser-

tifiseringen. Hva ligger til grunn for Virkes godkjen-

ningen av opplæringsopplegget og dermed av ser-

tifiseringen? Hvilke kriterier er NOKAS’ opplæring 

godkjent etter? Hva er det ment at opplæringen skal 

gi av kunnskap og ferdigheter? Får den enkelte en 

sertifisering eller kun bedriften, og følger eventuelt 

sertifiseringen med de som har tatt kurset? 

Samme bedrift som tilbyr ranskurs til sine ansatte, 

viser også til kurs i brann og sikkerhet som ek-

sempel på opplæring som kan føre frem til en ikke-

formell kvalifikasjon. Denne bedriften bruker Ifs kurs 

i brann og sikkerhet, og det er også If som utsteder 

kursbevis etter gjennomført opplæring. Fra Ifs hjem-

meside fremgår det at kursets varighet er på én dag. 
 
 
                                                      
8 http://www.sikret-mot-ran.no/ 

Det gis også en generell beskrivelse av hva som er 

målsetningen med kurset og hva deltakerne skal 

kunne etter gjennomført kurs, samt hvilke temaer 

som tas opp i kurset. Eksempelvis er kunnskapen 

som opplæringen skal gi oppsummert i følgende tre 

punkter: i) opptre rasjonelt i brannsituasjoner, ii) 

slokke brann i startfasen og ii) gjennomføre sikker 

rømning av personer. Samtidig legger kursholder 

vekt på at kursene kan tilpasses den enkelte be-

drifts behov.  

I dette tilfellet ser man at det finnes en enkel form 

for læringsutbyttebeskrivelse og det gis et kursbe-

vis. Samtidig er det uklart i hvilken grad opplæ-

ringen bygger på kjente standarder for brannsikker-

het. Det er også usikkerhet knyttet til i hvilken grad 

opplæringen er vurdert etter kjente vurderings- og 

verdsettingsprosedyrer, i hvilken grad opplæringen 

er anerkjent av et kompetent faglig organ og så vi-

dere.     

En av bedriftene som vi intervjuet viser til at de i sin 

e-baserte internlæring har en lenke til Handelens øl-

salgsråds hjemmeside hvor de ansatte kan ta et e-

kurs kalt Ølsalgsskolen. Handelens ølsalgsråd er 

et samarbeid mellom Bryggeri- og drikkevare-

foreningen og Coop Norge, NorgesGruppen ASA, 

Rema 1000 Norge og ICA Norge AS. Virke er rådets 

sekretariat. Opplæringen gis som følge av krav i for-

skrift til alkoholloven, hvor det står at ansatte skal 

gjøres kjent med regelverket for salg av øl. Vedkom-

mende som vi intervjuet hadde lite konkret kjenn-

skap til opplæringen for øvrig. Fra Ølsalgsskolens 

hjemmeside fremgår det at opplæringen gir kunn-

skap om regelverket rundt ølsalg.9 Videre står det at 

gjennomført opplæring fører frem til en attest. Attes-

ten skal skrives ut av den som har tatt kurset og un-

dertegnes av butikksjef. 

9 http://skole.olsalg.no/ 
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På samme måte som de andre eksemplene vi har 

vist til her, kan det at opplæringen springer ut fra et 

lovverk danne grunnlag for å si at opplæringen byg-

ger på kjente standarder, der regelverket også leg-

ger føringer for hva opplæringen skal gi av kunn-

skap og ferdigheter, uten at utbyttebeskrivelser fo-

religger. Når det kommer til verdien og gyldigheten 

av attesten som utstedes, svekkes denne av at at-

testen skrives ut av den enkelte som har gjennom-

ført opplæringen og at den underskrives av butikk-

sjef. Som for de andre opplæringstiltakene som vi 

omtaler i dette avsnittet, er det en generell usikker-

het knyttet til i hvilken grad og etter hvilke kriterier 

opplæringen er kvalitetssikret og om organene som 

står ansvarlige kan betegnes som kompetente og 

uavhengige organer.         

Som vi har gjort rede for i tidligere kapitler, består 

deler av den ikke-formelle opplæringen av produkt-

relaterte kurs. Som vi har gjort rede for i tidligere 

avsnitt er dette opplæring der man lærer om et pro-

dukts egenskaper og hvordan man skal behandle 

produktet. Eksempel på slik opplæring kan være 

opplæring om ferskvareprodukter, tekstiler, grillmer-

ker, malingsprodukter mv. Ut fra hvordan opplæ-

ringen omtales i intervjuene, kan man si at opplæ-

ringen gir konkret kunnskap om et produkt. Kompe-

tansen som oppnås er universell på den måten at 

den er uavhengig av hvor man jobber. Har man for 

eksempel lært om Jotun maling, er denne kunnska-

pen like relevant i alle butikker som selger dette ma-

lingsmerket. Det varierer om produktopplæringen 

gis gjennom interne opplegg eller av leverandør. 

Der det er snakk om interne produktkurs, virker det 

ikke å være vanlig at opplæringens innhold baserer 

seg på definerte standarder utover den enkelte kje-

des standarder for opplæring. Unntaket er dersom 

det for eksempel er snakk om opplæring som knyt-

ter seg til et lovregelverk, som for eksempel opplæ-

ring i ferskvare. Det er heller ikke bruk av læringsut-

byttebeskrivelser og det er høyst varierende om 

opplæringen avsluttes med tester eller om den fører 

frem til dokumentasjon. I den grad dokumentasjon 

foreligger, er dette av intern valør. Beskrivelsen av 

den interne produktopplæringen passer også med 

det inntrykket som gis av produktopplæring gitt av 

leverandørene selv. Det kan imidlertid hende at de 

vi har intervjuet ikke har tilstrekkelig kunnskap om 

opplæringen til å frembringe tilstrekkelig informa-

sjon på leverandørs vegne.  

 

 
 
FIGUR 2.6 
Kriterier for ikke-formelle kvalifikasjoner 

 

Kilde: DAMVAD 2015 

Note: Blanke ruter = Mangelfull informasjon om forholdet/det er vanskelig å vurdere forholdet ut fra foreliggende data 
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2.5 Hvem deltar i den ikke-formelle opplæ-

ringen? 

