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Problemområde 
 

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Norges Fotballforbunds administrasjon, NFF sentralt. 

NFF hevder at den skal ha en administrasjon og bemanning med nødvendig kompetanse for 

videreutvikling av organisasjonen. De ansatte blir beskrevet som en viktig ressurs i dette 

arbeidet. Til grunn for utvikling av organisasjonen og ansatte som viktig ressurs, ligger et 

verdigrunnlag. NFF mener at grunnleggende forutsetninger for videre utvikling av fotballen er 

at man har et felles verdigrunnlag, og vektlegger områdene miljø og trivsel. 

 

I NFFs administrasjon har man beskrevet en del personalpolitiske målsettinger som skal 

danne grunnlag for vektlegging av, og arbeid med de ansattes som ressurs i måloppnåelsen.  

 

Min målsetting med oppgaven er å se nærmere på samsvar mellom organisasjonens uttalte 

målsettinger, både overordnet organisatorisk og konkret i forhold til ansatte og ledelse, og 

hvordan virkeligheten oppleves av disse.  

 

Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er: 

 

”Hvilket fokus har NFF på ansatte som ressurs, og hvordan oppleves dette av ledelse og 

ansatte?” 

 

Problemstillingen besvares med utgangspunkt i tre delspørsmål: 

� Hva fokuserer organisasjonens strategi i forhold til ansatte som ressurs? 

� Hvilke virkemiddel benyttes i arbeidet med fokus på ansatte som ressurs?  

� Hvordan fungerer virkemidlene i forhold til målsettingene i strategien?



Metode/Data/Kilde 
 

Jeg har valgt en empirisk tilnærming til problemområdet. I den sammenheng gjennomførte 

jeg intervjuer med ansatte og ledelse i NFFs administrasjon. I tillegg har jeg tatt utgangspunkt 

i noen av NFFs egne dokumenter som kilde, spesielt i forhold til beskrivelse av 

personalpolitikk. I egenskap av å være ansatt, har jeg også kunnet være delaktig i, og har 

observert hverdagen i organisasjonen. 

 

Intervjuet ble skrevet først lyttet gjennom, før hele intervjuet ble skrevet ned. 

I transkriberingen reduserte jeg datamengden i forhold til hva informantene svarte, i relasjon 

til spørsmålene. Alle intervjuene ble først sortert på hver enkelt informant, deretter slått 

sammen sortert i forhold til tema.  

 

Analysen av intervjuet henger sammen med selve transkriberingen. I første del av analysen 

ble materialet transkribert. Deretter ble det transkriberte materialet gått igjennom for å gjøre 

det tydeligere, og ble ryddet i forhold hva som var vesentlig innenfor de ulike tema og 

spørsmål. 

 

Det ble en utfordring at intervjuguiden ble for snever. Var intervjuguiden et godt eller dårlig 

instrument i mitt konkrete arbeid? Mulige årsaker til dette kan være spørsmålsformuleringene 

var for detaljert i forhold til intervjusituasjonen. 

 

En annen utfordring var selve intervjuets framdrift. De aller fleste, ansatte og ledere, kom med 

en del tilleggsinformasjon. 

 

Resultat og hovedkonklusjoner 
 

En av hovedkonklusjonene i oppgaven må være at det var forskjell i organisasjonens uttalte 

teori og hvordan denne ble opplevd, spesielt av de ansatte. Fra både ledelse og ansatt var det 

positiv tilbakemelding på trivsel. Stort sett jobber disse innenfor et område som de i all 

hovedsak har stor interesse for. Denne trivselen kan derimot ikke godskrives organisasjonens



arbeid med de ansatte som ressurs. Selv om ledelsen har arbeidet med et tydeligere fokus på, 

og utvikling av personalpolitikken, sitter man ikke igjen med et inntrykk at dette er blitt særlig 

synliggjort. Selv enkle grep som innføring av medarbeider- og vurderingssamtale, ser ikke ut 

til å ha hatt nevneverdig effekt på de ansatte og deres syn på ledelsens vektlegging av ansattes 

som ressurs. Dette bekreftes også gjennom svar fra de aller fleste ansatte, som mener dagens 

personalpolitikk er lite synlig. Videre har dette sammenheng med tilbakemelding fra ansatte 

på at ikke alle ledere hadde fokus på personalfunksjonen i sin lederoppgave. 

 

I tillegg er det kommet frem, at det ikke er det vi kan kalle ”kultur for” fokus på ansatte som 

ressurs. Begrunnelse var mange, blant de mest fremtredende var at man jobbet innenfor 

rammene i en ideell organisasjon. Dette forstått som at man jobber i en organisasjon som er 

med utgangspunkt i frivillighet. Flere ansatte beskrev dette som en gammeldags måte å 

betrakte human kapital på, eller rett og slett hvordan man verdsetter egne ansatte. 

 

Det finnes derimot løsninger som kan hjelpe organisasjonen litt på vei i dens arbeid med å 

legge til rette for, og vektlegge de ansatte som ressurs. For det første kan man ta utgangspunkt 

i organisasjonens handlingsteorier, og se om det er anledning til å endre disse. En 

gjennomgang av organisasjonens kultur og eventuell hvordan denne kan påvirkes, har 

sammenheng med endring av organisasjonens handlingsteorier. Dette vil sette fokus på 

åpenhet og medbestemmelse, som nødvendiggjør aktiv deltakelse fra de ansatte. 

Videre kan organisasjonen søke å jobbe innenfor ulike rammer i fremtiden. I den 

sammenheng presenterte jeg human-resource rammen som ett alternativ. 

Innenfor denne rammen ligger noen sentrale grunnsetninger som kan hjelpe organisasjonen til 

å se på dens arbeid med ansattes som ressurs, på en annen måte. 

 

Disse endringene krever derimot at man tar noen grep for å riste litt i både kultur og 

organisasjonens bevissthet på hvem de er, og hva de står for… opp mot hva de faktisk gjør, 

og hvordan de fremstår hos de ansatte i praksis.



 

Forord: 

 

Når jeg i dag skriver et forord til min hovedoppgave, er det rart å se tilbake på de ulike fasene 

av oppgaveskrivingen. Jeg husker fremdeles godt én av de første setningene fra veileder: 

”man kan se på oppgaven som et fly man skal lande, vi har ennå ikke tatt av rullebanen”. 

Dette har jeg ofte tenkt på, og har til tider lurt på om jeg i det hele tatt kom til å klatre til rett 

høyde. Egen motivasjon økte derimot noen hakk, da veileder en dag mente jeg kunne vurdere 

å ta ut landingshjulene. Uansett, dette har vært den hittil lengste flyturen i mitt liv. 

 

Jeg vil rette en takk til min opprinnelige veileder, Sigmund Lieberg. Han hjalp meg i gang 

med oppgaven, og tok etter hvert del i både glede og frustrasjon. Videre vil jeg rette en stor 

takk til Svein Egil Vestre, for god og konstruktiv kritikk. I en forvirrende periode, der både 

veileder og undertegnede ikke lenger hadde kontakt, sa han seg villig til å gi meg innspill til 

ferdigstillelse av oppgaven. 

 

En spesielt stor takk rettes til min kjære, Hege. Du har vist en uvurderlig utholdenhet, og ikke 

minst tålmodighet. All den tid jeg har stjålet fra familie og venner, håper jeg nå kan betales 

tilbake. 

 

Til slutt vil jeg takke meget gode kolleger, både ansatte og ledere, i Norges Fotballforbund. 

Jeg må anta at mitt arbeidsforhold fortsetter, selv etter innlevering av oppgaven. 

 

Selv om jeg nok har ansett studietiden som over for en god stund siden, er det allikevel med 

en viss vemod jeg nå registrerer at dette nok er slutten på slutten. Alle år på Blindern har 

formet meg, og gitt meg nødvendig ballast i livet videre. Både i jobb, og privat. 

 

Takk for meg, jeg har landet! 

 

Oslo, 20. november 2006 

 

Jan Erik Grøna
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1 Innledning 

 

Oppgaven tar utgangspunkt i en av Norges største frivillige organisasjoner,  

Norges Fotballforbund (NFF1). NFF er på størrelse med en middels stor bedrift med nærmere 

150 hel- og deltidsansatte og innenfor prosjekter og ulike engasjement, og tilnærmet 50 

personer er ansatt i organisasjonens sentraliserte administrasjon2 som holder til på Ullevaal 

Stadion. Jeg har i oppgaven tatt utgangspunkt i NFFs administrasjon innenfor en gitt periode, 

nærmere bestemt situasjonen slik den forelå i 2002. Dette gjør sitt til at oppgavens 

vektlegging av NFFs administrasjon er å forstå som et kasus, nærmere beskrivelse av dette 

finnes i kapittel 5 – ”Beskrivelse av forskningsmetoder”.  

 

I strategien er det beskrevet at verdispørsmål skal omsettes i konkret handling. Dette mener 

jeg er naturlig i sammenheng med hva organisasjonen gjør innenfor det personalmessige 

arbeidet, nærmere bestemt organisasjonens personalledelse. Innenfor personalledelse søker 

jeg å finne nærmere beskrivelse av strategi for fokus på ansatte som ressurs, målsettinger for 

personalpolitikk og personalarbeid, i tillegg til om vi kan finnes beskrivelse av eventuelle 

virkemidler som skal benyttes for å nå målsettingene. En nærmere gjennomgang av 

organisasjonens verdigrunnlag og personalledelse skjer i kapittel 2 og 4. 

 

Verdigrunnlaget er beskrevet som kjernen i organisasjonens virksomhet. I verdigrunnlaget er 

beskrevet viktigheten av verdier og holdninger innenfor miljø og trivsel, for videre utvikling 

av organisasjonen: ”De rette verdier og holdninger innenfor dette området er de bærende 

krefter og forutsetninger for fotballens eksistens og utvikling” (Handlingsplan 2000-2003:9). 

Videre finnes det i NFFs personalhåndbok en beskrivelse av forutsetninger for utvikling av 

organisasjonen: ”NFF skal ha en administrasjon og bemanning som innehar nødvendig 

kompetanse for videreutvikling av organisasjonen og som innehar den nødvendige 

kompetanse blant annet innen feltene leder/organisasjon” (Handlingsplan 2000-2003: 17).  

                                                 
1 Norges Fotballforbund forkortes ofte til NFF 
2 Begrepene NFFs administrasjon og NFF sentralt, beskrives her med tilnærmet samme innhold. NFFs 

administrasjon befinner seg organisatorisk i NFF sentralt.  
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I denne utviklingen nevnes, i NFFs personalhåndbok, ansatte som en viktig faktor: ”De 

ansatte er en viktig ressurs og deres kompetanse vil til enhver tid vil påvirke resultatene så vel 

aktivitetsmessige som økonomiske” (http://fotball.phb.no/preview3.aspx/ Personalhåndbok 

20003).  

 

En videreføring av kompetansebegrepet finner vi i beskrivelsen: ”Alle skal kunne få et tilbud 

tilpasset eget ferdighetsnivå, egne ønsker, egne ambisjoner og eget behov”. (Ibid). Denne 

beskrivelsen av tilpasninger for den enkelte ansatte, forsterker inntrykket av at det finnes 

målsettinger i organisasjonen med fokus på ansatte som ressurs. Det er dermed anledning til å 

drøfte hva vi kan forstå med ansatte som ressurs. For det første skal den ansatte ha et verdisyn 

som harmonerer med organisasjonens verdigrunnlag, og for det andre ha nødvendig 

kompetanse for å kunne bidra til videreutvikling av organisasjonen. Som vi ser av 

beskrivelsen, tas også dimensjonen ledelse med som viktig for utvikling, og med henvisning 

til nødvendig kompetanse rettes også fokus på kompetansebegrepet.  

 

Kort oppsummert kan vi si at NFF har en overordnet strategi, som inneholder et 

verdigrunnlag beskrevet som kjernen i NFFs virksomhet. De rette verdier og holdninger samt 

at organisasjonen har kompetanse både hos ledelse og ansatte, skal gi grunnlag for videre 

utvikling av organisasjonen. De verdimessige føringene vil kunne si noe om hvilken kultur 

NFF ønsker skal være rådende og hvordan organisasjonen ønsker å bli fremstilt. Videre vil de 

personalpolitiske føringene si noe om kompetanse hos ledelse og ansatt, innenfor en større 

sammenheng som organisasjonens helhetlige personalledelse. Det er likevel aktuelt å spørre 

hvor vi finner strategien som beskriver dette fokus på verdigrunnlag og ansatte som ressurs. 

Selv om man i NFF uttrykker at det skal være fokus på ansatte som ressurs, kan det se ut til at 

dette er noe som ikke fullt ut vektlegges i praksis. 

 

Jeg vil i det følgende se på organisasjonens fokus på ledelse og ansatte som ressurser, og 

eventuelt hva slags ressurser vi snakker om. I dette ligger derfor en gjennomgang av 

organisasjonens strategi, herunder verdimessige føringer som skal gjelde for organisasjonen, 

og hvordan vi kan forstå organisasjonens personalledelse. Dette fokus fremstilles i figur 

nedenfor. 

                                                 
3 Personalhåndboka finnes på et internt nettverk, passordbeskyttet tilgang 
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Figur 1: 

Forholdet mellom organisasjonens 

strategi, verdigrunnlag og ledelse og 

ansatt som ressurs 

 

1.1 Organisasjonsdefinisjonen og NFF opp mot denne 
 

Det finnes uttallige definisjoner på organisasjoner. Den enkleste av dem er at to eller flere 

personer samarbeider om nå noen felles mål. I tillegg kan det være meningsfullt å se på 

hvilken funksjon man mener organisasjonen skal ha, slik sett kan vi definere en organisasjon 

innenfor ulike rammer. En organisasjon er dermed i sin enkleste form en gruppe mennesker 

som jobber sammen, eller en gruppe mennesker som bevisst samarbeider. Gabrielsen 

m.fl.(1992:9) har definert en organisasjon slik ”Organisasjon vil betegne et bevisst, stabilt og 

målrettet samarbeid mellom mennesker”. NFF kan selvsagt beskrives innenfor alle de 

ovennevnte rammene og jeg velger å forholde meg til ovennevnte definisjon på organisasjon. 

Jeg velger denne definisjonen siden den med få ord beskriver hva jeg søkte å finne i NFF, og 

er samtidig beskrivende for hva jeg mener bør kjennetegne NFF i fremtiden. Det er derimot 

en utfordring i denne sammenheng å finne tydelige beskrivelser som angår den gruppen 

ansatte jeg har med i undersøkelsen.  

Ledelse og ansatte 

ledere (og ansatte) som ressurs, 
der rett type ansatt (og leder) med 
riktig kompetanse er viktig for 
utvikling av organisasjonen 

Strategi 

Aktiviteter og organisasjonen skal 
være bygget på verdier som 
respekt, toleranse, likeverd og 
menneskeverd de rette verdier og 
holdninger innenfor områdene 
miljø og trivsel 
 
Verdispørsmål skal brytes ned i 
konkrete handlinger 

 
 

Organisasjon 

I forkant organisatorisk, fremtidsrettet, profesjonell og 
rasjonell 
 
Administrasjon som innehar nødvendige kompetanse 
innen leder/organisasjon 
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Dette har å gjøre med strategien, som i stor grad er en beskrivelse av organisasjonens 

målsettinger og oppgaver på et makronivå, her forstått som organisasjonen under ett. Jeg har 

fokus inn mot mikronivå, nærmere bestemt organisasjonens administrasjon. 

 

1.2 Problemstilling 
 

Denne oppgaven vil ha fokus på én hovedproblemstilling – 

Hvilket fokus har NFF på ansatte som ressurs, og hvordan oppleves dette av ledelse og 

ansatte?  

 

Jeg velger å besvare problemstillingen med utgangspunkt i tre delspørsmål: 

� Hva fokuserer organisasjonens strategi i forhold til ansatte som ressurs? 

� Hvilke virkemiddel benyttes i arbeidet med fokus på ansatte som ressurs?  

� Hvordan fungerer virkemidlene i forhold til målsettingene i strategien? 

 

Første del av hovedproblemstillingen besvares med en beskrivelse av hva vi kan forstå som 

strategier for fokus på menneskelige ressurser i organisasjonen. I beskrivelse av metode og 

empiri, vil jeg først diskutere, vurdere og presentere metoden benyttet til datainnsamling, og 

videre en gjennomgang av funnene i undersøkelsen. Andre del av hovedproblemstillingen vil 

bli belyst på bakgrunn av de observasjoner og intervju jeg har foretatt med fokus på ledelse, 

og ansattes vurdering av organisasjonens personalledelse, herunder strategi, personalpolitikk, 

personalplanlegging og personalarbeid.  

