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Om Oxford Research

Nordisk samfunnsvitenskapelig analyseselskap
• «Kunnskap for et bedre samfunn»

• Lokalisert i Kristiansand

• Spesialfelt: 

• Nærings- og regionalutvikling

• Velferd og utdanning



Oppdragets mandat

Kompetanse Norge (Tidl. VOX)
• Direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD)

➢ Trenger oversikten for å ivareta sine rådgivningsoppgaver

➢ «Kartlegging av ikke-formelle nettbaserte opplæringstilbud i arbeidslivet»



Forskningsspørsmål

Hvilke leverandører finnes og hva kjennetegner disse? 

Hva er innholdet i tilbudene?

Hvem er tilbudene rettet mot?

Hvorfor nettbasert opplæring? (Hvorfor ikke?)



Et eksplorativt oppdrag

Metode
• Ukjent terreng 

• Felt i utvikling

• Triangulering

➢ Nytten av prosjektet avhenger av funn

… og  funn avhenger av leverandørene



Nyttig kunnskap for bransjen

Interessant for bransjen som helhet
• Fullstendig oversikt over markedet

Interessant for den enkelte leverandør
• Markedsandel

• Barrierer

• Potensial for nye kundegrupper



Forskningsopplegget

Fase 1 – Kartlegging av leverandørene

Fase 3 – Utvidet analyse av leverandørpopulasjonen

Fase 2 – Innsamling av primærdata om leverandørene

Statistisk analyse Analyse av kvalitative data Rapportering

Dybdeintervjuer med 
leverandører

Forespørsler om utlevering 
av bruksstatistikk

Spørreundersøkelse til 
leverandører

Desk-studie «Snøball-intervjuer»
Spørreundersøkelse til 

kunder



Framdriftsplanen



Hva er gjort?

Eksplorative intervjuer 

Datasett fra Kursagenten

• Omkring 2000 åpne nettkurs

Identifisert ca 80 leverandører



Foreløpige funn

Mange små aktører i randsonen for vårt oppdrag

Mer skreddersøm enn hyllevare

Utstrakt samarbeid om innholdsproduksjon



Foreløpige funn

Teknologi og pedagogiske metoder:
• Film/talking head

• Webinarer og videokonferanser

• Scenariobasert opplæring

• Tradisjonelle e-læringsmoduler

• Gamification

• VR/AR og simulering fortsatt lite utbredt?



Planen videre

Survey til virksomheter (kunder/etterspørselssiden)

• Pilottestes nå

• Sendes til 3200 norske virksomheter

• Stratifisert utvelging – 200 virksomheter fra 16 hovednæringer



Planen videre

Dybdeintervjuer med leverandører (E-læringsselskaper m.fl)

Bruksstatistikk ?

Survey til leverandører

Leveranse

• Sluttrapport

• Datasett



Kartlegging av ikke-formelle nettbaserte 
opplæringstilbud i arbeidslivet
Takk for oppmerksomheten – spørsmål og kommentarer?