Som vi har omtalt i ovenstående avsnitt, varierer det 

om opplæringen er ment å treffe alle grupper av an-

satte, eller om den er rettet inn mot bare noen an-

sattgrupper. Det at en opplæring har en definert 

målgruppe er imidlertid ikke nødvendigvis det 

samme som at alle i målgruppen deltar i opplæring.  

Obligatorisk og frivillig opplæring  

Uavhengig av om den ikke-formelle opplæringen er 

rettet mot spesifikke grupper av ansatte eller ikke, 

varier det om opplæring er obligatorisk eller frivillig. 

Fra intervjuene som vi har gjennomført med både 

tillitsvalgte og arbeidsgivere, er det overordnede 

inntrykket at det er vanlig at deler av opplæringen er 

obligatorisk, mens noe er frivillig.   

I hvilken grad hele eller deler av opplæringen er ob-

ligatorisk eller ikke, virker å sammenfalle med i hvil-

ken grad en bedrift kan sies å satse på ikke-formell 

opplæring, ut fra opplæringens omfang og utbre-

delse.  

Ser vi først på arbeidsplasser der det kan sies å 

være en noe svak satsing på ikke-formell opplæring 

av ansatte, er all opplæring enten obligatorisk eller 

frivillig. Der omfanget og utbredelsen av opplæring 

er stort, vil noe av opplæringen være obligatorisk, 

mens noe er frivillig. I hvilken grad opplæringen er 

obligatorisk eller ikke, er dermed ikke nødvendigvis 

en indikator på om ikke-formell opplæringen står 

sterk i en bedrift eller ikke.      

I bedrifter der det er etablert ikke-formelle opplæ-

ringstiltak som rommer et vidt spekter av temaer og 

som retter seg mot mange ansattgrupper, vil sjelden 

all opplæring være obligatorisk. For eksempel vil in-

troduksjonsopplæring være et typisk eksempel på 

opplæring som alle ansatte må delta i, på tvers av 

arbeidsoppgaver, ansvarsområder og stilling. Vi-

dere kan det være slik at opplæring rettet mot defi-

nerte ansattgrupper kan være obligatoriske for alle 

ansatte innenfor gruppen, men ikke for øvrige an-

satte.  

Tilsvarende vil frivillig deltagelse ha sammenheng 

med hvor relevant opplæringen vurderes å være for 

den enkelte. Ofte virker det å være slik at dersom 

opplæringen anses for å ikke være direkte relatert 

til den enkelte ansattes arbeidsoppgaver, vil opplæ-

ringen ikke være obligatorisk.  

Bedrifter som operere med frivillig opplæring, virker 

også å ha sammenheng med i hvilken grad det er 

opprettet e-læringsopplegg. Der e-læring finnes, er 

også terskelen for å kunne gi og ta frivillig opplæring 

lavere, enn dersom det er snakk om å skulle melde 

seg på opplæring som for eksempel er innrettet som 

tradisjonell klasseromsundervisning.  

En oppsummering av hvilke faktorer som samvarie-

rer med om den ikke-formelle opplæringen er obli-

gatorisk eller ikke, er fremstilt i figur 2.7. 

 
 
FIGUR 2.7 
Obligatorisk og frivillig opplæring i samvariasjon med andre variabler 

 

Kilde: DAMVAD 2015 
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Opplæring der deltakere velges ut 

I noen bedrifter er det slik at det skjer en utvelgel-

sesprosess av hvilke ansatte som skal delta. Dette 

er imidlertid ikke noe som preger den ikke-formelle 

opplæringen og deltagelsen, og i den grad det fore-

kommer, gjelder utvelgelsen ofte for kun deler av 

opplæringen.   

Det er lite som tyder på at det innenfor samme opp-

læringsopplegg skilles systematisk på hvem som får 

delta i opplæringen eller om opplæringen kan tas 

lønnet eller ikke, for eksempel når vi ser på heltids- 

eller deltidsansatte, eller om man er mann eller 

kvinne. Den praksisen er basert på et overordnet 

prinsipp om at jo flere som får opplæring, jo bedre 

er det.  

Her kan det imidlertid trekkes frem at resultatene fra 

Handel og Kontors spørreundersøkelse viser at 29 

prosent av deres medlemmer svarer at de er helt 

eller delvis enige i at heltidsansatte blir prioritert til å 

få opplæring, mens 5 prosent svarer at de er delvis 

eller helt uenig i dette. 43 prosent svarer at det ikke 

gjøres forskjell. Tilsvarende svarer 27 prosent at de 

er helt eller delvis enig i at nyansatte blir prioritert, 

11 prosent svarer at de er helt eller delvis uenig i 

dette, mens 37 prosent svarer at det ikke gjøres 

noen forskjell.  

I den grad deltidsansatte eventuelt får mindre opp-

læring, henger dette oftest sammen med praktiske 

forhold, som at den deltidsansatte ikke er på jobb, 

eller ikke har anledning til å komme på jobb utover 

fastsatt arbeidstid, når opplæringen finner sted. Der 

opplæringen er e-basert er dette et mindre relevant 

tema, da opplæringen kan tas i mye større grad når 

det passer for den enkeltes arbeidshverdag.   

Som vi har vært inne på flere ganger tidligere i rap-

porten, skjer det imidlertid en utvelgelsesprosess for 

deler av den ikke-formelle opplæringen, med tanke 

på hvem det enkelte opplæringsopplegg anses å 

være relevant for.  

Opplæring i eller utenom arbeidstiden  

I de aller fleste tilfeller virker det som at den ikke-

formelle opplæringen er lagt opp slik at den skal tas 

i arbeidstiden. Resultatene fra Handel og Kontors 

spørreundersøkelse viser også at det er vanlig med 

en kombinasjon mellom at opplæringen skjer i ar-

beidstiden og på fritiden.  

Opplæring som tas i arbeidstiden gjennomføres 

med lønn. Tiden som avsettes virker i de fleste til-

feller å basere seg på hvor lang tid opplæringen skal 

ta i stipulert tid. I hvilken grad det er praktisk gjen-

nomførbart å gjennomføre opplæring i arbeidstiden, 

variere noe fra hvor man jobber og etter når på året 

opplæringen finner sted, da noen perioder er mer 

travle enn andre.  