 

Etter presentasjon av metode og empiri, foretas en analyse av hvordan vi kan forstå dagens 

situasjon i NFF. Denne delen deles inn i en vurdering av hvordan virkemidlene benyttes, som 

symbol eller verktøy, deretter om det er forskjell mellom hva organisasjonen gir uttrykk for i 

teorien og hva som er realiteten. Selv om NFF både erkjenner, og til en viss grad har noe 

fokus rettet inn mot samspillet mellom organisasjon og menneskene i den, mener jeg den 

mangler konkret forståelse og tydeliggjøring av virkemidler den kan benytte for å gjøre ideer 

om til konkret handling. I dette ligger også en overveielse av hvilket samsvar det er mellom 

strategi og hva som gjøres i praksis.  
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Til slutt diskuterer jeg hvilke alternative rammer NFF kan søke å jobbe innenfor i fremtiden. 

Her vil jeg først gi en beskrivelse av hvilken påvirkning kultur kan ha på utvikling i 

organisasjoner, og videre en nærmere beskrivelse av human-resource rammen som en av flere 

alternative rammer NFF i fremtiden kan søke å jobbe innenfor.  

 

1.3 Mitt forhold til NFFs administrasjon 
 

Jeg har vært ansatt i NFFs administrasjon siden våren 2000. Jeg valgte å basere 

hovedoppgaven med fokus på NFF som organisasjon, da jeg mener at min rolle som ansatt 

kunne gi meg nyttig tilgang til observasjon og informasjon. Denne observasjonen som ansatt, 

og samtidig med rollen som observatør, ga meg mye nyttig kunnskap og forståelse av 

organisasjonen i form av praksisnærhet. Det å kunne ha god tilgang til miljøet man skriver om 

er en fordel, på den måten av man etter hvert har kjennskap til organisasjonskultur. Som 

Kvale sier (1997:53) så bør man forut for hele intervjuprosessen, både ha begrep om og 

teoretisk forståelse av det man skal undersøke. Denne kjennskap til innholdet i undersøkelsen 

er derimot ikke noe man bare får gjennom litteraturen, dette kan også gjøres ved å være en del 

av miljøet der selve intervjuet skal finne sted. På den måten fikk jeg innblikk i hvilke daglige 

rutiner som fantes, hvilken språkbruk som var gjennomgående og hvordan maktbalansen i 

organisasjonen var. Med den kunnskapen kunne jeg ha en viss formening om hva 

informantene kunne bidra med i intervjusituasjonen, og dermed legge vekt på å stille de 

riktige spørsmålene. 

  

Den skrevne litteratur jeg har benyttet som omhandler NFF som organisasjon og NFFs 

administrasjon, har jeg fått gjennom informasjon fra strategidokumenter, tiltaksplaner og 

personalhåndbok. I tillegg er informasjon naturlig nok også kommet som en følge av både 

uformelle og formelle samtaler med kolleger og ledelse. 

 

1.4 Beskrivelse av NFF som organisasjon 
 

NFFs virksomhet er, utover den sentrale administrasjonen, inndelt i 18 regionale kretser. NFF 

som organisasjon er med i familien av idretter organisert under Norges Idrettsforbund og 

Olympiske Komité.  
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    Figur 2. 

NFFs administrasjons– og 

organisasjonsstruktur 
 

 

Organiseringen over viser strukturen i organisasjonen. Dette organisasjonskartet beskriver 

også ledelsesnivåene i NFF, hver enkelt avdeling og seksjon har henholdsvis avdelings- og 

seksjonsledere. Som det fremgår av strukturen, svarer seksjonslederne til avdelingslederne, 

som i sin tur har sin nest øverste myndighet i generalsekretæren. NFFs styre, Forbundsstyret, 

er overordnet organisasjonsstrukturen og øverste myndighet i organisasjonen. 

Personalansvaret ligger hos avdelingslederne. På siden av NFFs organisering sentralt er det 

som nevnt ytterligere organisert i 18 regionale kretskontorer, som fungerer som serviceledd 

for breddeklubbene. Organisasjoners struktur blir ofte fremstilt som ovenfor, endimensjonalt. 

Selve organisasjonskartet viser hvordan strukturene henger sammen horisontalt og vertikalt, 

og gir et bilde av hvordan organisasjonen fungerer. 

 

1.5 Organisasjonens verdigrunnlag 
 

I denne delen tar jeg utgangspunkt i NFFs skrevne dokumenter, som en beskrivelse av hvilke 

rammer ledelse og ansatte jobber innenfor. Mengden av skrevne dokumenter er stor innenfor 

organisasjonens ulike avdelinger og seksjoner, og danner et grunnlag for et generelt 

Generalsekretær 

Breddeavdeling Konkurranseavdeling     Økonomi/ personalavdeling Toppfotballavdeling 

Markedsavdeling 

Arrangementsseksjonen Forvaltningsseksjonen  Serviceseksjonen 
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utgangspunkt for en nærmere beskrivelse av organisasjonens strategi og verdigrunnlag. I 

forhold til oppgaven, begrenser jeg skrevne dokumenter til organisasjonens 

strategidokumenter, overordnede tiltaksplaner og personalhåndboka. NFFs strategi er 

formalisert i en handlingsplan. Denne er beskrevet som et viktig arbeids- og styringsverktøy, 

og inneholder organisasjonens beskrivelse av målsettinger, virkemidler og tiltak, og gir 

samtidig en tydelig beskrivelse av ansvarsområder og organisering. 

 

Jeg vil her beskrive organisasjonens verdigrunnlag, dette gjøres med en forståelse av at en 

organisasjons verdier kan sees på som en bekreftelse på en organisasjons kultur. Videre 

presenterer jeg Argyris & Schöns handlingsteori som kan si noe om hvordan en organisasjon 

uttrykker seg i strategien og ønsker å fremstå for omgivelsene, og hvordan det i praksis ofte 

kan være annerledes. Til slutt presenteres Hertzbergs teori om trivsel og motivasjon på 

arbeidsplassen, med grunnlag i NFFs virkemiddel samarbeidsform som skal samordne 

organisasjonens mål og ansattes behov. 

 

1.6 Verdigrunnlag og kultur 
 

Verdier har en sentral plass i strategien, og er beskrevet som selve grunnlaget for mye av 

virksomheten i NFF. Her finner vi også en nærmere beskrivelse av organisasjonens 

grunnverdier: ”Aktiviteter og organisasjonen skal være bygget på verdier som respekt, 

toleranse, likeverd og menneskeverd” (Handlingsplan 2004-2007:6), nærmere bestemt 

nøkkelverdier beskrevet som nærhet, fellesskap og miljøet som skapes mellom mennesker 

som samarbeider rundt en engasjerende aktivitet, og det skal tydeliggjøres i alle miljøer hvor 

viktig det er å ha et felles verdigrunnlag: ”NFFs verdigrunnlag er basis for all utvikling av 

aktiviteter og av organisasjonen. Verdiene skal være sentralt og levende og fungere som et 

verktøy i hverdagen” (Ibid). 

 

I strategien er beskrevet at det vil være en utfordring å opprettholde disse grunnleggende 

verdiene. Virkemidler for å møte disse utfordringene er: ”å stimulere til dialog og debatt om 

verdispørsmål i organisasjonen og bryte ned verdiene i konkrete handlinger som er forenelige 

med NFF sine grunnlagsverdier” (Handlingsplan 2000-2003:11). Dialog og debatt om 

verdispørsmål, er naturlig å se i sammenheng med hva som blir gjort i NFF for å gjøre ansatte 

delaktige i diskursen. Et ønske om å bryte ned verdispørsmål i konkrete handlinger kan sees i 
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sammenheng med personalledelse, og hvilke personalpolitiske føringer som finnes. Slik jeg 

ser det, kan det å bryte ned verdiene i konkrete handlinger sees i sammenheng med 

Handlingsplanen beskrevet som styringsverktøy, og mulig enda tydeligere beskrevet i de 

personalpolitiske målsettinger.  

 

I personalpolitikken (Personalhåndboka nettutgave) er beskrevet at NFF skal ha en kultur 

”som tilrettelegger for en kontinuerlig utvikling for NFF-organisasjonen og de ansatte” 

(http://fotball.phb.no/preview3.aspx/ Personalhåndbok 20004). Dette forstår jeg som at det i 

organisasjonen skal legges vekt på en kultur, som gir grobunn for og tilrettelegger for 

utvikling hos ledelse og ansatte. I så måte er NFFs verdigrunnlag interessant å se nærmere på 

i sammenheng med kultur, siden nettopp verdier er blant de mest brukte måter å beskrive en 

kultur på, eller som beskrivelse av organisasjonens kulturelle innhold. Visjon og målsettinger 

kan være eksempler på hvor kulturen kan komme til uttrykk. Med det som utgangspunkt vil 

jeg si at de verdier og holdninger som skal ligge til grunn for NFFs virksomhet, helt klart er 

kulturelle uttrykk ment å skulle dominere organisasjonskulturen.  

 

Som utgangspunkt for beskrivelse av kultur støtter jeg meg til Aakerøe (1997), som definerer 

organisasjonskultur som ”de mulighetene og begrensningene en organisasjon stiller medlemmene 

ovenfor når de skal omgås hverandre” (Aakerøe:18). Her har jeg valgt å bruke organisasjon 

fremfor samfunnet, med den begrunnelse at man kan ta utgangspunkt i at en organisasjon også kan 

fremstå som et lite samfunn. For en nærmere forståelse av hva organisasjonskultur består av, vil 

jeg ta utgangspunkt i Scheins tre-nivå modell. Modellen kan benyttes som et analyseverktøy, der 

man kan betrakte kulturen ut fra et helhetsperspektiv.  

 

 
 
1.7 Scheins kulturnivåer 
 

I henhold til modellen består kultur av tre ulike nivåer, som kalles artefakter, verdier og 

grunnleggende antagelser. Det er de grunnleggende antagelser Schein anser som det 

essensielle, det som er den egentlige kulturen og de verdier og atferd som er observerbare 

uttrykk for den kulturelle essensen. Sammenhengen kan fremstilles i følgende modell: 

                                                 
4 Se fotnote 3 
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Scheins første nivå, artefakter og produkter, er det mest synlige nivået i en kultur. Her 

beskrives kulturens konstruerte fysiske og sosiale miljø. Man kan her se de romlige 

utformingene, språk som benyttes og atferd hos medlemmene. Artefaktene er enkle å 

observere, men det er desto vanskeligere å forstå hva de betyr, hvordan de er knyttet sammen 

og mønstrene de representerer (Schein 1990). Ved nærmere analyse kan man nok finne ut av 

noen relasjoner, men ønsker man å finne en forståelse av dem i løpet av kortere tid, kan man 

analysere verdiene som er grunnlaget for hva medlemmene retter seg etter i daglige gjøremål. 

Artefaktene kan vi dermed forstå som kulturuttrykk og er uttrykk for organisasjonens 

kulturinnhold, og er de handlinger, objekter og den praksis kulturen benytter for å uttrykke 

seg overfor medlemmene (Bang 1995). Vi finner eksempel på dette i NFFs konstruerte 

fysiske miljø, på den måten at kontorfordeling for ansatte kan forstås i forhold til status man 

har i hierarkiet. Avdelingssjefene har generelt større kontorareal enn de ansatte, og man kan 
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godt si at kulturinnholdets status dermed kommer til uttrykk, samtidig som det påvirker 

ansattes oppfatning av hvem og hvilken status man har i organisasjonen. 

 

Det andre nivået, verdier, vil ofte gjenspeile seg i en persons problemløsninger. Personen som 

kommer med et løsningsforslag kan anse dette som det virkeligheten består i, og som beste 

løsning på problemet. Det vil imidlertid ikke være en tilstrekkelig løsning før hele gruppen 

kommer frem til en felles løsning. Før gruppen har kommet frem til dette vil den enkeltes 

utsagn oppfattes som dennes egne verdier. Hvis så dette er en løsning som fungerer for 

gruppen, vil ”verdien gradvis gjennomgå en kognitiv transformasjon slik at den først blir en 

oppfatning og til slutt en antagelse” (Schein:14). Verdier kan bli innlemmet i en type 

organisasjonsfilosofi, og kan også virke som retningslinjer. Slike verdier vil kunne forutsi 

mye av atferden som kan observeres på artefaktnivå.  

 

Scheins tredje nivå, grunnleggende underliggende antagelser, er ifølge Schein (1990) noe 

man tar for gitt, man vil ha vanskelig for å tenke seg andre løsninger på problemene. 

Løsningene vil bli sett på som en realitet hvis de gang på gang ser ut til å fungere. Det er 

derfor ikke vanskelig å tenke seg at hvis disse grunnleggende antagelser blir sterke innenfor 

en gruppe eller kulturell enhet, så er det vanskelig å endre disse. Vi kan gjerne kalle dette for 

en løsning på en gruppes problemer, og at de stadig benyttes for å løse problemer i gruppen, 

fordi de tilsynelatende ser ut til å fungere. Dette gir igjen både retning og fokus for gruppens 

oppmerksomhet uten at de er dem bevisst. 

 

I relasjon til dette kan NFFs verdigrunnlag se fin ut, innbundet og uttrykt i organisasjonens 

strategiplan. Det er nærliggende å anta at NFF med en slik beskrivelse av verdigrunnlaget 

ønsker å understreke, og til dels endre organisasjonens kultur ved hjelp av fokus på verdier.  

Siden kulturbegrepet er komplekst er det ikke, med utgangspunkt i Schein, like sannsynlig at 

organisasjonens indre kultur endres når man utvikler nye kulturbegrep. Som premiss for 

endring av kultur er det nødvendig at gruppen gjennomgår en endring i forståelse av hvilke 

løsninger som ser ut til å fungere for gruppen, en endring i hvilke handlinger en gruppe 

uttrykker den jobber innenfor og hva de i praksis faktisk jobber innenfor.  

 

Argyris & Schöns handlingsteori kan belyse noe av den problematikken. I nær relasjon til 

Scheins andre nivå, finner vi det Argyris & Schön kaller forfektede eller uttrykte verdier. 

Dette er verdier en gruppe kan ønske å fremstå som man innehar, men som ikke sier noe om 
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hvordan de faktisk gjennomføres i praksis. Det er derfor viktig å skille mellom hva man sier 

man gjør, og hva man faktisk gjør. Det er å skille mellom forfektede verdier og de virkelige 

verdiene. Med utgangspunkt i deres teori så kan man si at NFF må jobbe for å få samsvar 

mellom det organisasjonen uttrykker og hva den faktisk gjør, og på den måten søke å realisere 

det verdigrunnlaget som er ment å styre organisasjonen. 

 

1.8 Hva man ønsker å gjøre og hva som faktisk blir gjort 
 

Selv om Argyris & Schöns primære fokus har vært i tilknytning til spørsmål rundt læring i 

organisasjoner, mener jeg teorien kan benyttes i beskrivelse av NFFs strategi og 

verdigrunnlag som en uttalt teori, og at realitetene kan forstås utifra det de betegner som 

bruksteori. Argyris & Schön skiller mellom en organisasjons uttrykte teorier og bruksteorier. 

Førstnevnte er en handlingsteori som tar utgangspunkt i at mennesker tar med seg sine egne 

handlingsteorier inn i samhandling med andre. Dette er verdier de ansatte sier de tror på og 

som de er bevisst, og dermed kan vi si at det er disse verdiene våre handlinger tar 

utgangspunkt i. Ofte kommer slike verdier til uttrykk i organisasjonens målsettinger, 

ledelsesfilosofi eller visjoner slik de for eksempel er formulert i en strategiplan (Bang 1999). 

Dette finner vi igjen i organisasjoner der en ledelse vedtar et sett med verdier som er ønskelig 

skal dominere den overordnede organisasjonskulturen.  

 

NFFs strategi og verdigrunnlag er å regne som forfektede verdier. Ledelsen ønsker at disse 

verdiene skal danne grunnlag for og styre de ansattes atferd, og dermed opptre som bruksteorier. 

Eksempelvis beskrevet tidligere, der verdigrunnlaget uttrykkes å ha en sentral plass og fungere 

som rettesnor i hverdagen. Dette er å anse som en del av organisasjonens uttalte teori, men det 

betyr ikke at det er slik målsettingen oppleves av de ansatte, og at det som faktisk gjøres er 

organisasjonens bruksteori. Andre eksempler finner vi i de personalpolitiske virkemidler, der NFF 

skal ”utvikle en samarbeidsform med hele organisasjonen som i størst mulig grad kombinerer 

NFFs mål og de ansattes behov” (http://fotball.phb.no/preview3.aspx/ Personalhåndboka 20005).  

 

Videre har NFF bestemt at møte mellom ansatte og ledelse skal formaliseres gjennom 

medarbeider- og vurderingssamtaler. Hensikten er at dette skal være av betydning for de ansattes 
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motivasjon, læring og utvikling, og som et element i økt grad av trivsel hos ansatte. Disse 

samtalene er deler av organisasjonens uttalte teori, og sier noe om hva man gjør eller har til hensikt 

å gjøre. Bruksteoriene er derfor de teorier og verdier som egentlig ligger bak de ansattes 

handlinger, som de lever etter, ikke er bevisst, og dermed sjelden er diskuterbare. Bruksteorier 

omhandler de modeller, verdier og holdninger som i virkeligheten styrer hendelsene i 

organisasjonen. I første omgang benyttes bruksteoriene på det individuelle plan siden de er utviklet 

og overført via sosialiseringsprosesser (Argyris & Schön 1996). Bruksteorier kan komme til 

uttrykk på forskjellige måter, for eksempel som en del av organisasjonens belønningssystem eller 

enkeltindividers atferd, seremonier og ritualer i organisasjonen. Det er ofte vanskelig å kartlegge 

hvilke verdier man finner i organisasjonen, ofte vil de uttrykte verdiene komme til uttrykk fordi 

medlemmene i organisasjonen ikke vil innrømme at de kan være motsatt av de etterlevde verdiene. 

Nettopp dette kan, ved bruk av intervju og spørreskjema, gjøre det vanskelig å kartlegge hvilke 

verdier vi finne i en organisasjon. Dette fordi det først og fremst er de uttalte verdiene man møter 

når man spør hva de ansatte verdsetter eller vektlegger (Bang 1999). 

 

Jeg vil senere i oppgaven stille spørsmål om det er samsvar mellom hva NFF sier de skal 

gjøre og det som blir gjort, og samtidig vurdere om det er samsvar mellom ledere og ansattes 

oppfatning og erfaring i forhold til dette. 

 

I strategien, og i nær sammenheng med verdigrunnlaget, nevnes: ”trivsel og glede skal prege 

samholdet og fellesskapet på alle nivåer i organisasjon” (Handlingsplan 2000-2003:6). I dette 

finner vi viktige og utfordrende oppgaver for ledelsen. En enkel slutning vil være at ansattes 

trivsel vil kunne påvirke organisasjonens mål- og resultatoppnåelse. Dersom organisasjonen 

evner å omsette verdispørsmål til konkrete handlinger gjennom fokus på ansatte som ressurs, 

kan dette gi positive resultatmessige mål for organisasjonen. Et annet virkemiddel beskrevet i 

strategien er samarbeidsform. Dette skal kombinere organisasjonens mål og de ansattes 

behov. Det blir da et spørsmål om trivsel alene kan stå som bilde på NFFs fokus på ansatte 

som ressurs, og at trivsel skapes ved at ansattes behov blir tilfredsstilt. Bakgrunnen for å stille 

dette spørsmålet er å synliggjøre at selv om man i strategi og personalpolitiske målsettinger 

beskriver trivsel som viktig, er det ikke gitt at den uttalte teorien samsvarer med realiteten. 

Dette ser jeg i sammenheng med NFFs uttalte fokus på ansatte som ressurs der trivsel er 

beskrevet som en del av organisasjonens verdigrunnlag, og dermed en del av strategien. Man 

kan betrakte trivsel som om den finnes eller ikke, en inngang til diskusjon rundt dette tar jeg 

med utgangspunkt i Hertzbergs tofaktorteori.  
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1.9 Hertzbergs tofaktorteori – om trivsel på arbeidsplassen 
 

Hertzberg hadde, blant annet, interesse for ansattes motivasjon og tilfredsstillelse på 

arbeidsplassen. Det grunnleggende i hans teori er at man må lage et tydelig skille mellom 

hvordan arbeidssituasjon er, og hva innholdet i selve arbeidet er. Hertzberg ser på motivasjon 

som knyttet til hvordan individet føler at den får oppfylt sine behov. For Hertzberg var 

tilfredsstillelse av behov en forutsetning for trivsel. Hertzbergs fokus var på økning av 

tilfredsstillelse generelt, og ikke på at man skulle tilfredsstille spesifikke behov (Andersen & 

Abrahamsson 1996). Selve teorien er dermed ikke ment å se på resultatet av økt motivasjon, 

men på om behov blir tilfredsstilt eller ikke. For å gjøre dette skillet tydelig valgte Hertzberg 

å dele inn i motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer. 

 

Det Hertzberg kalte motivasjonsfaktorer, var behov som individet ønsket eller hadde behov 

for å få tilfredsstilt, og dermed kunne disse behovene sies å være behov av større betydning. 

Ble ikke behovene tilfredsstilt, ville det føre til motivasjon for å dekke disse behovene som 

dermed satte i gang handling. Hertzberg konkluderte etter en undersøkelse om hva som skaper 

positive og negative tanker om jobbsituasjonen, at jobben i seg selv var den mest motiverende 

faktoren i arbeidsmiljøet. Positive tanker skapes når ledelsen gjør noe som viser at de 

verdsetter ansattes arbeidsinnsats, og anser de ansatte som eksperter på sitt felt. Frynsegoder 

fremkaller derimot heller negative tanker, fordi de ansatte ofte vil anse dem som 

utilstrekkelige eller uten verdi til å kunne utgjøre en endring i selve arbeidssituasjonen. 

Faktorene er fremstilt i tabellen nedenfor.  

 

 
Tabell 1 

Hertzbergs motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer 

 

 Motivasjonsfaktorer Hygienefaktorer 

Tilstede Trivsel Ikke mistrivsel 

Ikke tilstede Ikke trivsel Mistrivsel 
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Det mest fremtredende og karakteristisk for teorien er at selv om motivasjonsfaktorer ikke er 

tilstede, så skaper ikke det alene mistrivsel. Det samme kan sies om tilstedeværelse av 

hygienefaktorer siden det ikke skaper trivsel, men fravær av mistrivsel. 

 

1.9.1 Motivasjonsfaktorer 
 

Motivasjonsfaktorer omfatter seks behov der:  

(1) prestasjoner er å få tilfredsstilt behovet å fullføre et arbeid, løse problemer og se resultater 

av det arbeidet man har gjort, videre der (2) anerkjennelse, som relateres til selve arbeidet, 

ikke er det samme som å bli satt pris på, (3) arbeidet i seg selv at man blant annet synes 

arbeidet er interessant og variert, (4) ansvar er å ha kontroll over egen arbeidssituasjon, bli 

tildelt ansvar for arbeidsoppgaver, (5) forfremmelse rett og slett at man er gitt muligheten til å 

få en høyere stilling, og (6) vekst der læring og utvikling av ny kompetanse og kunnskap gjør 

at man ser muligheter for forfremmelse senere. Ifølge Andersen & Abrahamsson vil 

tilfredsstillelse av noen av disse behovene føre til at man ønsker mer, eller får større behov for 

en slik type tilfredsstillelse. Hygienefaktorene er ikke av samme betydning for den enkelte 

som motivasjonsfaktorene, rett og slett fordi hygienefaktorer ikke er motiverende for arbeidet. 

Hygienefaktorene er faktorer i arbeidets omgivelser, og er ment å skulle forebygge mistrivsel. 

 

1.9.2 Hygienefaktorer 
 

Hertzberg nevner åtte hygienefaktorer, der (1) organisasjonens politikk og administrasjon 

gjelder overordnet for organisasjonen, og ikke forholdet mellom leder og ansatt, (2) lederen, 

og hvorvidt denne har evnen og viljen til å delegere og lære arbeid fra seg, rettferdig i 

behandling av ansatte, og har faglige forutsetninger for å være leder, (3) arbeidsforholdene er 

hvordan selve arbeidsplassen, arbeidsmengden og det fysiske arbeidsmiljøet (varme, støy etc.) 

er, (4) mellommenneskelige forhold forstått som det sosiale miljøet og forholdet mellom 

kolleger, og mellom leder og ansatt, (5) økonomisk godtgjørelse i form av lønn og eventuelt 

andre goder, (6) status i relasjon til hvilken status arbeidet har i organisasjonen, (7) trygghet i 

arbeidet, der en sikker arbeidsplass med solid økonomisk fundament, at organisasjonen har 

rettigheter for ansatte ved eventuelle oppsigelser, og at lang arbeidserfaring har betydning. Til 

slutt nevnes (8) privatlivet, i den grad arbeidet blir påvirket av hvordan det står til i privatlivet. 
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Hertzberg modifiserte senere uttrykket hygienefaktorer til vedlikeholdsfaktorer, men like fullt 

står begrepet inne for at ved mangel eller fravær av hygienefaktorene så vil dette kunne 

medføre mistrivsel. Som tidligere nevnt gir derimot ikke hygienefaktorer direkte motivasjon i 

selve arbeidet. Samtidig vil ikke fravær av motivasjonsfaktorer føre til mistrivsel, men til 

fravær av tilfredsstillelse av overordnede behov. Derfor vil ifølge Hertzberg økt lønning, 

større kontor og mindre arbeidsmengde og et uttall sosiale arrangement ikke bedre trivselen til 

den ansatte, men heller sørge for en tilstand av ikke-mistrivsel. Skal man motivere de ansatte, 

må det gjøres i forhold til motivasjonsfaktorene som er forbundet med arbeidet man gjør. Det 

kan høres intrikat ut at tilfredsstillelse av motivasjonsfaktorer kan skape trivsel i arbeidet, 

samtidig som de ikke kan hindre mistrivsel, og at hygienefaktorene i beste fall kan forebygge 

og ta bort mistrivsel, men ikke gi økt motivasjon.  

 

Disse to dimensjonene er uavhengige av hverandre, og som Andersen & Abrahamsson (1996) 

beskriver, ligger det ikke til grunn at hygienefaktorene må tilfredsstilles før man kan ta fatt på 

motivasjonsfaktorene eller omvendt. Hertzbergs poeng er at trivselsfaktorene skal være 

oppfylt, ellers blir de ansatte utilfredse. Men, det vil aldri kunne motivere i lengden eller sørge 

for at man møter glad på jobb. Motivasjonsfaktorene derimot, svarer til de øverste behov i 

Maslows hierarki, og det er kun de som sikrer at de ansatte yter maks og føler personlig 

tilfredsstillelse gjennom sitt arbeide. 

 

Hertzbergs teori har derimot blitt en del kritisert. Ifølge Andersen og Abrahamsson (1996) er 

nettopp noe av vanskelighetene man møter ved trivselsstudier at så mange som 80 % av 

deltakere i undersøkelsen oppgir god trivsel på jobben, der mange også oppgir at de trives 

svært godt. Én kritikk går på selve metoden, der det nødvendigvis vil måtte bli en 

tofaktorteori siden man har forespurt hendelser som har gitt positive og negative opplevelser. 

Videre går kritikk på at det er tatt for lite hensyn til individuelle forskjeller i hva som fører til 

trivsel og mistrivsel. Kritikk er derfor at man karakteriserer alle mennesker som like, og 

legger for mye vekt på at ønsket resultat av arbeidet skal være glede. Det er heller ikke tatt 

høyde for at mennesker kan ha ulike behov eller ønsker til ulike tider, og at noen ikke er 

motivasjonsfaktorer, som fremstilt hos Hertzberg, men snarere at de oppfatter dem som 

hygienefaktorer, og omvendt. Tross mye og vedvarende kritikk, har Hertzbergs arbeid gitt 

nyttig informasjon i studiet av motivasjon, og er nyttig som anvendt teori. 
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I arbeidet med å tilrettelegge for fokus på ansatte som ressurs, kan man derfor ikke ta for gitt 

at det er ledelsen alene som avgjør om dette arbeidet blir verdifullt for organisasjonen. I 

tillegg er det en av NFFs beskrevne lederoppgaver å legge til rette for godt arbeidsmiljø. 

Samtidig må dette arbeidet ses i sammenheng med de rammer organisasjonen fungerer 

innenfor, som gjør det nødvendig med en tydeligere forståelse av hvilke utfordringer det er å 

forstå organisasjoner, og den virkelighet de eksisterer innenfor. 
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2 Organisasjonsteoretisk perspektiv på NFF 
 

I dette kapittelet tydeliggjør jeg hvilken utfordring det kan være å forstå og forklare 

organisasjoner. For ytterlige å belyse en organisasjon, tar jeg utgangspunkt i en strukturell 

ramme for beskrivelse av organisasjonen innenfor et strukturelt perspektiv. Jeg vil til slutt i 

denne delen ta utgangspunkt i Mintzberg som representant innenfor strukturteori, og vurdere 

NFF opp mot denne forståelsen. 

 

Det er viktig, ikke bare for ledere av organisasjoner, men også for andre som jobber innenfor 

en organisasjons rammer å ha forståelse for at organisasjoner har grunnleggende karaktertrekk 

(Bolman & Deal 1996). Siden organisasjoner har en så stor innvirkning på vårt liv, vil vi søke 

både å forstå og finne vår plass i disse strukturene. Selve organiseringen er ikke noe som er 

funnet opp og utviklet de siste tiårene. Det er først siden forrige århundre at organisasjoner 

har vokst seg så store og komplekse, og med så stor påvirkningskraft som de vi finner i dag. 

Det har utartet seg en kompleks og tydeligere organisering mellom mennesker, grupper og 

organisasjoner. Denne oppblomstringen av kompleks organisering har påvirket våre 

aktiviteter til å bli mer kollektive aktiviteter. Vi vokser opp med og inn i organisasjoner, og de 

er mye av strukturen i vårt daglige liv. Tross dette så har vi liten forståelse, og har ikke alltid 

lett for å redegjøre for hvordan organisasjoner fungerer.  

 

2.1 Utfordringer ved beskrivelse av organisasjoner 
 

Det første vi kan ta utgangspunkt i er at organisasjoner er komplekse, først og fremst fordi de 

har med mennesker å gjøre. Både vår egenartede atferd, men også vår atferd i interaksjon med 

andre personer og grupper, er vanskelig både å forstå og forutsi. Jo større en organisasjon er, 

jo mer sammensatt vil naturligvis bildet være. Kompleksiteten øker med mengden av 

avdelinger, målsettinger og ansatte i organisasjonen. Videre må man være klar over at 

organisasjoner er overraskende, forstått på den måten at resultatet av beslutninger og ulike 

initiativ ikke er forutsigbart. Selv om man etter beste mening ønsker å ha en tydelig struktur 

på hvordan man vil imøtekomme organisasjonens utfordringer, så vil ikke alltid beslutninger 

som tas i det ene øyeblikket være retningsgivende for det totale resultatet. Organisasjoner kan 
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også betraktes som bedragerske, på den måten at den ikke bare er uforutsigbar, men den 

skjuler samtidig tiltak som kan avsløre at den ikke var klar over sin egen uforutsigbarhet, 

forstått slik at uventede resultater forsøkes forklart med rasjonalitet. (Bolman & Deal 1998). 

Fordi organisasjoner er komplekse, uforutsigbare og bedragerske så kan de karakteriseres som 

uklare. En organisasjon kan være uklar på ulike måter, det er ikke alltid enkelt å vite hva som 

egentlig foregår i en organisasjon, og selv om vi vet noe av hva som skjer er sammenhengen 

ikke alltid like klar. Forskjellig informasjon blir tolket ulikt hos personer, informasjonen kan 

også være ufullstendig, noe som i sin tur kan være bevisst for å unngå problemer eller 

konflikter. 

 

2.2 Rammer for beskrivelse av organisasjoner 
 

Teorier om organisasjoner har ulikt utgangspunkt med hensyn til hva og hvilke områder som 

skal være grunnlag for analyse, og de fleste organisasjoner innehar visse egenskaper som gjør 

det mulig å kategorisere dem ytterligere. Det er derimot en utfordring å velge teorietisk 

ståsted når man vil beskrive en gitt organisasjon, som Bolman & Deal (1996) nevner er ikke 

de ulike teoretiske perspektivene ensidige. Man bør søke å beskrive organisasjoner utifra flere 

rammer samtidig, for tydeligere å fremheve at organisasjoner fungerer eller bør fungere 

innenfor flere fortolkningsrammer på samme tid. Jeg vil i kapittel 8 komme nærmere tilbake 

til dette, i beskrivelse av en alternativ ramme NFF kan søke å jobbe innenfor i fremtiden. 

 

2.2.1 Om organisasjonsstruktur 
 

Alle organisasjoner har en eller annen form for struktur som skal gi forutsigbarhet i stabilitet 

og pålitelighet i organisasjonens arbeid. Struktur er nødvendig for god ressursutnyttelse og 

måloppnåelse (Andersen & Abrahamsson 1996). Samtidig sier dette noe om hva som er felles 

for alle organisasjoner, struktur er rett og slett at det i organisasjonen finnes en arbeids- og 

autoritetsfordeling. Dette er samtidig svar på spørsmålet om hvorfor struktur dannes, siden vi 

jobber sammen for å løse arbeidsoppgaver vil en naturlig konsekvens være arbeidsdeling. Det 

er derimot ikke gitt at alle organisasjoner strukturer seg på samme måte. Ulik struktur oppstår 

eller velges i sammenheng med hva som er mest hensiktmessig i forhold til organisasjonens 

målsettinger, og strukturen vil da si noe om hvordan organisasjonen ønsker å nå 
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målsettingene. Det vil alltid være en utfordring å finne en formålstjenlig struktur som tar 

hensyn til hvordan man løser dagens utfordringer, og samtidig er fremtidsrettet hvis 

organisasjonens behov endrer seg.  