Vi vet også fra datagrunnlaget at mye av opplæ-

ringen er e-basert, og dette legger i prinsippet til 

rette for at opplæringen kan finne sted både i og 

utenom arbeidstiden. Det virker likevel å være slik 

at uavhengig av om opplæringen er e-basert eller 

ikke, så er det regulert når opplæringen er ment å 

skulle kunne tas. 

I hvilken grad opplæringen er ment å skulle kunne 

tas i arbeidstiden, avhenger i noen grad av om opp-

læringen er obligatorisk eller frivillig. På noen ar-

beidsplasser er det slik at det kun er den obligato-

riske opplæringen som kan tas i arbeidstiden. Der-

som ansatte ønsker å ta opplæring utover det som 

er obligatorisk, skal dette gjøres utenom arbeidstid, 

og det er da ofte snakk om opplæring uten lønn. 

Andre arbeidsplasser har som prinsipp at all opplæ-

ring skal kunne tas i arbeidstiden. I den grad dette 

er vanskelig å forene med arbeidet som skal utfø-

res, vil den obligatorisk opplæringen prioriteres. 

Opplæringen som eventuelt finner sted utenom ar-

beidstid, vil da lønnes. Uavhengig av om opplæ-

ringen er obligatorisk eller ikke, er det vanlig at opp-

læring i arbeidstiden må avklares med nærmeste le-

der. 
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Problemstillingen knyttet til om opplæringen kan tas 

i arbeidstiden eller ikke, virker i noen tilfeller å være 

kime til misnøye blant de ansatte. I et intervju som 

vi gjennomførte med en tillitsvalgt, fremkom det at 

alle ansatte får tilbud om å delta i et e-læringsopp-

legg, men at dette i utgangspunktet må gjøres 

utenom arbeidstid. Vedkommende som vi intervjuet 

oppfordret derfor ansatte til å ikke ta opplæringen, 

med mindre det kom i stand en avtale på den en-

kelte arbeidsplass om at arbeidstiden kunne brukes 

til opplæring. Oppfordringen hadde imidlertid ikke 

noe med nytten av opplæringen å gjøre, da innhol-

det og relevansen ble oppfattet å være god. 

På den andre side, har vi intervjuet en tillitsvalgt 

som jobbet et sted der opplæringstilbudet på mange 

måter var likt som eksemplet over, der mye av læ-

ringen var e-basert og frivillig. Forskjellen var imid-

lertid at opplæringen i utgangspunktet kunne tas i 

arbeidstiden. Det var likevel mange som tok opplæ-

ringen i fritiden, uten kompensasjon, for eksempel 

fordi det var vanskelig å finne tid i arbeidstiden til 

dette, eller fordi ansatte ønsket det selv. Den tillits-

valgte som vi intervjuet mente imidlertid at ansatte i 

noen grad må regne med å gi litt selv, i form av noe 

fritid. Dette ble begrunnet med at ansatte tross alt 

får gratis kompetanseheving, som også i mange til-

feller kan føre til nye karrieremuligheter og høyere 

lønn. Videre ble det pekt på at dersom noen ikke 

ønske å få opplæring fordi de kanskje må bruke litt 

av fritiden sin, så ble dette oppfattet som et tegn på 

at den ansatte kanskje ikke var egnet til å jobbe i 

butikk, spesielt hvis det var snakk om ansatte som 

skulle delta i lederopplæring og var tiltenkt en leder-

rolle.  

Et tredje eksempel fra en bedrift der opplæringen 

var e-basert, viser at dersom opplæringen ikke ble 

tatt i arbeidstiden, som man hadde anledning til, 

ville man kunne godskrive den stipulerte tiden opp-

læringen var ment å skulle være, dersom man tok 

den utenom arbeidstid. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen som Handel 

og Kontor har gjennomført blant sine medlemmer, 

støtter i størst grad opp under det første eksemplet 

vi omtaler. De aller fleste av medlemmene mener at 

det er en selvfølge at opplæringen skjer i arbeidsti-

den, over halvparten er uenig i at den enkelte skal 

bruke deler av fritiden til opplæring, og svært få er 

enig i at arbeidsgiver kan kreve at opplæring gjen-

nomføres i fritiden. Samtidig svarer over 70 prosent 

at de er enige i at de må stå på litt ekstra for å full-

føre opplæringen som er pålagt dem, samt at 76 

prosent svarer at de er enige i at de gjerne gjennom-

føre mer opplæring enn det som er pålagt dem. De 

aller fleste mener at opplæringen skal lønnes med 

ordinær timelønn. Det er også svært mange som 

mener at gjennomført opplæring skal gi høyere 

lønn. Dette samtidig med at så å si alle svarer at det 

er viktig at alle i en bedrift gjennomfører slik opplæ-

ring. 

 

2.6 Opplæringens nytte, relevans og anvend-

barhet 

Som vi omtalte i avsnitt 2.1, er et sentralt kjennetegn 

ved den ikke-formelle opplæringen at den er direkte 

knyttet til spesifikke arbeidsoppgaver eller ansvars-

områder. I hvilken grad opplæringen er nyttig, rele-

vant og anvendbar, må imidlertid sees på fra ulike 

innfallsvinkler. 

På den ene siden kan man se på nytte, relevans og 

anvendbarhet ut fra kompetansebehovet den en-

kelte arbeidsgiver har. På den andre side kan man 

se disse forholdene opp mot kompetansebehov i 

andre bedrifter og bransjer. For det tredje kan dette 

sees ut fra arbeidstakernes perspektiv.  

Fra arbeidsgivers side sees den ikke-formelle opp-

læringen på som relevant, da den skal heve ansat-

tes kompetanse slik at arbeidsutførelsen skjer etter 

ønsket kvalitet og gir ønskede resultater. Et annet 
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aspekt ved dette er at arbeidsgiver ser på opplæ-

ringen som direkte relevant og nyttig for den enkel-

tes arbeidshverdag.  