 

Andersen og Abrahamsson (1996) har ved hjelp av fem ulike forklaringer beskrevet hva som 

bestemmer en organisasjons struktur. Én forklaring er (1) strategi, som er en rasjonell 

antagelse om at organisasjoner har bestemte mål der arbeids- og autoritetsfordelingen følger 

logisk av målsettingene. En annen forklaring er organisasjonens (2) størrelse, blant annet av 

antall ansatte, der man antar at jo større organisasjonen er desto mer desentralisert vil arbeids- 

og autoritetsfordelingen være. Den tredje forklaringen er (3) teknologi, og forklares som: ”… 

de prosesser og metoder som anvendes i organisasjonen for å omdanne innsatsfaktorer til 

ferdige produkter eller tjenester” (Andersen & Abrahamsson 1996). Den fjerde forklaringen 

hevder at (4) omgivelsene er bestemmende for struktur. Derimot er det ikke sikkert at en slik 

forklaring stemmer med virkeligheten siden organisasjoner i de samme omgivelsene har ulike 

strukturer, og omvendt at man finner samme struktur i ulike omgivelser. Andersen og 

Abrahamsson (1996) mener organisasjonsstrukturen skal velges, nærmere bestemt at valget 

av struktur er, med utgangspunkt i de oppgaver som skal løses. Det betyr samtidig at det må 

være noen som velger strukturen. Dette er utgangspunktet for Andersen og Abrahamssons 

tese, der ledelsen velger struktur, med andre ord er det (5) makt- og kontrollimperativet som 

er den avgjørende faktor. Den første forklaringen, strategi, vil i stor grad være påvirket av 

ledelsen, men de andre faktorene mer er å anse som begrensninger av ledelsens 

valgmuligheter.  

 

2.3 NFFs organisatoriske utvikling 
 

Fra stiftelsen av NFF i 1902 frem til i dag, har både norsk fotball generelt og NFF som 

organisasjonen hatt stor utvikling sportslig og organisatorisk. Det som spesielt kjennetegner 

utviklingen er fokus på organisasjonsutvikling, utforming og implementering av strategiske 

planer. Omstruktureringer i organisasjonen har gitt grobunn for økt spesialisering av 

arbeidsoppgaver, og man ser økning i bruk av faglig kompetanse og spesialutdannede 

medarbeidere i samsvar med at organisasjonen utvikler mer spesialiserte funksjoner. Dette 

fører i sin tur til både faglige og organisatoriske utfordringer. Disse utfordringene finner vi 

innenfor områder som arbeidsmiljø og trivsel, ledelsen og de ansattes kompetanse og en 
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helhetlig vurdering av ansatte som ressurs. Økte krav fra omgivelsene gjør at organisasjonen 

må imøtekomme disse, som gir utslag i økt kompleksitet på arbeidsområder og ikke minst 

arbeidsmengde. Dette er i likhet med den generelle utviklingen i andre organisasjoner i 

samfunnet, og det kan være vanskelig å si at frivillige organisasjoner opererer uavhengig av 

resten av samfunnet. Det er forholdsvis enkelt å finne eksempler på dette både i antall ansatte 

og i spesialisering i arbeidsoppgaver. Driftsoppgavene er også blitt profesjonalisert, mer 

sammensatt, de har økt både i omfang og hastighet, og er mer utfordrende innenfor spesielle 

arbeidsområder. Eksempelvis var det inntil nylig ingen juridisk kompetanse i NFFs 

administrasjon. I Forvaltningsseksjonen har NFF nå to jurister med ansvar for en rekke 

arbeidsoppgaver, med utgangspunkt i tolkning av NFFs eget lov og reglement ovenfor NFFs 

klubber og enkeltpersoner. Egen juridisk kompetanse begrunnes med viktigheten av faglig 

tyngde og trygghet i saksbehandling. Tidligere har NFF innhentet juridisk kompetanse ved 

behov, men med stadig økende grad av ulike jussrelaterte saker hvor den andre part har 

engasjert jurist, har man funnet det hensiktsmessig å møte disse utfordringene ved å ha 

juridisk kompetanse i administrasjonen. 

 

2.4 NFFs organisatoriske struktur 
 

Forbundstinget vedtar organisasjonens politikk og tillitspersoner. Det sentrale leddet arbeider 

utifra de programmer som vedtas på Forbundstinget, og strategidokument og tiltaksplaner blir 

utarbeidet på bakgrunn av vedtak. I prinsippet er det alle NFFs i overkant av 1800 klubber 

som vedtar hvilke oppgaver som skal utføres i organisasjonen og delegerer dette ansvaret til 

NFFs øverste organ, Forbundsstyret. Generalsekretæren oppnevnes av forbundsstyret, og har 

ansvar for å iverksette oppgavene i form av strategi, formulering av mål og tiltak for å nå 

disse. Organisasjonens struktur blir vedtatt av Forbundsstyret, på bakgrunn av anbefalinger 

gitt av ledergruppen. Generalsekretæren har en overordnet funksjon i NFFs administrasjon 

tilnærmet daglig leder, og utgjør ledergruppen sammen med administrasjonens 

avdelingsledere.  

 

NFF har noen organisatoriske kjennetegn det kan være verdt å ta med, for en nærmere 

forståelse av hvilke rammer NFF jobber innenfor. NFFs organisasjonsstruktur er hierarkisk 

oppbygget, som vist ved organisasjonskart tidligere i oppgaven, og vi ser tydelig inndeling og 

skille mellom nivåer på avdelings- og seksjonsnivå. NFF kan karakteriseres som målorientert 
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siden strategien inneholder klare og tydelig målformuleringer. I strategien står skrevet: ”NFF 

skal være i forkant rent organisatorisk, relatert ti egen organisasjon, andre organisasjoner; 

samarbeidspartnere/næringslivet og det offentlige på alle nivå” (Handlingsplan 2000-

2003:19) og virkemidlene for videre utvikling av organisasjonen er at: ”NFF skal fremstå som 

profesjonell og fremtidsrettet i alle ledd og skal ha en optimal, rasjonell organisering 

sentralt” (Handlingsplan 2000-2003:16). Optimal her forstått som at organisering skal med 

være grunnlag i målsettingene, ikke omvendt, og rasjonell forstått som tydelige og 

velfungerende kommandolinjer i hierarkiet. Denne rasjonelle organiseringen skal være 

utgangspunkt for effektivitet i oppnåelse av målsettinger gjennom tydelige målformuleringer.  

 

Selv om man har en tydelig struktur i en organisasjon ved hjelp av et organisasjonskart, og 

samtidig i organisasjonens strategi finner veloverveide formuleringer om struktur og 

organisering, er det likevel ikke uproblematisk å beskrive organisasjoner og hvordan de 

fungerer. 

 

2.5 NFF satt opp mot Mintzbergs strukturteori 
 

Henry Mintzberg (1983) gir en beskrivelse av hvordan organisasjoner kan strukturere seg for 

å være mest mulig effektive. Han beskriver organisasjonsstrukturen ved hjelp av tre 

hovedkomponenter, koordineringsmekanismer, organisasjonsdeler og organisasjonsmodeller. 

Denne beskrivelsen er ment å tegne opp et grunnriss av organisasjonens struktur. Mintzberg 

har lagt til en fjerde komponent, organisasjonsfunksjoner, som skal beskrive hvordan disse 

strukturene faktisk funksjonerer. 

 

Med NFFs målsetting om optimal og rasjonell organisering, vil jeg med beskrivelse av noen 

hovedkomponenter hos Mintzberg gi et bilde av strukturen i NFFs administrasjon, og 

beskriver dette med utgangspunkt i Mintzbergs koordineringsmekanismer og 

organisasjonsfunksjoner. Mintzberg mener enhver organisert aktivitet har to grunnleggende 

og konkurrerende forutsetninger. For det første deles aktivitetene inn slik at de utføres i 

mindre enheter eller arbeidsdeling, for deretter å koordineres slik at aktivitetene blir 

gjennomført. Mintzberg benyttet en strukturell analyse som tok utgangspunkt i organisasjonen 

som en helhet bestående av ulike og til en viss grad konkurrerende enheter. For analyse av de 

strukturelle forholdene i en organisasjon, kan vi relatere til Mintzberg (1983) og de fem 
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grunnleggende elementer han mener alle organisasjoner består av, og som kan bli gjort til 

gjenstand for analyse. For å nå målsettinger må man ha en felles innsats som gjør ansatte i 

organisasjonen avhengige av hverandre for å nå organisasjonens fastsatte mål og målsettinger. 

Arbeidsdelingen er med bakgrunn i at de som skal gjennomføre oppgavene er gjensidig 

avhengig av hverandre, og den enkeltes innsats må derfor være i sammenheng med hva de 

andre gjør. Her kommer koordineringsmekanismene inn, og må forstås utover 

begrepsrammen, det handler like mye om kontroll og kommunikasjon som koordinasjon. 

 

2.5.1 Koordinering av arbeid i organisasjoner 

 

Mintzberg (Andersen & Abrahamsson 1996) beskriver fem ulike koordineringsmekanismer 

en organisasjon kan benytte seg av for å koordinere arbeidet. Disse mekanismene er ikke 

ensidig utelukkende, og organisasjoner kan heller ikke ta de i bruk i deres rendyrkede form.  

Organisasjoner benytter gjerne flere koordineringsmekanismer samtidig, men én er oftest 

fremtredende. Den første mekanismen er (1) gjensidig tilpasning der man gjennom uformell 

kommunikasjon koordinerer arbeidet der de involverte blir enige seg imellom om hvordan 

arbeidet skal utføres. Den andre er (2) direkte veiledning der koordinering skjer gjennom at en 

person tar ansvar for andres arbeid gjennom å gi instruksjoner, korreksjoner og kontrollerer at 

arbeidet utføres riktig. Den tredje mekanismen er (3) standardisering av arbeidsprosesser der 

man gjennom regler standardiserer arbeidsprosessen, slik at man definerer hvordan arbeidet 

skal utføres. Den fjerde koordineringsmekanismen er (4) standardisering av resultat der 

interesse er på resultatet av prosessen, hvordan dette nås er ikke definert i reglene. Den siste 

mekanismen er (5) standardisering av kompetanse, der det verken er regler for hvordan 

arbeidet skal utføres eller hvordan resultatet skal være. Involverte vil i egenskap av sine 

kvalifikasjoner, kompetanse eller arbeidserfaring, være standardisert i forhold til 

arbeidsprosessen.  

 

Mintzberg mener koordineringsmekanismene er det mest grunnleggende element i strukturen. 

Den beskriver ikke hvem eller hvor i organisasjonen koordineringen skal skje, men på hvilke 

forskjellige måter den skal skje på (Andersen & Abrahamsson 1996). Hva slags 

organisasjoner benytter de ulike koordineringsmekanismene, og hvilke kan vi si NFF benytter 

seg av?  
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I NFFs administrasjon kan det se ut til at det er en blanding mellom standardisering av 

arbeidsprosesser og standardisering av kompetanse, med størst vekt på det siste.  

NFFs hovedfokus er fotball, og alt arbeid i organisasjonen er relatert til dette. Alle klubber i 

Norge forventer, med utgangspunkt i deres delegering av ansvar til Forbundsstyret, at NFF 

har fokus på utviklingsoppgaver innen fotball både i organisasjonens administrasjon og 

regionale enheter. Det kreves derfor kompetanse innenfor hele fotballproduktet, topp- og 

breddefotball, selv om konkret kompetanse kan være ulik mellom sentral administrasjon og 

de regionale enhetene. Eksempelvis, kan vi si at det alene ikke er nok å ha kunnskap om 

organisasjonens idrettsadministrative systemer, uten samtidig å ha grunnleggende kunnskap 

om organisering og funksjoner som finnes i organisasjonens ulike politisk valgte komiteer og 

utvalg.  

 

Videre er generell kunnskap om klubbenes struktur og dets funksjoner, også nødvendig for 

effektivt å kunne utføre arbeidsoppgaver. Vi kan derfor hevde at én type kunnskap vil være 

gjeldende for alle i organisasjonen. Med standardisering av ferdigheter kan vi si eksempelvis 

si at den uformelle kommunikasjonen i gjensidig tilpasning, må vike for planlagt 

kommunikasjon i standardisering av ferdigheter. Medarbeider- og vurderingssamtale som 

virkemiddel i personalpolitikken kan derfor, med bakgrunn i standardisering av ferdigheter, 

forstås som en møteplass der fakta og informasjonsoverføring foregår for nettopp å sikre at 

man har felles nivå på kunnskaper og ferdigheter i administrasjonen. 

 

I tillegg til koordineringsmekanismene, ønsket Mintzberg å si noe om egenskaper for hvordan 

organisasjonene fungerer. Disse egenskapene kan forstås som analysekategorier. 

 

2.5.2 Organisasjonsfunksjoner 

 

Organisasjonskartet kan vise hvordan (1) formell autoritet eller den formelle 

autoritetsstrømmen fungerer nedover i systemet. Organisasjonens virkemåte kan også 

beskrives som et nettverk av (2) regulerte strømmer (Andersen & Abrahamsson 1996) av 

produksjonsarbeidet gjennom den operative kjernen, av de kommandoer og instruksjoner som 

gis nedover i hierarkiet for å kontrollere den operative kjernen. Den tredje funksjonen er 
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organisasjonens (3) uformelle kommunikasjon som beskriver organisasjonen som et system, 

der uformell kommunikasjon er av betydning for gjensidig tilpasning. Videre er (4) 

arbeidskonstellasjoner uformelle grupper, som for anledningen kan dannes for å ta 

beslutninger og få gjennomført arbeid. Den siste funksjonen beskrevet er ad-hoc 

beslutningsprosesser, der organisasjonen beskrives som et nettverk av adhocbeslutninger som 

binder sammen de strategiske og detaljbeslutningene. 

 

Poenget til Mintzberg er å gi en beskrivelse av at organisasjonens formelle og uformelle 

struktur er koblet sammen, og vanskelig kan skilles fra hverandre. Relaterer vi 

aktivitetsstrømmene til NFF sentralt, vil jeg si at hovedtyngden er relativt strukturert. Den 

består av den formelle kommunikasjonen i det daglige arbeidet, forholdet mellom ledelsen og 

den ansatte. Den formelle kommunikasjonen betegnes her som personalpolitikken som 

utøves, og innenfor den bruk av virkemidler som nevnte medarbeider- og vurderingssamtale. 

En konsekvens av den formelle kommunikasjonen er mindre uformell kommunikasjon. Med 

mye formell kommunikasjon vil det bli mindre tid til de uformelle møtene mellom leder og 

ansatt. Nettopp en slik form, hvor det legges opp til mye formell kommunikasjon, vil kunne 

påvirke i hvilken grad ledelsen har tid til tydeligere tilstedeværelse i administrasjonen. 
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3 Personalledelse med fokus på ansattes om ressurs 
 

Jeg beskrev i kapittel 2 NFFs organisatoriske utvikling. På samme tid erkjenner NFF at 

utfordringene er store i utvikling av egen organisasjon. Som virkemiddel for utvikling av 

organisasjonen skal, som beskrevet i innledningen, NFF ha nødvendig kompetanse hos ledelse og 

ansatte til bruk i utvikling. De ansatte blir i denne sammenheng beskrevet som en viktig ressurs, og 

at deres kompetanse vil påvirke resultatet innenfor både aktivitet og økonomi. I dette finner vi en 

sammenheng mellom NFFs strategi for utvikling av organisasjonen, og personalpolitiske 

målsettinger. Organisasjonens strategi og personalpolitikk vil derfor legge grunnlag for 

personalarbeidet som foregår i praksis. Aakerøe (1997) beskriver nettopp en slik sammensetning 

som grunnlag for en organisasjons personalledelse. En tydeligere beskrivelse av personalledelse 

gjøres ved inndeling i delemnene og sammenheng mellom strategi, personalpolitikk, 

personalplanlegging og personalarbeid.  

 

I det følgende vil jeg begrunne nærmere sammenhengen mellom de ulike delemnene, og min 

forståelse av personalledelse i NFF som virkemiddel i organisasjonens strategi for utvikling. 

 

3.1 Perspektiv på ledelse  
 

Det finnes utallige definisjoner av ledelse, og de fleste vil på et eller annet tidspunkt komme 

innom begrep som mål, måloppnåelse, organisasjon, struktur og menneskelig interaksjon 

(Andersen & Abrahamsson 1996). Dette viser også sammenhengen mellom organisasjon og 

ledelse der alle organisasjoner har en form for ledelse, og at ledelse alltid er i sammenheng 

med organisasjon. Jeg vil benytte følgende definisjon av ledelse: ”ledelse er den atferd som 

ett eller noen individer i en gruppe, organisatorisk enhet eller organisasjon utviser og som 

gjelder systematisk påvirkning på de andre med sikte på at gruppen eller organisasjonens 

skal løse bestemte oppgaver og nå bestemte mål” (Andersen & Abrahamsson: 76). Som nevnt 

i definisjonen av ledelse over finner vi begreper som gruppe, organisasjon og mål, og videre 

er det i definisjonen beskrevet påvirking av de andre. Denne definisjonen gir dermed 

koblinger til grunnlaget for ledelse, effektivitet, og peker på mellommenneskelige relasjoner, 

legitimitet. Grunnlaget for ledelse er at den både skal vise til resultater, og at den har 
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forankring hos de som tilhører organisasjonen. Ledelse i denne sammenheng er med 

utgangspunkt i struktur, at det finnes en arbeids- og autoritetsfordeling. Dette forklares med at 

hvis man skal ha felles innsats for å nå felles mål så må noen planlegge, koordinere og 

kontrollere aktiviteten. Dette innebærer arbeidsdeling og ulik maktfordeling i organisasjonen, 

og med det oppstår strukturen (jfr. pkt. 2.2.1 – Om organisasjonsstruktur). Bolman & Deal 

(1998) støtter seg til at ledelse har å gjøre med å oppnå resultater gjennom andre, resultater i 

forhold til organisasjonens målsettinger. Slik sett blir ledelse mer enn egeninnsats fra 

individuelle ledere for måloppnåelse, ledelsen er avhengig av de ansattes arbeidsinnsats. 

 

Det kan derfor bli både faglige og organisatoriske utfordringer. Disse utfordringene finner vi 

innenfor områder som arbeidsmiljø og trivsel, ledelsen og de ansattes kompetanse og en 

helhetlig vurdering av ansatte som ressurs. 

 

3.1.1 NFFs beskrevne ledelsesoppgaver 

 

I strategien og personalhåndboka legges vekt på at ledelsen har en avgjørende rolle i utvikling 

av organisasjonen. Den har ansvar for å nå målsetting om forstsatt utvikling av 

organisasjonen, og skal vektlegge fokus på ansatte som ressurs i dette arbeidet. I 

personalhåndboka (http://fotball.phb.no/preview3.aspx/ Personalhåndbok 20006) er beskrevet 

at avdelingslederne har det faglige og personalmessige ansvaret for respektive avdelinger, og 

samtidig nærmeste overordnede for ansatte ved alle henvendelser som omhandler 

arbeidsoppgaver eller personalmessige forhold. En tydeligere beskrivelse av lederens 

arbeidsoppgaver, er at denne skal gi råd, veiledning og anvisning i arbeidet. Dette innebærer 

at lederen må være bevisst sitt ansvar for å legge til rette for at ansatte løser arbeidsoppgavene 

med kvalitet og i forhold til målsettingene. Videre skal en leder sørge for et godt arbeidsmiljø 

på arbeidsplassen, forstått som å involvere seg i de ansattes hverdag og arbeidssituasjon, 

være en god motivator, og ha evne til å vise engasjement og interesse for de ansatte som 

medarbeidere. I relasjon til dette er en annen lederoppgave å legge forholdene til rette for 

faglig og personlig utvikling i arbeidet. Til slutt er det et krav at lederne skal gjennomføre 

medarbeidersamtale minst én gang pr. år. 
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Disse krav til ledelsen er i nær sammenheng med verdigrunnlaget, der vektlegging av ansatte 

som ressurs og deres kompetanse anses som viktig i utviklingen av organisasjonen, og i 

forhold til organisasjonens mål- og resultatoppnåelse. Det blir dermed et spørsmål om 

hvordan ledelsen forvalter sine ressurser i form av ansatte og deres kompetanse. Det betyr 

vektlegging av god personalledelse som virkemiddel i dette arbeidet. 

 

3.2 Personalledelse som virkemiddel 
 

Aakerøe (1997), viser til Nordhaug, som beskriver en historisk utvikling i forståelsen av 

ledelse fra et forvaltningsperspektiv, via et administrasjonsperspektiv frem til et 

ledelsesperspektiv. Denne endringen har konsekvenser for personalarbeidet som utøves i 

organisasjonen. 

 

Personalledelse har, til forskjell fra et forvaltnings- eller administrasjonsperspektiv, fokus på 

best mulig å tilpasse de ansatte til de aktiviteter som skal utføres i organisasjonen, med 

utgangspunkt i en personalpolitikk med fokus på ansatte som en viktig ressurs. Når 

personalledelse vektlegges i organisasjonens strategi, er det i den hensikt at personalarbeidet 

blir prioritert på linje med andre sentrale oppgaver i organisasjonen. Et kjennetegn ved 

personalledelse er at organisasjonens ledelse er direkte involvert i personalarbeidet, videre 

ved at personalbehovet planlegges utifra fremtidige behov. Man ønsker å avdekke 

kompetanse og utviklingsbehov før eventuelle kompetansegap får konsekvenser.  

 

Jeg vil i dette kapittelet fokusere på den ledelsesfunksjon som må ivaretas for at 

organisasjonen skal fungere tilfredsstillende. Det er samtidig forskjellige innganger til en 

beskrivelse av ledelsesfunksjonen i en organisasjon. Situasjonsbestemt ledelse er opptatt av 

grunnleggende trekk eller mønstre som preger en leders atferd, og er en type ledelse der er 

man opptatt av å påvirke atferd, ikke holdninger eller følelser. En beskrivelse av 

ledelsesfunksjonen som en funksjonstilnærming, er en helhetlig måte å betrakte ledelse på. 

Man ønsker da å ta utgangspunkt i de funksjoner ledelsen har, fremfor en tilnærming med 

fokus på den enkelte leder, hvilken person eller stilling som skal løse ledelsesoppgavene 

(Aakerøe 1997). Jeg vil ta for meg personalledelse med grunnlag i beskrivelsen ovenfor, 

innenfor områdene strategi og personalpolitikk, personalplanlegging og personalarbeid. 
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3.2.1 Strategi 

 

En aktiv personalpolitikk må være i sammenheng med strategien og målene for virksomheten. 

Allikevel er det lite omtale av NFFs personalpolitikk i strategidokumentet. I 

personalhåndboka er det derimot en beskrivelse av blant annet ledernes ansvarsområder, 

veiviser for ansatte ved forespørsler av personalmessig art og NFFs valg av medarbeider- og 

vurderingssamtaler som virkemidler i personalarbeidet. Det er også beskrevet ulike 

målsettinger som har til hensikt å være styrende for organisasjonens personalpolitikk, der vi 

av mer overordnet type finner at: ”NFF skal være en trygg og positiv arbeidsplass og at 

organisasjonens til enhver tid skal kunne tilby arbeidsoppgaver som både er utfordrende og 

utviklende med utgangspunkt i de ansattes behov” (http://fotball.phb.no/preview3.aspx/ 

Personalhåndbok 20007). Videre, skal det fokuseres på en del sentrale elementer som skal 

bidra til å føre en god personalpolitikk. For det første skal man utvikle en samarbeidsform i 

hele organisasjonen som skal kombinere organisasjonens mål og de ansattes behov, og for det 

andre å synliggjøre hvilken kompetanse som finnes. I dette legges det til hvilke forventninger 

man har til at ansatte selv tar et ansvar for å bruke sin kompetanse, i forhold til 

organisasjonens overordnede målsettinger. Kompetanse er her med henvisning til den 

enkeltes vilje og evne til å ta ansvar, søke utfordringer, se og gripe muligheter og innsatsvilje 

(Ibid).  

 

NFF gjorde et omstridt strategisk valg med tanke på fremtidig utvikling av 

personalfunksjonen. Frem til 2001 var det en personalsjeffunksjon, men etter dennes avgang 

ble det ikke ansatt en ny personalsjef. I stedet ble det intern omorganisering av funksjonen fra 

å være en selvstendig lederstilling og en del av ledelsen, til å bli en funksjon kalt 

personalkonsulent, med begrensede fullmakter, uten personalansvar og ikke lenger en del av 

ledelsen. Personalkonsulenten fungerer som generalsekretærens og avdelingsledernes 

personlige ledd ut til de ansatte i hele organisasjonen. Forut for denne prosessen var det 

nedsatt to tverrfaglige grupper som skulle komme med innspill på hvordan en ny 

tilpasningsprosess burde foregå, og hvordan et nytt kart over terrenget i NFF burde skisseres. 

Fra begge disse gruppene, i tillegg til uorganiserte og organiserte samt de regionale kretsene, 

kom det frem krav om styrking av personalfunksjonen og innsettelse av ny personalsjef.  
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Som beskrevet over finner vi innenfor personalledelse også dimensjonen personalpolitikk, 

som i stor grad kan flettes sammen med strategien, men som skiller seg ut på sentral punkter.  

 

3.2.2 Personalpolitikk 
 

Personalpolitikk er her forstått som overordnede mål og retningslinjer for personalarbeidet, og 

må ta hensyn til indre rammebetingelser som organisasjonens mål, ledelsesform, 

ressursgrunnlag i organisasjonen og organisasjonskultur. Skal personalpolitikken fylle 

funksjonen må den klargjøre hvilke verdier organisasjonen bygger på, og konsekvenser dette 

får i personalarbeidet. Personalpolitikken er som vi ser en del av en større helhet, og en viktig 

forutsetning for å kunne ha en god personalfunksjon. Videre skal den være retningslinjer for 

hvordan arbeidet med de menneskelige ressursene i organisasjonen tilrettelegges. Det er også 

viktig at organisasjonen har kontinuerlig utvikling av personalpolitikken, hvis den skal være 

grunnlag for personalarbeidet i praksis. Dette er viktig for å unngå at man ender opp med 

løsninger som bærer preg av særordninger, og ikke ut ifra rutiner, spesielt særordninger som 

frynsegoder og arbeidstid som er vanskelig å ha rutiner på. Feiler man i dette kan det føre til 

større eller stor grad av uforutsigbarhet både for ledelse og de ansatte (Aakerøe 1997).  

 

Aakerøe (1997) nevner noen kjennetegn på organisasjoner som har større grad av 

uforutsigbarhet i avgjørelsene, for eksempel at en ansatt får en uforholdsmessig høy lønn i 

forhold til andre på samme nivå i organisasjonen (Ibid). Lønnsforskjellene mellom de ansatte 

ble større enn at dette kunne forklares utifra ulik kompetanse eller erfaring i organisasjonen. 

Slike ulikheter kan være årsak til begynnende konflikter. Har organisasjonen valgt en 

styrende personalpolitikk, må den samtidig være bevisst i sine handlinger i å nå målene man 

har satt seg. Hvis ikke kan personalpolitikken raskt bli oppfattet som store ord uten innhold. 

Hvis man i organisasjonen ikke føler at man kan følge med på utvikling av personalsiden, er 

det lett å innta en la det skure holdning i forhold til utvikling av personalpolitikken. Det er 

derfor viktig at man omsetter strategi og verdivalg til personalarbeidet, hvis 

personalpolitikken skal ses på som troverdig. Det må også være sammenheng mellom de 

områdene personalpolitikken tar opp. Det vil naturligvis forekomme situasjoner der ad-hoc 

løsninger er nødvendig, men det bør være en generell holdning at det finnes rutiner i praksis. 
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I NFF er det vedtatt at det skal gjennomføres årlige medarbeider- og vurderingssamtaler. 

Medarbeidersamtalen omtales som et verktøy for de ansatte, og vurderingssamtalen som 

verktøy for ledelsen. Medarbeidersamtalen er i personalhåndboken beskrevet som verktøy til 

bruk i kartlegging av ansattes behov for utvikling av arbeidsoppgaver, og eventuelt behov for 

kompetanseutvikling. Man synliggjør fokus på kompetanseutvikling ved at man gir mulighet 

for faglig og personlig utvikling, som skal gi: ”impulser og motivasjon for økt arbeidsinnsats 

hos den enkelte ansatte.” (http://fotball.phb.no/preview3.aspx/ Personalhåndbok 20008).  

 

Bakgrunn for personalarbeidet er derfor organisasjonens strategi og personalpolitikk, men da 

disse er av mer overordnet art så er personalplanlegging mer relatert til det daglige 

personalarbeidet. Personalplanlegging er allikevel av mer strategisk karakter siden den ikke er 

direkte i tilknytning til det daglige personalarbeid. 

 

3.2.3 Personalplanlegging 

 

Personalplanlegging skal sikre at organisasjonen har kvalifiserte ansatte. Utfordringene for 

organisasjonen kommer både via omgivelsene den fungerer i, og internt i form av strategi. For 

å sikre at personalarbeidet har et langsiktig strategisk siktemål, må personalarbeidet styres 

planmessig. Dette innebærer utvikling av menneskelige forutsetninger og benytte disse 

kvalifikasjonene effektivt i arbeidet. Utvikling av menneskets forutsetninger og 

kvalifikasjoner er i relasjon til utvikling av kompetanse. 

 

En definisjon på kompetanse er: “Kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og evner som kan 

anvendes til å utføre arbeid”. (Nordhaug 2004: 29). Kompetanse definert her relaterer til 

hvordan man ved bruk av kunnskap, evner og anlegg gjennomfører arbeidsoppgavene i 

praksis. 

 

Økt kunnskap og faglig spesialisering har ført til store endringer både i forhold til 

arbeidsoppgaver, og hvilke krav det settes til menneskelige ressurser. En utvikling i fokus på 

ansatte og deres kompetanse som en viktig ressurs i organisasjonen, har sammenheng med at 
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det i dag kreves mer faglig dyktighet på alle nivåer i en organisasjon.  Dette medfører at 

arbeidstakere stiller høyere krav både til seg selv, sine arbeidsoppgaver og ikke minst den 

organisasjonen de skal fungere og jobbe i. Det har dermed blitt en større utfordring for 

organisasjonene å bruke arbeidskraften sin på riktig måte. Slike endringene vil legge press på 

tradisjonelle hierarkiske organisasjonsformer. En utfordring for organisasjonen vil dermed 

være å ha fokus på de menneskelige ressursene, som også vil vise organisasjonens evne til å 

kunne tilpasse seg endrede omgivelser i samfunnet. Ansattes ressurser som evner, egenskaper, 

dyktighet, tilpasningsevne og motivasjon vil være organisasjons fremtidige 

konkurransefortrinn, og må derfor betraktes som en del av organisasjonens samlede ressurser. 

Det er derfor en utfordring at organisasjonen strategi for planlegging av de menneskelige 

ressursene, er i sammenheng med den øvrige strategiske planlegging (Bolman & Deal 1998).  

 

NFFs administrasjon skal være et kompetansesentrum, hvilket gjør det nødvendig for NFF å 

ha tilstrekkelig kompetanse innenfor nærmere definerte fagområder. En viktig erkjennelse 

gjøres i NFF der det legges vekt på at i tråd med den generelle samfunnsutviklingen, øker 

også de faglige kravene til arbeidet som utføres i idretten. Organisasjonen er derfor avhengig 

av kompetanseutvikling blant egne ansatte for å kunne følge med i denne utviklingen. Dette 

tvinger frem tiltak for å heve kompetansen i egen administrasjon, der kompetanseutvikling i 

NFF beskrives som ”viktige og nødvendige virkemidler som må brukes aktivt for å sikre at 

organisasjonen så langt som mulig har den kompetansen som det er behov for”. 

(http://fotball.phb.no/preview3.aspx/ Personalhåndbok 20009). Det er ledelsen som 

godkjenner de personalutviklingstiltak som skal iverksettes, i sammenheng med NFFs ønske 

om å bygge en kompetanseprofil for organisasjonen som helhet. I forbindelse med dette 

arbeidet skal det utarbeides en plan som beskriver dagens arbeids- og ansvarsområder, I denne 

skal det synliggjøres hva man antar kan være fremtidige endringer innenfor arbeidsområdene, 

en kartlegging av dagens kompetanse, og vurdering av fremtidig kompetansebehov.  
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3.2.4 Personalarbeid 

 

Personalarbeidet er knyttet til de daglige utfordringer der menneske og organisasjon møtes. 

Organisasjonens personalarbeid kommer derfor til syne som en sum av strategi, 

personalpolitikk og personalplanlegging. Det som imidlertid må være på plass, er at lederne 

har tilstrekkelig kompetanse i personalledelse til å kunne ha et personalansvar. Det er en 

viktig for å kunne omsette strategi, personalpolitikk og personalplanlegging til beslutninger 

og handling til det beste for både organisasjon, og den enkelte medarbeider (Aakerøe 1997). 

 

Som jeg tidligere har nevnt har NFF vedtatt at medarbeider- og vurderingssamtale er blant 

virkemidlene som skal benyttes i måloppnåelsen.  

 

Hensikten med en medarbeidersamtale er å benytte den som virkemiddel i personalarbeidet. 