Fra svarene i spørreundersøkelsen blant bedriftene 

og de ansatte, ser man at opplæringen som tilbys 

de ansatte oppleves å være relevant for den enkelte 

bedrift, for den enkelte som deltar i opplæring og in-

tern i den enkelte bransje. Til spørsmålet om opp-

læringen er relevant utenom den enkelte arbeids-

plass og bransje, svarer både arbeidsgiverne og de 

tillitsvalgte at jo mer generisk opplæringens innhold 

er, jo mer anvendbar vurderes opplæringen å være 

i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo lengre bort man be-

veger seg fra ens egen bransje, jo mer generisk må 

innholdet være for at opplæringen skal sees på som 

anvendbar. Eksempelvis vil derfor opplæring i verdi- 

og kulturskaping ikke være opplæring som er nyttig 

utenfor den enkelte arbeidsplass. Opplæring i 

kundebehandling, regnskap, salg og så videre vil 

derimot kunne være langt mer etterspurt hos andre 

arbeidsgivere, også i andre bransjer. Tilsvarende vil 

opplæring som fører frem til ikke-formelle kvalifika-

sjoner være mer anvendbar enn annen opplæring. 

Dette har særlig sammenheng med at slike kvalifi-

kasjoner bygger på kjente standarder for hva den 

enkelte skal kunne og forutsetter dokumentasjon og 

anerkjennelse som har en universell form, eksem-

pelvis truckførerbevis.   

Fra spørreundersøkelsen som vi har gjennomført 

med arbeidsgiversiden, svarer i underkant av halv-

parten at de har hatt jobbsøkere som har lagt frem 

dokumentasjon på at de har deltatt i ikke-formell 

opplæring. Videre svarer i underkant av halvparten 

av respondentene at dokumentasjon på ikke-formell 

opplæring og formell utdanning er like viktig i en an-

settelsesprosess. Dette kan tyde på at en relativt 

stor gruppe av både arbeidstakere og arbeidsgivere 

anser den ikke-formelle opplæring fra tidligere an-

settelsesforhold som anvendbar på tvers av bedrif-

ter og bransjer.  

Samtidig er hovedinntrykket fra intervjuene med ar-

beidsgiverne at dokumentasjon av tidligere ikke-for-

mell opplæring vektlegges i liten grad ved ansettel-

ser. Dette understøttes også av en tidligere Fafo-

studie (Bore m.fl. 2012). I hvilken grad tidligere opp-

læring vektlegges i ansettelsesprosessen kommer 

imidlertid an på opplæringens innhold, og igjen ven-

der vi tilbake til om opplæringen er generisk eller 

spesiell. På noen arbeidsplasser er det for eksem-

pel slik at de vurdere hvilken opplæring og øvrig ut-

danning den enkelte ansatte har fra før, før de av-

gjør hvor mye av bedriftens eget ikke-formelle opp-

læringstilbud som må tas. Andre steder er det slik at 

tidligere ikke-formell opplæring ikke vektlegges, og 

at alle må gå gjennom det samme opplæringsløpet, 

uavhengig av tidligere opplæring. Begrunnelsen for 

dette er ofte at de ønsker at alle skal jobbe ut fra 

den samme kunnskapen, og ofte knyttes kultur- og 

verdiskapingen til dette. Vektleggingen av ikke-for-

mell opplæring ved en ansettelse, må også knyttes 

til at dokumentasjonen på hva den enkelte faktisk 

har lært er mangelfull.   

De tillitsvalgte gir imidlertid uttrykk for at den ikke-

formelle opplæringen på den enkeltes arbeidsplass 

er svært relevant for de ansattes arbeidshverdag, 

og opplæringen står sentralt for å skape interne kar-

riereveier for de ansatte.  

Selv opplæringen som omhandler arbeidsplassens 

kultur og verdier, settes pris på, noe som både kom-

mer til uttrykk fra tillitsvalgte og undersøkelsen blant 

øvrige ansatte. Selv om denne opplæringen ikke er 

direkte rettet inn mot konkrete arbeidsoppgaver, så 

er det likevel slik at de tillitsvalgte vi har intervjuet er 

positiv til denne delen av opplæringen. Grunnen til 

dette er at de opplever at dette skaper en felles-

skapsfølelse som er viktig for trivselen. Det er også 

slik at det oppleves å være nyttig at alle kjenner til 

de felles målene som alle skal jobbe for å nå, noe 

som er viktig for å skape en forståelse hos den en-

kelte for hvorfor man gjør det man gjør.  
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Arbeidsgiver har også delvis interesse av at andre 

bedrifters ikke-formelle opplæring skal være an-

vendbar for dem selv. Samtidig ligger det i saksen 

natur at den enkelte bedrifts opplæring ikke har som 

mål å være anvendbar i andre bedrifter og i andre 

bransjer. De ansatte ser det derimot som en fordel 

dersom opplæringen både er relevant i nåværende 

ansettelsesforhold og i eventuelt nye ansettelser. 

Forholdet mellom de ulike aktørenes perspektiver 

med henhold til nytte, relevans og anvendbarhet er 

fremstilt i figur 2.8. 

Det virker også å være slik at det meste av opplæ-

ringen ikke har begrenset gyldighet i tid, som for ek-

sempel en del sertifiseringskurs innenfor oljesekto-

ren kan ha. Kun 23 prosent av respondentene i 

spørreundersøkelsen blant bedriftene har svart at 

noe av opplæringen har tidsavgrenset gyldighet. 

Dette betyr at når man først har deltatt i et opplæ-

ringsopplegg, skal kompetansehevingen i utgang-

punktet være anvendbar i overskuelig fremtid. Så er 

det samtidig slik at det alltid vil være en markedsut-

vikling som gjør at det stadig vil være behov for ny 

og oppdatert kunnskap innenfor et område.  

 

2.7 Formell utdanning utgjør en liten del av 

bedriftenes opplæringstilbud til de an-

satte 

Formell utdanning er kun et supplement til intern-

opplæringen for øvrig 

Datagrunnlaget i dette prosjektet viser at få arbeids-

givere tilbyr studiepoenggivende utdanning som del 

av den generelle internopplæringen i bedriften. 

 
 
FIGUR 2.8 
Den ikke-formelle opplæringens nytte, relevans og anvendbarhet 

 

Kilde: DAMVAD 2015 
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Dette sammenfaller også med funn fra tidligere stu-

dier av internopplæringen i varehandelen (Bore m.fl. 

2012).  

Det er likevel slik at noen arbeidsgivere legger til 

rette for at ansatte kan ta formell utdanning. Det kan 

i prinsippet både være snakk om høyere utdanning, 

fagskoleutdanning og utdanning på videregående 

nivå. På samme måte som for den ikke-formelle de-

len av internopplæringen, er imidlertid en forutset-

ning for at formell utdanning skal tilbys, at den an-

ses for å være relevant for arbeidsoppgavene som 

skal utføres.  