Det bør derimot ligge en del forutsetninger til grunn før man setter i gang. For det første må 

ledelsen ha et ønske om at medarbeidersamtalen skal resultere i en utvikling hos sine ansatte. 

Uten ønske og tro på utvikling så har medarbeidersamtalen ingen hensikt. For det andre må 

disse fremtidsønskene, med utgangspunkt i at det er ønske eller behov for utvikling, kunne 

begrunnes i at det stilles nok ressurser til disposisjon til å gjennomføre disse. Det må altså 

være en sammenheng mellom planlegging og ressurstilgang. Det har ingen verdi for de 

ansatte i samtalen å beskrive en presset arbeidssituasjon, hvis det fra ledelsen gis signaler om 

at det uansett ikke vil være muligheter for endring. Det er også et verktøy for ledere til 

kartlegging av ressurser, gi tilbakemelding til den ansatte og/eller sin leder, vurdering av den 

ansatte eller for å få informasjon om den ansattes arbeidssituasjon. Ofte vil alle disse 

elementene være tilstede hvis medarbeidersamtalen benyttes i personalarbeidet. 

Medarbeidersamtalen kan også være et samarbeidsverktøy i den hensikt å bedre 

kommunikasjon, og stimulere til åpenhet og tillitt mellom leder og ansatt. Derimot kan leder 

og ansatte ha ulike forventninger i forhold til medarbeidersamtalens funksjon. Ledere kan 

benytte medarbeidersamtalen som et samarbeidsverktøy, mens ansatte kan se på samtalen som 

virkemiddel i personalarbeidet. Intensjonen bør derfor være klar på forhånd. 

 

I NFFs administrasjon har avdelingslederne ansvar for gjennomføring og evaluering av 

medarbeidersamtalene. Kriteriene til grunn for medarbeidersamtalen er todelt, én av delene er 

knyttet til arbeidsmiljø og samarbeid, den andre i forhold til den ansattes personlige 
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utvikling/opplæringsbehov. I forhold til førstnevnte, ønskes det blant annet å finne ut hvordan 

de ansatte beskriver atmosfæren, omgangsformen i avdelingen og i administrasjonen generelt. 

Videre ønskes også en beskrivelse av hvordan ansatte oppfatter veiledning og tilbakemelding 

fra leder, den ansattes forhold til kolleger både over, under og sideordnet. Mer direkte på den 

ansattes arbeidssituasjon, spør man om selvstendighet i arbeidet, hvordan arbeidet er utformet 

og hvilken medvirkning og påvirkning den ansatte har. Ledelsen ønsker også å kartlegge om 

den enkeltes arbeidsoppgaver gir mulighet for læring og utvikling, og videre om det er rom 

for å komme med egne ideer. Med tanke på nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver skal 

det også kartlegges eventuelle kompetanseutviklingsbehov hos de ansatte. Til slutt skal 

ansattes egne ønsker og behov for læring, utvikling og nye arbeidsoppgaver også komme til 

uttrykk. 

 

I personalhåndboka beskrives vurderingssamtalen som et verktøy for lederen.. Formålet med 

vurderingssamtalen er beskrevet som at lederne skal kunne jamføre det daglige inntrykket av 

de ansatte med en så objektiv og rettferdig samtale som mulig. Samtalen blir da en 

kvalitetssikring av at inntrykket man har stemmer med virkeligheten. Videre er det til hensikt 

at vurderingssamtalen skal etablere dialog mellom leder og ansatt, og på den måten legge til 

rette for at de ansatte er klar over at det vil bli gjort vurderinger opp mot et sett kriterier. 

Nærmere beskrevet er kriteriene i forhold til resultat, fagkompetanse, samarbeidsevne og 

arbeidskapasitet. Samtalen skal også være motiverende for at ansatte skal yte best mulig i 

forhold til kvalitet, produktivitet og resultater. Til slutt skal samtalen bidra til ønsket og 

planmessig personlig og faglig utvikling.  

 

Denne beskrivelsen gir oss anledning til å spørre om NFF har valgt de nødvendige og riktige 

virkemidler i personalarbeidet for tilstrekkelig fokus på ansatte som ressurs, beskrevet i 

strategien. Kan man anta at personalpolitikk er nøye gjennomtenkt i forhold til NFFs faktiske 

behov? NFFs strategi er omtalt som styringsverktøy, og gir oss en pasningsmulighet over til 

spørsmål knyttet til hvorfor man velger en strategi fremfor en annen. 

 

3.3 Virkemidler som organisasjonsoppskrifter? 
 

Innenfor organisasjonsteori er det ofte snakk om populære organisasjonsoppskrifter, også 

omtalt som styringsverktøy (Røvik 1998). Slike populære organisasjonsoppskrifter blir også 
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kalt institusjonaliserte standarder. Grunnen til dette er at organisasjonsoppskriftene spres 

verden over, til ulike organisasjoner og til forskjellig tid – inntil de blir erstattet av nye. Noe 

av egenskapen ved disse ideene og oppskriftene, er at de ser ut til å tilrekke seg 

oppmerksomheten fra mange organisasjoner omtrent til samme tid. Dette vil igjen prege 

organisasjonene, i det de i stor grad anser reformer som nødvendig for å kunne være en 

moderne og fremtidsrettet organisasjon. En årsak til at organisasjonsoppskriftene spres så 

raskt er at de består av tekst og tale. Dette betyr også at ideene og oppskriftene ikke har noen 

konkret fysisk form, som også vil ha konsekvenser for hvilken form de tar i en gitt 

organisasjon. Organisasjoner kan omforme, og eventuelt ha alternative tolkninger av ideene 

eller oppskriftene, som i tur gjør at de tilpasses organisasjonens rammefaktorer. 

 

Dermed kan vi vurdere om virkemidlene NFF benytter er et resultat av populære ideer og 

oppskrifter. Når man ser økt fokus på de ansatte som ressurs og vektlegger ansatte i utvikling 

av organisasjonen, kan dette være i sammenheng med en generell endring i fokus på ansatte 

som ressurs i samfunnet for øvrig. Dette leder videre til spørsmålet om disse virkemidlene er 

de riktige oppskrifter på hvordan man skal forvalte de menneskelige ressursene som finnes i 

organisasjonen. Er det slik at NFF har gjort en vurdering og reflektert i forhold til begrepene, 

bruksområder og hva en dreining i større fokus på ansatte som ressurs, og virkemidlenes 

betydning for NFFs administrasjon? 

 

3.3.1 Virkemidler som verktøy eller symbol? 

 

Røvik (1998) skiller mellom to perspektiver med ulik tilnærming i studiet av populære 

organisasjonsoppskrifter, verktøy- og symbolperspektivet. I verktøyperspektivet forutsettes det 

at organisasjoner er et redskap for å frembringe resultater, i hvilken grad de er effektive og 

ikke minst organisasjonenes legitimitet, som igjen henger nøye sammen med å være effektive. 

Verktøyperspektivet har fokus på rasjonalitet, effektivitet og en utviklingsoptimistisk tro og 

gjenkjennes videre ved en grunnleggende tro på at både organisasjonene og dets medlemmer 

er kunnskapsrike med læringsvilje, og evne (Røvik 1998). Ledelsens valg av løsning tar 

utgangpunkt i at den har vurdert ulike løsninger og baserer valg av oppskrift på andres 

erfaringer gjort i praksis, og følgelig at de har fått et godt rykte for å bidra til mer effektivitet. 

Når man har valgt en eller flere oppskrifter, tilpasses disse organisasjonens ulike 
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problemstillinger. På samme tid gir verktøyperspektivet også en forståelse av hvordan 

organisasjonsoppskrifter utvikles, og etter hvert avløser hverandre. Når organisasjonen gjør 

seg erfaringer med etablerte oppskrifter, vil den søke å nå stadig mer effektivitet og dermed 

videreutvikling av oppskriftene til å være de mest effektive, og som best passer til 

organisasjonens målsettinger (Ibid). 

 

Innenfor symbolperspektivet er organisasjoner sett på formell i omgivelsene i form av sosialt 

skapte normer og konvensjoner, og utfordrer organisasjonene på hvordan de skal være 

utformet. Institusjonaliserte organisasjonsoppskrifter har i dette perspektivet et annet 

meningsinnhold enn i verktøyperspektivet. Oppskriftene er mer enn bare et verktøy for 

effektivitet, de er meningsbærende symboler (Røvik 1998). Med dette menes at de har fått sin 

legitimitet og evne til spredning ved at de er blitt symboler på grunnleggende verdier i et 

moderne samfunn, og betegnende for fremskritt, ”Når organisasjoner inkorporerer 

institusjonaliserte standarder, kan det gi legitimitet i forhold til omgivelsene” (Røvik 

1998:37). Dette har konsekvenser både for organisasjonens selvoppfatning og identitet. Det 

første i relasjon til at man etablerer en oppfatning av hvilke organisasjoner man mener er mest 

lik sin egen, samtidig vil dette gi distanse til de organisasjoner man ikke vil identifisere seg 

med. En organisasjons identitet vil derfor gi seg utslag i en oppfatning av hvem den er i 

forhold til andre organisasjoner. Slik sett blir oppskriften mer et symbol man henter inn fordi 

andre organisasjoner har gjort det samme, og ikke på bakgrunn av relevante problemstillinger. 

Derfor vil man i organisasjonen søke problemer som kan beskrives innenfor den oppskriften 

man har hentet inn (Røvik 1998). 

 

Perspektivene er forskjellige etter hvilken måte organisasjonene forholder seg til mengden av 

ulike oppskrifter. Som vi kan resonnere oss frem til, vil man i verktøyperspektivet ha en 

forutsetning om aktører som er formålsrasjonelle og effektivitetsorienterte i sitt valg mellom 

ulike alternativer, og som dermed anses å ha større frihetsgrad. Symbolperspektivet vil da ha 

tilsvarende mindre frihetsgrader, som følge av normative utfordringer om hva som er riktige 

løsninger. Innføring av nye oppskrifter bør derfor, ifølge Røvik (1998), begrunnes i at det er 

nødvendig for organisasjonen, i et effektivitets øyemed, for å få aksept for dette i 

omgivelsene. En slik begrunnelse vil gjøre at organisasjonen fremstår som utviklingsorientert, 

problemløsningsorientert og derfor også rasjonell. Det er dermed å anta at en rasjonell 

begrunnelse av endring med bakgrunn i reelle problemstillinger, gir større legitimitet enn 

endring med utgangspunkt i et symbolperspektiv. Skillelinjene som her er trukket opp er ikke 
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så statiske som de kan gi inntrykk av. En innføring med tilsynelatende symbolsk verdi kan 

vise seg å fungere som verktøy (Røvik 1998). 

 

Da kan vi vurdere om virkemidlene NFF benytter er et resultat av en inngang fra et verktøy- 

eller symbolperspektiv. Ser man for eksempel dette i forhold til NFFs virkemidler innenfor 

personalarbeidet, medarbeider- og vurderingssamtaler, kan vi med utgangspunkt i et 

symbolperspektiv si at virkemidlene er med bakgrunn i forventinger om at man må ha fokus 

på utvikling av ansatte på flere nivåer. Ser man an virkemidlene innenfor et 

verktøyperspektiv, vil man her gjøre dette med bakgrunn i problemstillinger knyttet til 

manglende fokus på ansatte og deres utvikling, der virkemidlene er ment som verktøy i 

forhold til problemstillinger som trivsel, medansvar og eventuelt personlig utvikling. 

Grunnlaget for etablering av samtalene fant vi i NFFs personalpolitikk, der ansatte er vurdert 

som en viktig ressurs i utvikling av organisasjonen. Videre har NFF valgt å erstatte det 

personalmessige ansvaret som personalsjefen tidligere hadde, med personalansvar hos de 

ulike avdelingslederne. NFF har videre erkjent at de har mangelfull kompetanse på enkelte 

områder. Til slutt er det i NFFs personalpolitikk beskrevet at vurderingen av de ansatte, i 

forhold til den enkelte leders vurdering av blant annet måloppnåelse, har betydning for 

lønnsfastsettelsen.  

 

Som vi ser, er det flere eksempler på motiver for å sette i gang medarbeider- og 

vurderingssamtaler som én måte å kartlegge ansatte som ressurs. Det kan tenkes at samtalene 

er innført som verktøy for organisasjonen. Samtidig kan vi tenke oss at organisasjonens kultur 

og tradisjon ikke legger til rette for at ledelsen har kunnet gjøre vurderinger av ulike 

problemstillinger knyttet til ansatte som ressurs. Som en ideell organisasjon, der målsetting 

alltid har vært økt vekst i aktiviteter, har ikke fokus vært på hvorvidt de ansatte er ansatt i 

egenskap av kompetanse, men i egenskap av å ha en eller annen tilknytning til fotballen. 

Forstått slik at fokus ikke har vært på ansatte som ressurs. Med større krav fra ansatte og egen 

arbeidssituasjon, utfordrer dette organisasjonen til å vise vilje til fokus på de ansatte som 

ressurs. Dette kan ha resultert i vedtak om å innføre medarbeider- og vurderingssamtaler, men 

da mer i kraft av den symbolske verdien som et resultat av et normativt press, og samtidig en 

metode for å begrunne overordnede personalpolitiske valg. Når organisasjonen kan uttrykke 

at man i arbeidet med de ansatte har medarbeider- og vurderingssamtaler, kan dette i seg selv 

gi inntrykk av at man har fokus på ansatte og deres arbeidssituasjon. Selv om man ikke 
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gjennomfører samtalene i forhold til målsetting, kan man uansett vise til at det har man tenkt å 

gjøre, og kan derfor kalles et symbol.  

 

Hittil har jeg fokusert på NFFs administrasjon og dens strategi og verdigrunnlag, samt en 

vurdering av hvilke virkemidler vi kan anta organisasjonen har i arbeidet med større fokus på 

ansattes om ressurs. I neste del av oppgaven vil jeg legge vekt på hvordan virkemidlene blir 

oppfattet hos ledelse og ansatte i administrasjonen. Før presentasjon av funn i undersøkelsen 

hos ledelsen og de ansatte, gir jeg en beskrivelse av forskningsmetoder og refleksjon i forhold 

til metodiske valg i oppgaven. 
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4 Metode 
 

I sammenheng med oppgaven ønsket jeg å få mer forståelse av forholdet mellom 

organisasjonens strategi for fokus på ansatte som ressurs, og hva som faktisk ble gjort i dette 

arbeidet. Denne sammenhengen kan vi kalle uttalt teori og bruksteori i NFFs administrasjon 

(jf. Argyris & Shön). I tillegg ønsket jeg å se på hvilke virkemidler som ble ansett som 

formålstjenelige i oppnåelse av målsettingene. Min rolle som ansatt i NFFs administrasjon ga 

meg en inngang til å se hvordan fokus på ansatte ble prioritert. Dette gjorde at jeg fikk en 

følelse av manglende samsvar mellom virkemiddel og hva strategien vektla.  

 

Den første tilnærming til arbeidet med oppgaven var da jeg fikk tilbud om engasjement som 

konsulent i Forvaltningsseksjonen. Forut for dette hadde jeg jobbet deltid i resepsjonen, men 

det var først da jeg kom inn i NFFs administrasjon som ordinær ansatt jeg ble kjent med 

organisasjonen internt. På det aktuelle tidspunkt hadde jeg en formening om at fremtidig 

hovedoppgave skulle ha i seg elementer av forholdet mellom organisasjon og mennesket i 

den. I egenskap av å være ansatt fikk jeg god tilgang til ytterligere informasjon om 

organisasjonens struktur og inndeling. Som en del av mine egne forberedelser for å bli kjent 

med organisasjonen, leste jeg gjennom strategidokument og tiltaksplaner. I 

strategidokumentet fant jeg beskrivelse av fokus og målsettinger for organisasjonens arbeid 

med de ansatte, og at ansatte ble ansett som en viktig ressurs i utvikling av organisasjonen. I 

dette lå også klare føringer på at de ansatte skulle evalueres opp mot nærmere bestemte 

personlige og mellommenneskelige kriterier, som NFF anså som nødvendige egenskaper hos 

ansatte. En del av tiden ble naturlig nok benyttet til å bli kjent med mine kolleger, og vi 

snakket om hvilke forventninger de hadde til egen arbeidssituasjon og hvordan de oppfattet 

situasjonen i organisasjonen på det aktuelle tidspunkt. 

 

4.1 Ulike forskningsdesign 
 

Det er forskjellige måter å foreta undersøkelser på, og noe av det første man bør tenke på er 

hvorvidt man vil foreta en empirisk undersøkelse eller teoretisk analyse. Forenklet er denne 

forskjellen skillet mellom deduktiv og induktiv forskning. Induktiv forskning benyttes i 

sammenheng med at man ønsker observasjon og belysning av et område man finner 
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interessant. Pilotstudier eller utforskende studium er undersøkelser man henter data fra, og er 

en type studier spesielt egnet i kvalitative undersøkelser. For å samle info fra en mindre 

gruppe tar man som oftest i bruk enten spørreskjema eller intervju. Siden selve 

datainnsamlingen kan være omfattende, ligger det i dens natur at utvalget vil være begrenset. 

Man er allikevel ikke interessert i å finne en kausalitet, men heller å belyse eller nærmere 

beskrive et tema eller område man er interessert i. Uansett forskningsdesign er det krav til 

troverdighet både i forhold til gjennomføring av undersøkelsen og de resultater man får. 

 

4.2 Observasjon som metodisk tilnærming 
 

Man skiller gjerne mellom to typer observasjon. Den første er eksplorativ observasjon, er 

relativt lite strukturert i form der man med varierende siktepunkter observerer på ulike måter. 

Den andre formen er mer strukturert, der man på forhånd gjerne har klarlagt hva og hvor 

lenge man skal observere. Selv om jeg i ettertid med fordel kunne vært mer strukturert i mine 

observasjoner, må min form for observasjon være mer i retning av eksplorativ. Jeg hadde 

ingen avgrenset periode jeg skulle være ansatt, og dermed ikke en tidsvariabel å planlegge 

utifra. Samtidig hadde jeg ikke noe tydelig fokus på å knytte observasjonen til konkrete 

områder, med bakgrunn i at jeg ikke på forhånd hadde noen klare problemstillinger. Etter 

hvert som jeg ble etablert i rollen som ansatt, vurderte jeg mine observasjoner til å være en 

forstudie til selve hovedoppgaven. Dette med relasjon til at jeg fant forskjeller mellom NFFs 

strategi for fokus på ansatte, og hva de ansatte opplevde foregikk i praksis. Observasjonene 

jeg gjorde dannet derfor grunnlaget for og ble viktig for mitt videre empiriske arbeid. 

 

4.3 Bruk av kasus som design – intervju som metode 
 

Noe av utfordringen ved en slik type undersøkelse, er i hvilken grad jeg skulle ha en løs eller 

stram oppbygging av selve designet. Var jeg for løs, kunne dette gjøre at jeg ikke kunne være 

for selektiv i datautvalget, som igjen ville utfordre meg på tolkning av data siden alt av 

tilbakemelding kunne være relevant. Med en for stram design kunne jeg, gjerne ubevisst, 

utelate viktige aspekter ved selve kasus, og samtidig gjøre meg sårbar i forhold til feiltolkning 

av data. Noe av fordelen med kasusstudiet er derimot fleksibilitet i design, som gjorde at jeg 

kunne modifisere og endre fokus underveis. Uavhengig av eventuell frihet i designet, hadde 
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jeg på forhånd et konseptuelt rammeverk for hva undersøkelsen skulle omfatte, eksempelvis 

fokus på ansatte som ressurs for NFF, hvilke strategiske personalpolitiske valg ledelsen hadde 

foretatt, og hvilke virkemidler organisasjonen hadde beskrevet til bruk i dette arbeidet. 

 

Intervju dreier seg i all hovedsak om en samtale med en hensikt. I denne sammenheng gjør 

jeg rede for det kvalitative forskningsintervju, som vi kan si er en samtale med faglig basis. 

Kvale (2001) definerer det kvalitative forskningsintervjuet som et halvstrukturert livsverden-

intervju: ”et intervju som har som mål å innhente beskrivelser av den intervjuedes livsverden, 

med henblikk på fortolkning på fortolkning av de beskrevne fenomenene” (Kvale 2001: 21).  

 

Mine problemstillinger omhandlet spørsmål knyttet til ansatte som ressurs i NFF, og validitet 

på data i undersøkelsen var derfor viktig. I det følgende velger jeg å beskrive bruk av kasus 

som forskningsdesign Et slik studie er en undersøkelse av en konkret kasus, i en bestemt 

kontekst. Det betyr at jeg har tatt utgangspunkt i en konkret kasus, administrasjonen, og 

samtidig innenfor konteksten NFF. Dette begrunner jeg med at mitt fokus med oppgaven er å 

beskrive forskjellige områder eller tema i NFF sentralt. Selv om intervju som metode er valgt, 

er jeg klar over at min rolle som ansatt i NFF sentralt, kombinert med rollen som forsker på 

eget felt, kan gi føringer til å begrunne valg av kasus som design.  

 

4.4 NFFs administrasjon som forskningstema 
 

Bakgrunnen for valg av NFFs administrasjon som forskningstema, var som nevnt tidligere at 

jeg gjennom observasjon fikk interesse av forholdet mellom organisasjonens uttalte teori og 

bruksteori. Videre gjorde jeg vurderinger på at jeg som ansatt hadde god tilgang til kilder.  

 

4.4.1  Mål for undersøkelsen 

 

Målet for undersøkelsen var å utforske hvilket forhold NFF sentralt hadde til egen praksis. 

For meg var det derfor et mål å se i hvilken grad føringer i organisasjonens overordnede 

strategi også var gjeldende for ansatte i NFF sentralt. Jeg ville se på hvordan ansatte og ledere 

beskrev sine opplevelser av organisasjonens strategi, med fokus på ansatte som ressurs, 
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innenfor personalledelse som virkemiddel og videre hvilken betydning det hadde for 

personalpolitikk, personalplanlegging og personalarbeid.  

 

4.4.2 Temaer i undersøkelsen 

 

Som avgrensing i oppgaven var det hensiktsmessig å velge tema utifra hva jeg selv hadde en 

forforståelse eller teoretisk inngang til. NFF sin virksomhet er i stor grad knyttet til samfunnet 

utenfor NFFs administrasjon sine vegger, utfordringen ble å finne temaer som kunne passe til 

problemstillinger knyttet til NFFs administrasjons funksjon i organisasjonen. 

 

I prosessen med valg av fokus for oppgave, samtidig som dette skulle være i forhold til 

egeninteresser, kom jeg frem til at mitt interesseområde ligger innenfor human-relations. Jeg 

var generelt opptatt av mennesket i organisasjonen, og etter hvert som jeg selv fikk erfaring i 

form av ansatt så ble dette fokus enda tydeligere. Interesseområder jeg hadde vurdert på 

forhånd, lå innenfor i hvilken grad ansatte i en organisasjon hadde handlingsrom eller frihet i 

forhold til egne arbeidsoppgaver. Var man som ansatt prisgitt de arbeidsoppgaver man var 

blitt tildelt, eller var man selv med på å utvikle arbeidsoppgavene man jobbet innenfor. I så 

fall: Hva var det som gjorde at man ønsket å jobbe i en gitt organisasjon, uavhengig av ens 

eget handlingsrom i forhold til arbeidsoppgavene? I denne sammenheng relaterte jeg meg til 

Hertzbergs tofaktorteori om trivsel og motivasjon på arbeidsplassen. Her ønsket jeg å relatere 

ledelsen og de ansattes opplevelser av NFFs vektlegging av arbeidet med de ansatte som 

ressurs og videre om jeg kunne finne sammenheng mellom opplevelser og motivasjons- og 

hygienefaktorene. Relevante aspekter i denne sammenheng ble derfor oppfatning av 

organisasjonens personalpolitiske strategi, organisasjonens personalledelse, hvordan man 

definerer arbeidet med ansatte som en ressurs i utvikling av organisasjonen. I all hovedsak er 

temaene forgreininger fra temaer eller områder, som NFF i sin strategi har beskrevet som 

viktige, både for dagens situasjon og fremtidige ufordringer. Sentrale tema i undersøkelsen 

var ansatte som ressurs, og personalledelse som virkemiddel. Dette mente jeg ville være 

dekkende for å få svar på hovedproblemstillingen. 
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4.5 Beskrivelse av intervjuundersøkelsen 
 

Mine spørsmål måtte selvsagt utarbeides i forhold til problemstillingene jeg var opptatt av. 

Med bakgrunn i min forforståelse av NFF sentralt sin virksomhet, hadde jeg god tilgang på 

diverse materiale, som styringsdokumenter, strategiplaner og utarbeidet lønnspolitikk. Noe av 

analysearbeidet var allerede gjort, siden jeg hadde et aktivt forhold til disse i de tre foregående 

årene jeg jobbet der. Derfor hadde jeg også god oversikt over hvor kildene til min 

spørsmålsformulering kunne komme fra, i tillegg til de uformelle samtalene jeg har hatt med 

mange av de ansatte. 

 

4.5.1 Utarbeidelse av intervjuguide 

 

Spørsmålene måtte utformes som åpne, i den hensikt å gjøre intervjuet til mer enn direkte svar 

på konkrete spørsmål. Utfordringen var å gjøre det mulig for respondentene å være deltaker i 

intervjuet, og ha følelsen at situasjonen bar preg av en diskurs eller dialog rundt de temaene 

jeg var opptatt av. Jeg henvendte meg til et utvalg personer jeg karakteriserte som 

interessante, i forhold til de spørsmål jeg ønsket besvart. De aller fleste ga positiv 

tilbakemelding, og ønsket å delta på intervju. Jeg var naturligvis opptatt av å ha en formell 

tillatelse til å gjennomføre et intervju. En tillatelse kunne diskuteres hvis jeg ga ledelsen 

nærmere informasjon om tema i undersøkelsen, hvem jeg ønsket å intervjue og hva 

resultatene i undersøkelsen skulle brukes til. Enkelte av temaene jeg forela, ble av ledelsen 

vurdert som lite interessante i forskningsøyemed, og jeg fikk beskjed om at disse eventuelt 

burde endres på. Aktuelle tema omhandlet blant annet forholdet og kommunikasjonen mellom 

ansatt og ledelse, og generelt hvordan man betraktet arbeidsmiljøet i NFF sentralt. For å 

opprettholde en ryddig og klar kommunikasjon inn mot ledelsen på mitt forskningsfokus, 

valgte jeg å omformulere enkelte av temaene, uten at jeg mener fokus og tema i nevneverdig 

grad ble endret. Den formelle godkjenningen fra ledelsen kom derfor til slutt, etter et par 

runder med omformulering. 
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4.5.2  Utvalg i undersøkelsen 

 

NFF har 50 ansatte på hel- og deltid. Når jeg skulle velge et utvalg, måtte dette skje både i 

henhold til relevante intervjuobjekter tatt temaene i betraktning, og at 

tilgjengelighetsprinsippet måtte gjelde, et såkalt tilgjengelighetsutvalg. Dette begrunnes i at 

kunnskapen om de utvalgte temaene totalt sett ikke dekkes av alle ansatte. Videre at det 

resterende utvalg også begrenset seg, siden en del av disse har arbeidsoppgaver som 

innebærer utstrakt reisevirksomhet. De som da skulle intervjues, var en tilnærmet lik fordeling 

mellom ansatte og ledere, med tilstrekkelig kunnskap om de utvalgte tema. I en forlengelse av 

overfor nevnte innhenting av formell tillatelse, kom ledelsen (…) med forslag på seks 

intervjukandidater de anså som aktuelle for å besvare mine spørsmål. Utover disse 

kandidatene ble det foretatt et tilfeldig utvalg av kandidater jeg anså som aktuelle. Totalt fire 

representanter fra ledergruppen, og respektive ansatte i ledernes avdelinger, ble derfor 

intervjuobjektene. En begrensning av utvalget ble tatt med bakgrunn i at dybdeintervju er 

ressurskrevende, og tar lang tid..  

 

4.5.3 Utprøving og gjennomføring av intervju 

 

Som en del av forberedelsene gjennomførte jeg to prøveintervjuer på ansatte i NFF-sentralt, 

som ikke var en del av utvalget, for å teste ut relevans og forståelse av temaene. I tillegg 

gjennomførte jeg ett prøveintervju privat, for å teste ut setningsoppbygging og komposisjon. 

Intervjuene ble på best mulig måte gjennomført med en viss standard både i forhold til sted, 

tid og verktøy. Jeg gjennomførte intervjuene i et egnet lokale, som ikke var i direkte 

tilknytning til kontorlandskapet i NFF-sentralt. Dette ble gjort både av hensyn til 

intervjuobjektene, i forhold til muligheter for anonymisering, og for minst mulig forstyrrelse 

fra utenforstående faktorer som telefon, besøk etc. I tillegg forsøkte jeg, så langt det var 

mulig, å gjennomføre intervjuene på formiddagen i arbeidstiden for best å ha opplagte 

informanter, og at det var i deres arbeidstid. Bruk av opptaksutstyr var det samme i alle 

intervjuene. Hvis noe mer skulle sies i forhold til selve gjennomføringen, må det være at jeg 

på forhånd informerte informantene om hva som lå til grunn for intervjuet og at eventuelle 

resultater fra intervjuet kunne bli offentliggjort.  
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4.5.4 Bearbeiding og analyse av intervjuet 

 

Etter hvert intervju, lyttet jeg gjennom opptaket før avskriving av intervjuet. Jeg valgte å 

skrive ned hele intervjuet før jeg gikk i gang med transkriberingen. Jeg er klar over at det i 

den sammenheng finnes implikasjoner, med tanke på reliabilitet og validitet. Selv om 

transkriberingen etter hvert ble en ordrett nedskrivning av hva som ble sagt i intervjuet, så har 

jeg i denne fasen ikke tatt hensyn til intervjuets nonverbale eller emosjonelle sider.  

I transkriberingen reduserte jeg datamengden i forhold til hva informantene svarte, som var i 

relasjon til spørsmålene. Alle intervjuene ble først sortert på hver enkelt informant, deretter 

slått sammen sortert i forhold til tema. Måten jeg valgte å transkribere på var i sammenheng 

med hvordan den skulle brukes. Jeg var interessert i både å få frem de enkeltes synspunkt på 

de forskjellige temaene, i tillegg til ville jeg kategorisere svarene utifra om det var leder eller 

ansatt. Jeg valgte derfor å omformulere og fortette en del av uttalelsene i tillegg til å redigere 

noe av transkriberingen. For å unngå at svarene ble for fragmentert i forhold til 

intervjusituasjonen, la jeg til henvisninger til andre svar, andre informanter der det var 

nødvendig med en videreføring av uttalelsen. 

 

Analysen av intervjuet henger selvsagt sammen med selve transkriberingen. I første del av 

analysen ble materialet transkribert. Deretter ble det transkriberte materialet gått igjennom for 

å gjøre det tydeligere, og jeg fjernet det som var uvesentlig i forhold til tema og spørsmål, og 

det som i selve uttalelsene ikke bar noe med seg utover meningen. Hvis jeg skulle uttrykke 

noen klar analyseform som ble brukt, må det være at jeg har foretatt en meningstolkning. 

Kvale (2001) omtaler meningstolkning som inspirert av hermeneutisk tankegang, og med meg 

som forsker med en forforståelse av det som skal tolkes i undersøkelsen. Jeg forstår dette som 

om at jeg har en inngang til tolkningen som må sees i sammenheng med min rolle som ansatt, 

og rollen som forsker. På samme tid hadde jeg en ubevisst, forutinntatt skepsis til det jeg 

visste skulle komme av uttalelser i intervjuet, som Kvale (2001: 134) kaller mistenksomhetens 

hermeneutikk. Jeg hadde ikke denne mistenksomheten som utgangspunkt, og må vel heller si 

at jeg kan relatere til kritisk tolkning som et resultat av både forutinntatthet, og senere 

bekreftelse av denne. 
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4.5.5 Transkripsjonens reliabilitet og validitet 

 

I utgangspunktet skal transkribering med dagens teknologi ikke kunne gi lav reliabilitet. 

Derimot kan intersubjektive tolkninger være et spørsmål i forhold til reliabilitet. Jo mindre 

formell struktur man benytter som grunnlag for transkribering, jo sterkere vil den friere 

tolkning av utsagn i intervjuene forekomme. Det er forskjell på å gi beskrivelse av 

emosjonelle tilstander sammen med teksten man transkriberer, og å skrive ordrett ned hva 

som har blitt sagt. Validitet går også i retning av hva man faktisk tar med fra intervjuet. Kvale 

(2001) sier at ved å ta med tilsynelatende uviktigheter som pauser i samtale, benektelse etc., 

så vil en rikere historie om intervjuobjektet bli fortalt. Man kan derfor være en bevisst tolker, 

og spørre seg hva som er nyttig å ta med i transkriberingen for ytterligere å formidle et godt 

budskap, fremfor å tenke på hvordan en korrekt transkribering skal foregå. 

 

4.5.6 Intervjuers reliabilitet og validitet 

 

Ledende spørsmål er ikke alltid en trussel mot reliabiliteten. Man kan bruke ledende spørsmål 

for å sjekke reliabiliteten til den man intervjuer, for eksempel ved å spørre om hvorfor 

forholdet mellom ledelse og ansatte er bra eller dårlig. Ledende spørsmål er også til hjelp for 

intervjueren når man skal verifisere de tolkninger man har gjort. Kvale (2001) tar i bruk 

begrepet kvalitativ generalisering, da spesielt i forhold til kasusstudier. Reliabilitet kan man 

stille spørsmål ved i fasene intervjustadiet, transkripsjonsfasen og analysestadiet. I forhold til 

selve intervjuet vil min reliabilitet som forsker være et spørsmål om ledende spørsmål, og at 

dette kan påvirke de svar en får, med mindre det å stille slike spørsmål er en reliabilitetstest av 

intervjuobjektene. Ved transkribering kan den intersubjektive reliabilitet være forskjellig, hvis 

transkribering er gjennomført av forskjellige personer. Til sist er det i hvor stor grad ulike 

tolkere av meningsinnholdet samsvarer med sine egne tolkninger, også et mål på reliabilitet. 