På den andre side viser svarene fra Handel og Kon-

tors medlemsundersøkelse at i underkant av 70 pro-

sent av ansatte ønsker å ta formell utdanning i løpet 

av de neste to årene. 

Alle vi har intervjuet peker på videregående opplæ-

ring som den mest relevante formelle utdanningen 

for de ansatte. Særlig er utdanningsprogrammet 

service og samferdsel relevant. Innenfor byggevare 

og proffhandel er det også relevant med bygg- og 

anleggsteknikk og design og håndverk. Det er også 

innenfor de to sistnevnte bransjekategoriene at det 

virker å være størst bevissthet rundt og verdsetting 

av fagbrev.  

På høyere utdanningsnivå er det primært økonomi- 

og ledelsesrettede utdanninger som er relevante. I 

den grad høyere utdanning inngår som del av inter-

nopplæringen, er denne i hovedsak forbeholdt an-

satte med lederansvar, for eksempel butikksjefer, 

og øvrig administrativ ledelse i bedriften. I utgangs-

punktet kan det også tenkes at en del fagskoleut-

danninger kan være relevante, men intervjuene ty-

der på at slik utdanning er lite anvendt. Dette kan ha 

å gjøre med at fagskoleutdanningene er mindre 

kjent. Det kan også ha å gjøre med at det meste av 

behovet for formell utdanning anses for å dekkes av 

utdanning på videregående nivå.  

At en arbeidsgiver tilrettelegger for formell utdan-

ning kan innebære ulike ting. I den ene enden av 

skalaen, finnes det eksempler på arbeidsgivere som 

dekker alle kostnader, og kanskje til og med har 

inngått et samarbeid med en utdanningsinstitusjon. 

I den andre enden av skalaen, innebærer tilretteleg-

ging at den som tar utdanning kan søke om betalt 

permisjon på eksamensdager og lesedager, men 

må eller betale øvrige utgifter selv. En del av dette 

bildet er at det i noen bedrifter er opprettet stipender 

som ansatte kan søke på, for å delta i formell utdan-

ning. 

Jo mer arbeidsgiver dekker av opplæringen, jo 

strengere krav virker det å settes til relevans av ut-

danningen. Det virker også å være slik at jo mer ar-

beidsgiver dekker, jo strengere utvalgskriterier fore-

ligger.  

Fra intervjuene vi har gjennomført, kjenner vi til et 

eksempel på en bedrift som har gått i samarbeid 

med en høyere utdanningsinstitusjon for å kunne 

tilby sine ansatte en mini-MBI. Utdanningen er med 

andre ord en del av det formelle utdanningssyste-

met og studiet gir studiepoeng. Målgruppen for opp-

legget er butikksjefer og funksjonsledere, og delta-

kelse baserer seg på et nøye utvalg som skjer gjen-

nom anbefalinger, nominasjoner og tester.  

Vi kjenner til flere eksempler der arbeidsgiver legger 

til rette for at den enkelte skal kunne ta fag- og yr-

kesopplæring dersom den enkelte selv ønsker det. 

Ett eksempel er en arbeidsgiver som legger til rette 

for at ansatte skal kunne ta fagbrev ved at opplæ-

ringen kan tas i arbeidstiden. I tillegg dekker ar-

beidsgiver alle utgifter. Et annet eksempel er en ar-

beidsgiver som også legger til rette for at fagutdan-

ning kan tas i arbeidstiden, men der arbeidsgiver i 

tillegg har gått i samarbeid med et læringssenter for 

å dekke teoridelen i opplæringen. Opplæringen til-

bys gjennom et eget e-læringsopplegg, som også 

innebærer at den som tar opplæring må sende inn 

obligatoriske oppgaver underveis i løpet. Et tredje 
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eksempel er en bedrift som samarbeider tett med 

fylkeskommunen, og hvor det er praksis at det alltid 

skal være en eller flere lærlinger i bedriften.  

Innenfor bokhandelsbransjen kjenner vi også til ek-

sempler på at det tidligere har vært tilrettelagt for å 

kunne delta i utdanning på Fagskolen for bokbran-

sjen.  

Økt betydning av ikke-formell opplæringen og ikke-

formelle kvalifikasjoner 

Det er liten grunn til å anta at den formelle utdan-

ningen vil styrke sin posisjon i handelsnæringen i 

nevneverdig grad i nærmeste fremtid. Fra spørre-

undersøkelsen med bedriftene ser vi at i overkant 

av 60 prosent svarer «både og» på spørsmålet om 

det er behov for en sterkere sammenheng mellom 

opplæringen som finnes i arbeidslivet og det for-

melle utdanningssystemet.  

Videre viser svarene at selv om noen bedrifter tror 

at det vil legges sterkere vekt på den formelle opp-

læringen de neste fem årene, så er det først og 

fremst den ikke-formelle opplæringen som vil få 

størst betydning. Samtidig viser svarene fra under-

søkelsen med Handel og Kontors medlemmer at 

over 70 prosent svarer at de ønsker ikke-formell 

opplæring. Og fra vår tidligere studie, der vi så på et 

representativt utvalg av bedrifter i norsk næringsliv 

og et utvalg av offentlige virksomheter, svarte rundt 

halvparten at de så behovet for en sterkere formali-

sering av den ikke-formelle kompetanse (DAMVAD 

2013). 

På spørsmål om hvilken kompetanse som vil vekt-

legges i bedriftenes ikke-formelle opplæringstilbud 

de neste fem årene, ser vi at følgende temaer frem-

mes i særlig grad: 

 Kundebehandling 

 Kommunikasjon 

 Salg 

 Service 

 Ledelse 

 Produktkunnskap 

 Datasystemer 

 

Dette er temaer som også har en sentral plass i da-

gens opplæring. Med andre ord virker det som at 

bedriftene ønsker seg mer av det samme. 

Samtidig er det forventet å bli en økt etterspørsel 

etter muligheten til å kunne anerkjenne kompetan-

sen som den ikke-formelle opplæringen gir som 

ikke-formelle kvalifikasjoner. Vi vet også fra en tidli-

gere DAMVAD-rapport at ønsket om å kunne aner-

kjenne ikke-formelle kvalifikasjoner også er gjel-

dende i andre deler av næringslivet og i offentlig 

sektor (DAMVDA 2013). Dette kan virke paradok-

salt, gitt at våre funn viser at bevisstheten rundt om 

dagens opplæring fører frem til ikke-formelle kvalifi-

kasjoner eller ikke er svak.  

Ulikt syn på om arbeidsgiver skal legge til rette for 

formell utdanning   

Fra intervjuene med arbeidsgiversiden, trekkes flere 

forhold frem for hvorfor den formelle utdanningen 

ikke vektlegges som del av internopplæringen. Ho-

vedårsaken er at arbeidsgiver ikke finner opplæ-

ringen direkte relevant for arbeidsoppgavene som 

skal utføres i den enkelte bedrift. Det at formell ut-

danning ikke anses for å være tilstrekkelig relevant, 

må sees i lys av bransjens etterspørsel etter opplæ-

ring som direkte kan knyttes til hver ansattes ar-

beidsoppgaver.  

Grunnen til at noen arbeidsgivere likevel tilretteleg-

ger for formell opplæring eller utdanning kan være 

flere. Ett moment er at arbeidsgiver på generelt nivå 

ønsker mest mulig kompetanseheving blant sine 

ansatte. Et annet moment er at arbeidsgiver ønsker 

å premiere ansatte som viser eget initiativ til egen 

utvikling. Et tredje forhold kan være at satsing på 

kompetanse blir sett på som et viktig tiltak for å øke 

trivselen på arbeidsplassen og for å motivere de an-

satte.  
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Det må imidlertid skilles mellom at arbeidsgiver ikke 

ser det som direkte relevant å inkludere formell ut-

danning i internopplæringen, og det å vektlegge for-

mell utdanning mer generelt. Noen bedrifter mener 

at det er behov for ansatte med formell utdanning, 

og særlig videregående opplæring. Denne kompe-

tansen må imidlertid komme i tillegg til den ikke-for-

melle opplæringen som gis. Den ikke-formelle opp-

læringen og den formelle utdanningen oppfattes i 

disse tilfellene å ha ulike, men utfyllende funksjoner. 

Dette er med på å synliggjøre et viktig poeng i for-

holdet mellom ikke-formell opplæring og formell ut-

danning. Når bedrifter som etterspør formell utdan-

ning blant sine ansatte ikke vektlegger dette i inter-

nopplæringen, må dette sees opp mot at formell ut-

danning er tilgjengelig på arbeidsmarkedet, og som 

i de aller fleste andre bransjer og sektorer, kan man 

ansette arbeidskraft der den enkelte selv har sørget 

for å skaffe seg en grunnutdanning før man går ut i 

jobb.   

Det som imidlertid vektlegges i aller størst grad i en 

ansettelse, uavhengig av annen opplæring og ut-

danning, og som trekkes frem i nesten alle intervju-

ene, er den enkelte ansattes personlighet, innstilling 

og egnethet.     

Gjennom intervjuene med tillitsvalgte gis det uttrykk 

for at flere ansatte enn i dag ville ha tatt formell ut-

danning dersom arbeidsgiver la til rette for det, eller 

ved at eksisterende muligheter ble bedre kommuni-

sert til de ansatte enn hva som gjøres i dag.  

Hovedinntrykket fra intervjuene med tillitsvalgte er 

at de opplever at formell utdanning ikke prioriteres 

av arbeidsgivere, primært fordi dette vil heve lønns-

nivået blant de ansatte. Og fra spørreundersøkel-

sen med de ansatte svarer så å si alle at det er viktig 

med lønnstillegg for fullført fagbrev. Et annet mo-

ment som fremkommer i flere av disse intervjuene, 

er at de opplever at arbeidsgiver ser det som fordel-

aktig å ansette unge uten formell utdanning, da 

disse er enklere å forme etter bedriftens ønske, og 

hvor den ikke-formelle opplæringen og øvrig intern-

opplæring i så måte er viktig. Arbeidstakersidens 

opplevelse av situasjonen passer inn i det som i en 

tidligere Fafo-rapport vises til som strukturelle kjen-

netegn ved varehandelen, og som kan tenkes å 

svekke kompetanseutviklingen i næringen (Bore 

m.fl. 2012). Blant annet vises til det til at ungdoms-

sysselsettingen i norsk varehandel er relativt stor, 

samt at mange ansatte har lite formell utdanning.  

Samtidig som det gis uttrykk for at det er en etter-

spørsel etter formell utdanning blant de ansatte, 

fremgår det fra flere av intervjuene at mange an-

satte som har startet på fagutdanninger, ikke har 

fullført. Dette til tross for at det er satt av tid i ar-

beidstiden. Hovedårsaken til at mange ikke har full-

ført, virker å være at utdanningsløpet har vært mer 

omfattende enn ventet. En av de tillitsvalgte som vi 

intervjuet la også vekt på at grad av fullføring også 

henger sammen med den enkeltes innstilling og 

vilje til å fullføre. Og det be gitt eksempler på med-

arbeidere som ikke hadde fullført opplæringen fordi 

de ikke var villig til å bruke fritiden sin til utdanning. 

Den tillitsvalgte vi intervjuet mente imidlertid at bruk 

av fritid i forbindelse med formell utdanning er noe 

alle må regne med, selv om det avsettes tid i ar-

beidstiden.    

På spørsmålet til de tillitsvalgte om hvorfor arbeids-

giver skal bruke ressurser på å gi den enkelte for-

mell utdanning, når arbeidsgiver oppfatter at den 

ikke-formelle opplæringen er mer relevant, begrun-

nes dette med at arbeidsgiver bør ta et større an-

svar for å øke statusen og anerkjennelsen til bran-

sjen, noe formell utdanning vil gjøre, og at man i 

prinsippet burde verdsette formell utdanning mer 

enn i dag.  
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I dette kapittelet vil vi fremme noen vurderinger 

knyttet til funnene vi har presentert i rapporten, og 

som vi mener er sentrale i lys av utfordringene som 

knytter seg til temaet ikke-formell opplæringen og 

anerkjennelse av ikke-formelle kvalifikasjoner.  

 

3.1 Økt etterspørsel etter ikke-formell opplæ-

ring og anerkjennelse av ikke-formelle 

kvalifikasjoner 

Ikke-formell opplæring er den viktigste kilden til 

kompetanse i norsk handelsbransje, og i bransjen 

forventes den ikke-formelle opplæringen å tillegges 

sterkere vekt de kommende årene. Dette innebærer 

trolig at arbeidsgivere vil investere mer i ikke-formell 

opplæringsopplegg fremover enn i dag, samt at en 

stadig større gruppe av arbeidstakere vil få både 

mer bredde- og dybdeopplæring.  

Samtidig forventer bedriften at det skal bli en økt et-

terspørsel etter muligheten til å kunne anerkjenne 

kompetansen som den ikke-formelle opplæringen 

gir som ikke-formelle kvalifikasjoner. Vi vet også fra 

en tidligere DAMVAD-rapport at ønsket om å kunne 

anerkjenne ikke-formelle kvalifikasjoner også er 

gjeldende i andre deler av næringslivet og i offentlig 

sektor (DAMVDA 2013). 

 

3.2 Anerkjennelse av ikke-formelle kvalifika-

sjoner øker anvendbarheten av den ikke-

formelle opplæringen  

At det ikke finnes et system i Norge som anerkjen-

ner og inkluderer ikke-formelle kvalifikasjoner gjør 

at den enkeltes mulighet til å dokumentere gjen-

nomført opplæring i det ikke-formelle utdannings-

systemet svekkes. Videre medfører dette at kunn-

skapen som er oppnådd gjennom denne opplæ-

ringen får lav omsetningsverdi på arbeidsmarkedet 

og i utdanningssystemet for øvrig. Implikasjonen av 

dette kan være at den enkelte må ta opplæring og 

utdanning som i realiteten gir det samme læringsut-

byttet som tidligere gjennomført opplæring eller ut-

danning gir.  

Mulighetene til å få anerkjent ikke-formelle kvalifika-

sjoner vil også være med på å tydeliggjøre hvilke 

læringsveier som finnes i det ikke-formelle syste-

met. Det vil også synliggjøre hvilke karrieremulighe-

ter som finnes, utover det som er mer kjent gjennom 

det formelle utdanningssystemet.   

Ved å ha systemer som både anerkjenner formelle 

og ikke-formelle kvalifikasjoner, vil man dermed 

kunne få en bedre oversikt over helheten i det for-

melle og ikke-formelle opplærings- og utdanningstil-

budet, samt et mer fullstendig bilde av mulige karri-

reløp i arbeidslivet. Dette er informasjon som både 

er relevant for myndighetsaktører og enkeltindividet.    

  

3.3 Dagens organisering og innretning av 

den ikke-formelle opplæringen har en 

egenverdi 

Intervjuene tyder på at den ikke-formelle opplæ-

ringens overførbarhet mellom ulike arbeidsgivere 

variere, og hovedbildet er at opplæring tatt gjennom 

andre ansettelsesforhold ikke vektlegges i særlig 

grad.  

Dette kan i hovedsak sees på bakgrunn av at bedrif-

tene ønsker at alle ansatte skal ha det samme kunn-

skapsgrunnlaget og ha gjennomgått den samme 

opplæringen. Ønsket om likhet gjelder på den ene 

siden det faglige grunnlaget som de ansatte skal ha. 

På den andre side, er det viktig at alle har fått opp-

læring innen det som omhandler verdi- og kultur-

bygging. Verdi- og kulturbyggingen er også verdsatt 

av de ansatte, da dette er med på å synliggjøre 

hvilke felles mål de jobber mot, og er med på å 

skape en fellesskapsfølelse blant de ansatte. Et an-

net forhold som påvirker i hvilken grad ikke-formell 

opplæring er overførbar, er at mye av opplæringen 

er vanskelig å dokumentere på en god måte.  

3 Analyse  
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Dersom den ikke-formelle opplæringen som tilbys 

de ansatte i handelsbransjen i større grad skal føre 

frem til ikke-formelle kvalifikasjoner, vil dette kreve 

en sterkere standardisering av opplæringens orga-

nisering, innretning, innhold og kvalitetssikring enn i 

dag. En mer strømlinjeforming av opplæringen vil 

kunne gå på bekostning av hvor konkret et opplæ-

ringsopplegg kan være rettet mot en enkeltbedrifts 

kompetansebehov.  

 

3.4 Utfordringer og motsetningsforhold 

I skjæringsfeltet mellom bedriftenes ønske om en 

mest mulig spisset og relevant opplæring som imø-

tekommer bedriftens konkrete kompetansebehov, 

bedriftenes og ansattes ønske om anerkjenning av 

ikke formelle kvalifikasjoner og ansattes ønske om 

at den ikke-formelle opplæringen skal være mest 

mulig anvendbar og universell, ligger det noen mot-

setningsforhold. 

For det første kan bedriftenes ønske om anerkjen-

nelse av ikke-formelle kvalifikasjoner virke som et 

paradoks, gitt at våre funn viser en svak bevissthet 

om dagens opplæring fører frem til ikke-formelle 

kvalifikasjoner eller ikke. Tilsvarende ser vi en svak 

bevissthet og kunnskap om hva anerkjennelse av 

ikke-formelle kvalifikasjoner vil kreve av opplæ-

ringen som gis, med tanke på opplæringens organi-

sering og innretning. Blant annet vil bruk av lærings-

utbyttebeskrivelser, kvalitetssikringsrutiner og do-

kumentasjon stå sentralt her.  Generelt virker det 

også å være lite refleksjon rundt hvilken betydning 

anerkjennelse av ikke-formelle kvalifikasjoner har 

for den enkelte som tar ikke-formell opplæring.    

Som vi allerede har omtalt, vil anerkjennelse av 

ikke-formelle kvalifikasjoner øke anvendbarhetene 

av den ikke-formelle opplæringen. I tillegg til at ver-

dien for den enkelte øker med utvidet anvendbar-

het, viser resultatene fra undersøkelsen blant Han-

del og Kontors medlemmer at det ligger en forvent-

ning om at arbeidsgiver skal legge til rette for ansat-

tes kompetanseheving, at opplæringen skal kunne 

tas med lønn og at fullført ikke-formell opplæring 

skal gi økt lønn.  

Samtidig med at verdien av den ikke-formelle opp-

læringen øker for den enkelte, kan det tenkes at ge-

vinsten av å investere i opplæring minker for den 

enkelte bedrift. For det første vil krav til økt standar-

disering og formalisering øke kostnadene knyttet til 

etablering og drifting av opplæringen, og trolig vil 

flere kjøpe tjenester av eksterne kurstilbydere. I til-

legg vil standardisering og formalisering trolig gjøre 

opplæringen mindre relevant for og spisset til den 

enkelte bedrifts konkrete kompetansebehov. For 

det tredje medfører det økte lønnsutgifter. Og til slutt 

øker sjansen for at ansatte kan skifte jobb.  

Dersom bedriftene vurderer at den viktigste motiva-

sjonen for å tilby ansatte ikke-formell opplæring er å 

gi de ansatte kompetanser som er konkret tilpasset 

til den enkelte bedrifts kompetansebehov, vil dette 

stå i motsetning til standardiseringen som kreves for 

å oppnå anerkjennelse av ikke-formelle kvalifikasjo-

ner. Motsetningsforholdet kan tenkes å føre til to 

ting. Det kan føre til at bedriftene opprettholder da-

gens måte å organisere og innrette den ikke-for-

melle opplæringen på, og at ønsket om anerkjen-

nelse av ikke-formelle kvalifikasjoner blir sekun-

dært. Det kan også føre til at noe av opplæringen 

organiseres og innrettes slik at den kan føre frem til 

ikke-formelle kvalifikasjoner, mens deler av opplæ-

ringen videreføres som i dag. Konsekvensen kan i 

ytterste konsekvens føre til at opplæringstilbudet in-

ternt i bedriftene nedskaleres.  

I hvilken grad bedriftene finner interesse i å opprett-

holde et opplæringstilbud for ansatte, vil til syvende 

og sist være et spørsmål om hvor grensen går for 

når den enkelte bedrift finner det mer lønnsom å an-

sette ferdig utdannet personale, selv om dette vil 

bety at noe av spisskompetansen som dagens ikke-
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formelle opplæringen gir går tapt. Dilemmaet som 

her skisseres opp er i tråd med generelle bedrifts-

økonomiske prinsipper, som tilsier at brytnings-

punktet for når en bedrifts investeringer ikke anses 

for å være lønnsom lenger er når marginalkostna-

dene blir null. De bedriftsøkonomiske vurderingen 

rundt å skulle finansiere ansattes opplæring vil trolig 

veie tyngre enn den samfunnsøkonomiske gevins-

ten som ligger i at befolkningen får opplæring og ut-

danning.   

 

3.5 Avsluttende betraktninger 

Den ikke-formelle opplæringen i handelsbransjen 

har en rekke trekk ved seg som kan sies å være 

sentrale for å forstå den ikke-formelle opplæringens 

egenart, sammenlignet med den formelle utdan-

ningen. Dette er kunnskap som er med på å belyse 

ikke-formelle kvalifikasjoners plass i opplæringen 

som gis til ansatte i handelsbransjen. Funnene er 

også med på å øke kunnskapen av hvorfor bevisst-

heten rundt slike kvalifikasjoner er svak, samtidig 

med at vi her synliggjør noe «svake punkter» ved 

opplæringen som er sentrale dersom man ønsker at 

den skal kunne vurderes etter krav til ikke-formelle 

kvalifikasjoner. Videre er dette kunnskap som vil 

være viktig å ta med seg inn i vurderingene av om 

det skal etableres et system som både anerkjenner 

ikke-formelle og formelle kvalifikasjoner, og ikke 

minst i arbeidet med hvordan organiseringen og inn-

retningen av et slik system eventuelt skal være.  

Selv om det fremtidig skulle etableres et system 

som inkluderer anerkjennelse av ikke-formelle kva-

lifikasjoner, og dette vil kreve en sterkere standardi-

sering av den ikke-formelle opplæringen enn det vi 

ser i dag, er det viktig at kriteriene for anerkjennelse 

av ikke-formelle kvalifikasjoner tilrettelegges slik at 

de ikke blir for ekskluderende. Formålet bør ikke pri-

mært være å gjøre det vanskeligst mulig å få en 

anerkjennelse. Målet bør helle være å kunne gi en 

vurdering av ikke-formelle kvalifikasjoner ut fra ob-

jektive, transparente og kjente kriterier.  
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Spørreundersøkelse 

I dette prosjektet er det gjennomført en elektronisk 

spørreundersøkelse. Undersøkelsen er sendt på e-

post til bedrifter i handelsbransjen. Kontaktinforma-

sjonen, i form av e-postadresser, har vi fått fra Vir-

kes og Handel og Kontors medlemslister. Spørre-

undersøkelsen er rettet mot personer i bedriftenes 

ledelse som har ansvar for opplæringen av ansatte. 

Spørreundersøkelsen ble sendt til 950 bedrifter. 169 

bedrifter har svart på undersøkelsen, inkludert be-

drifter som aktivt har svart at de ikke ønsker å delta. 

Dette utgjør en svarprosent på 18 prosent. Ser vi 

bort fra bedriftene som har svart at de ikke ønsker å 

delta i undersøkelsen, er svarprosenten på 10 pro-

sent.  

Med utgangspunkt i de 10 prosentene som har 

svart, er feilmarginen på 8 prosent, gitt et 90 prosent 

konfidensintervall. Dette betyr at dersom halvparten 

av en populasjon svarer ja på et ja-/nei-spørsmål, 

vil vi 19 av 20 ganger måle en ja-andel på mellom 

42 og 58 prosent.  

Rapporten baserer seg også på funn fra en spørre-

undersøkelse som Handel og Kontor gjennomførte 

blant sine medlemmer. Denne undersøkelsen ble 

sendt til 6 300 medlemmer. Svarprosenten er på 20 

prosent. 

 

Intervju 

Vi har gjennomført 24 intervju i dette prosjektet.  

14 av intervjuene er gjennomført med ansvarlige for 

opplæringen i bedriftene. Fem av disse intervjuene 

ble gjennomført innledningsvis i prosjektet, mens 

resterende ble gjennomført etter at spørreundersø-

kelsen var avsluttet.  

Ti intervjuer er gjennomført med tillitsvalgte i bedrif-

tene. Intervjuene ble gjennomført i siste fase av pro-

sjektet.  

Intervjuene er fordelt på næringsgruppene bygge-

vare, dagligvare, tekstil og sko, proffhandel og fag-

handel. Samtlige av intervjuene er gjennomført per 

telefon.   
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