 
Kravet til validitet retter seg inn mot spørsmålet: Har vi målt det vi ønsker å måle? Validitet 

er derfor med henvisning til innsamlet data sin relevans til problemstillinger. Ulike tolkninger 

av datamaterialet vil være påvirket av min egen praksisteori eller forståelse, i direkte relasjon 

til mine roller i forbindelse med intervjuet. Jeg innehar både rollen som ansatte og samtidig 

forsker i eget felt. Så kan man vurdere om jeg fikk de svar jeg var ute etter. Svaret er i 
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utgangspunktet ja, men som jeg beskriver nedenfor (pkt. 4.5.7) gikk det i enkelte tilfeller 

utover de oppsatte rammer. Det ble en utfordring å få tilpasset tilbakemelding fra 

intervjuobjektene til den realitet i form av problemstillinger jeg søkte å finne svar på, samtidig 

som jeg måtte være klar over dimensjonen ansatt – forsker. De ulike rollene gjorde at jeg 

måtte gjøre en vurdering av hva som var vesentlig og uvesentlig i tilbakemeldingen i forhold 

til problemstillingene. Jeg stod i fare for både å overforenkle, og å legge for mye vekt på svar 

som gikk utenfor rammene i intervjuguiden.  

 

Kvale (2001) mener det er visse spesifikasjoner ved forskere som er av betydning for 

validiteten. Dette har å gjøre med gjøre med min rolle som forsker, og i hvilken grad jeg kan 

ha troverdighet. Kvale trekker frem tre sider ved validering som forskningshåndverk, der 

validere er å kontrollere, stille spørsmål og å teoretisere. 

Som forsker må jeg kontrollere empirien for og imot min egen tolkning. Det er flere mulige 

tolkninger av svarene jeg har fått i intervjuene. Ved at jeg samtidig har et kritisk syn på disse 

tolkningene, vil dette styrke validiteten på utsagnene hvis jeg i forsøk på å falsifisere disse, og 

de består, viser at utsagnene har tilstrekkelig grad av sannhet i seg. Jeg må også stille 

spørsmål som hva og hvorfor. Det kan stilles ulike spørsmål til intervjuteksten. Siden man 

stiller ulike spørsmål, vil man også kunne komme frem til ulike tolkninger av hvordan 

intervjuobjektene kan settes i sammenheng med intervjusituasjonen. Jeg kan altså velge ulike 

måter å tolke utsagn på, og få en rikere tolkning av hva som er sagt. Hermeneutisk blir dette å 

sette intervjuobjektenes uttalelser i forskjellig sammenheng, for eksempel som en ren 

informant, hvorfor denne sa dette etc. – hva blir spørsmål om intervjuobjektene er 

informanter, hvorfor i en følelsesmessig sammenheng og hvordan på hvilke situasjoner 

svarene ble gitt i. 

Validering i forhold til å kontrollere empirien og det å stille spørsmål, gjelder selve metoden 

som anvendes. Man må ha et utgangspunkt på hva det er man søker etter i intervjuet, en 

teoretisk inngang. Jeg kan ha ulike teorier om at arbeidsdagen og opplevelsen av disse er 

forskjellig for ledere og ansatte, og at de svar jeg får vil være i sammenheng med disse 

teoriene. Det er jo ønskelig, det har grunnlag i teori om personalpolitikk, og det er en 

dimensjon jeg har vektlagt.  
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4.5.7 Evaluering av intervju og bruk av empiri fra intervju 

 

Intervjuet ga meg tilstrekkelig med svar på de spørsmål og tema jeg hadde i forbindelse med 

denne undersøkelsen. Intervjuene gikk veldig bra, og jeg har inntrykk av at informantene også 

evaluerte dette til å være interessant å være med på. For min egen del fant jeg det interessant 

at flere ledere jeg intervjuet så ut til å ha noenlunde sammenfallende uttalelser. Gjennom 

intervjuet fikk jeg også inntrykk av at de på forhånd hadde tatt standpunkt til en del av 

temaene jeg skulle innom. Det forsterker inntrykket jeg hadde, av at min forestående 

undersøkelse hadde vært samtaleemne blant enkelte ledere. Et par av lederne virket faktisk litt 

utålmodige på å komme seg gjennom intervjuet, og få av spørsmålene virket direkte 

overraskende på dem. Dette kan selvsagt ha sammenheng med at jeg på forhånd hadde gitt 

informasjon om aktuelle tema, men den informasjonen ble gitt kun til én av lederne. 

Hos de ansatte var uttalelsene mer i tråd med hva jeg selv forventet, og hvordan jeg selv 

hadde forestilt meg å være i en intervjusituasjon. Det som imidlertid ble en utfordring, var at 

min utarbeidede intervjuguide ble for snever i selve intervjusituasjonen, den ble sprengt. Dette 

fikk meg til å vurdere hvorvidt intervjuguiden ble et godt eller dårlig instrument i mitt arbeid. 

En årsak kan være at spørsmålene var ganske detaljerte i forhold til intervjusituasjonen de 

skulle fungere i, at jeg i ettertid ser at større fokus på hovedemner og assosiasjoner rundt disse 

ville gitt meg tilstrekkelig tilbakemelding. En annen utfordring i denne sammenheng var å 

holde tak i intervjuet og unngå avsporing, samtidig som jeg i løpet av intervjuene forsto at det 

var mye tilleggsinformasjon å hente ut av situasjonen. Det skal legges til at intervjuguiden 

ikke ble overskredet i samtlige intervjuer. Erfaringsmessig vil jeg si at jeg godt forstår 

hensikten med intervjuguiden. Det jeg i ettertid stiller spørsmål ved, er hvor egnet den er som 

instrument i den intervjusituasjonen jeg la opp til.  

 

Empiri fra undersøkelsen vil bli brukt til å understøtte teorier jeg har valgt å ta med i forhold 

til tema, interesseområder og problemstillinger. For tydeligere å inkludere empirien i 

oppgaven, vil ansattes uttalelser av spesiell interesse siteres. Med såpass omfattende empirisk 

materiale mener jeg å kunne sette fokus på de interne prosesser som ligger til grunn i NFFs 

administrasjon, med grunnlag i Handlingsplanen som styringsverktøy for hele organisasjonen, 

og den organisasjonspolitikk som føres sentralt. 
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4.6 Etiske vurderinger ved bruk av intervju 
 

Anonymisering av informanter – i sammenheng med forespørsel som ble sendt et utvalg av de 

ansatte, la jeg samtidig med et skriv som omhandlet tre punkter. Ett av punktene gikk konkret 

på at alle opplysninger, all informasjon og eventuelt annet som måtte komme frem av 

intervjuet, var ilagt streng konfidensialitet. Den som blir intervjuet, kunne under intervjuet gi 

uttrykk for at noe ble strøket eller skrevet om. Jeg informerte også om at jeg ikke kom til å 

offentliggjøre personlige data som kan avsløre dennes identitet, hvis det ikke var ønskelig. 

Navn skulle ikke nevnes, og annet som kan være gjenkjennende ville bli skrevet om.  

Hvis derimot intervjuobjektet ikke hadde noen motforestillinger mot å bli sitert, måtte 

vedkommende uansett gi samtykke til å kunne bruke data i undersøkelsen.  

Jeg informerte videre om eventuelle konsekvenser av å gjennomføre et intervju, og ba 

informanten vurdere om offentliggjøring av undersøkelsen kunne få konsekvenser for 

vedkommendes fremtidige arbeidsforhold. Til sist ble informantene informert om at uttalelser 

ellers i undersøkelsen kunne bli gjort rede for i hovedoppgaven. 
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5 Realiteten – presentasjon og diskusjon av funn 
 

Jeg har tidligere presentert hvordan vi kan forstå personalledelse totalt sett som å inneholde 

virkemidler for fokus på ansatte som ressurs. I strategien skal det både være en beskrivelse av 

overordnet strategi for personalledelse, og samtidig strategier man skal benytte innenfor 

personalpolitikk, personalplanlegging og personalarbeid. I det følgende vil jeg ta for meg 

tilbakemelding fra ledere og ansatte innenfor personalledelse, som grunnlag for å se deres syn 

på organisasjonens fokus på ansatte som ressurs. 

 

Strategien vil beskrive tilbakemelding fra ledelse og ansatt i forhold til NFFs strategi, i form 

av strategidokument og dennes funksjon som styringsverktøy. Tilbakemeldingen her vil gi et 

bilde av hvilken funksjon og betydning den har for ledelse og ansatte. Videre, hvilke 

overordnede føringer den legger for det videre arbeidet med fokus på ansatte som ressurs. 

Innenfor personalpolitikk vil jeg beskrive hvilke oppfatninger vi finner hos ledelse og ansatt i 

forhold til ansatte som ressurs. Og videre personalpolitiske, strategiske valg som er gjort inn 

mot lederansvaret, og dermed føringer for selve personalarbeidet. Beskrivelsen vil videre 

omhandle personalplanlegging i NFFs strategi, i møte med økende profesjonalisering og 

spesialisering av arbeidsoppgaver, og tiltak knyttet til kompetanseutvikling. Til slutt vil 

beskrivelsen av personalarbeidet inneholde tilbakemelding fra ledere og ansatte, i forhold til 

elementer i verdigrunnlaget, herunder arbeids-, samarbeids- og sosialt miljø og forhold 

mellom leder og ansatt. 

 

Som tidligere nevnt er trivsel og miljø omtalt i strategien som grunnlagsverdier, og videre at 

det er en utfordring å opprettholde grunnverdiene i organisasjonen. Denne utfordringen finner 

vi en videreføring av i personalpolitikken., en beskrivelse av virkemidler i denne 

sammenheng. Det skal stimuleres til dialog og debatt omkring verdispørsmål, der verdiene 

videre skal brytes ned i konkrete handlinger. Det er naturlig å se de konkrete handlingene i 

sammenheng med beskrevne ledelsesoppgaver, og følgelig i det daglige personalarbeidet. På 

den måten ser vi verdigrunnlagets relevans innenfor alle bestanddelene i personalledelsen, fra 

strategi til personalarbeid. Trivsels- og miljøaspektet kunne dermed blitt beskrevet innenfor 

hver av delene, men jeg velger på bakgrunn av relevans for oppgaven å presentere disse i 

sammenheng med personalarbeidet, siden tilbakemeldingen i stor grad er innenfor trivsel og 

samarbeidsmiljø i det daglige. 



 - 50 - 

 

50 

 
5.1 NFFs strategi 
 

NFFs strategidokument er blitt diskutert mye, både i NFF sentralt og regionalt. Man kan 

derfor si at engasjement, og involveringen rundt strategidokumentet har vært stor. På 

spørsmål om hvordan ansatte vil beskrive hva slags styringsverktøy NFF benytter, er 

tilbakemelding stort sett at de anser strategidokumentet som et styringsverktøy. Videre at den 

tegner opp rammene for organisasjonens virksomhet. De aller fleste tilbakemeldinger tyder på 

at ansatte og ledere er aktive i bruken av strategien, én leder beskriver det slik: 

”Handlingsplanen skal være et styringsverktøy for alle nivåer i organisasjonen, den styrer de 

aktiviteter vi jobber med i min avdeling”. Flere ledere, og de fleste ansatte sier derimot at de i 

større grad benytter verktøyet kun i forhold til eget arbeidsområde, og ikke ser spesielt 

helhetlig i forhold til organisasjonens arbeidsområder. Enkelte karakteriserer også strategien 

som et stort politisk dokument, som har vist seg å være mindre egnet til det daglige arbeid enn 

man skulle ønske. Selv fra ledelsen gis tilbakemelding på arbeidet med strategien, der én leder 

sier: ”Forbundsstyret hadde som ambisjon på styremøter at de skulle evaluere 

Handlingsplanen, men at det døde bort etter ett års tid – den har heller ikke vært tema i 

ledergruppa, og heller ikke vært tema forskjellige komiteer – slik intensjonen var og slik det 

burde vært”.  

 

Videre er strategidokumentet beskrevet av alle som for lang, og at målsettingene som er 

beskrevet har for stort omfang eller er utydelige. Det er et ønske hos både ledere og ansatte at 

målformuleringene blir mer spisset. Som flere sier, så har man nettopp av hensyn til 

strategidokumentets omfang ikke hatt tid eller engasjement til å sette seg inn i de ulike 

områdene som er beskrevet. Man har heller forsøkt å konsentrere seg om deltema som angår 

dem selv. Strategien kritiseres derfor for å være for detaljrik på enkelte områder, og at den 

dermed ikke klarer å involvere alle til å se helheten. Som én leder sier: ”Jeg tror det går i en 

retning av å gjøre den enda mer tydelig, og ikke holde avhandlinger innen hver enkelt felt, for 

da skal du være ekstremt involvert for å kunne ta del i det og ha glede av det”. For øvrig i tråd 

med hva en ansatt sier: ”..den må være mye mer konkret og målrettet, mye mer utviklingsrettet 

og kortfattet enn slik tilfelle er nå”.  

 

Det pekes også på at det er nødvendig at ressurser stilles til disposisjon i tråd med målene i 

strategien, enten det er resultatmål eller utviklingsmål. Her kommer frem direkte kritikk av 
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den øverste ledelsen, som går på at rammene i strategien har blitt innskrenket siden man 

valgte å redusere budsjettet. Helt konkret sier én av lederne: ”I 2001 ble det besluttet å kutte 

20 millioner kroner i strategien, på bakgrunn av det blir det ikke akkurat enkelt å forsøke og 

nå målsettingene”. Av den grunn har en på flere av områdene vedkommende har direkte 

befatning med, heller ikke nådd de målsettinger som skulle vært ønskelig. Den viktigste 

årsaken er at det ikke er ressurser/midler nok til å kunne gjennomføre arbeidet. 

 

Som vi ser av tilbakemelding fra ledere og ansatte, er det i stor grad enighet om strategien 

som styringsverktøy, men ikke om den oppfyller funksjonen. Enkelte ledere har også ulik 

oppfatning av strategiens betydning, og hvordan den prioriteres som styringsverktøy. De 

fleste ansatte er på sin side kritiske til strategiens funksjon, og har et mer fremmed forhold til 

både funksjon og innhold. 

 

Jeg har tidligere nevnt at ansattes ressurser i form av blant annet kunnskap utfordrer 

tradisjonelle hierarkiske organisasjonsformer, og at nødvendige konsekvenser av dette kan 

være økt fokus på organisasjonens menneskelige ressurser. NFFs strategi forfekter at den skal 

være både rasjonell og fremtidsrettet. Et fokus på organisasjonens ansatte som ressurs vil 

være et signal på hvordan organisasjonen tilpasser seg endrede omgivelser. Utfordringen er å 

ha elementer av fokus for planlegging av organisasjonens menneskelige ressurser i 

sammenheng med organisasjonens øvrige strategiske planlegging. I så måte kan vi forstå 

strategien som del av NFFs overordnede målsettinger for administrasjonen, og dens politikk. I 

forhold til Hertzbergs tofaktor teori kan organisasjonens strategi relateres til 

vedlikeholdsfaktorene. Vi kan av tilbakemelding på organisasjonens strategi, at de fleste ikke 

har et sterkt positivt inntrykk.  Fravær av denne type vedlikeholdsfaktorer kan gi grunnlag for 

mistrivsel. Hvis man ikke helt forstår eller mener strategien fungerer i praksis, kan den ansatte 

eller deler av ledelsen for den saks skyld, ha mangelfull følelse av at organisasjonens 

overordnede strategi er i tråd med forutsetningene, og dermed ikke anses som viktig. 

 

5.2 NFFs personalpolitikk 
 

NFFs personalpolitiske målsettinger er retningslinjer for hvordan personalarbeidet i 

organisasjonens skal gjennomføres. I kapittel 4 (punkt 4.1.1) beskrev jeg noen av NFFs 

definerte ledelsesoppgaver, der lederen blant annet har faglig- og personalansvar for ansatte i 
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egne avdelinger. Følgelig er lederen også den ansattes nærmeste overordnede, ved spørsmål 

som omhandler arbeidsoppgaver og personalmessige forhold. I sammenheng med NFFs 

personalpolitikk, kan vi av tilbakemelding, spesielt fra de ansatte, få inntrykk av misnøye i 

forhold til den personalfunksjon som utøves. 

 

De fleste ansatte sier at det er viktig å føle at man blir verdsatt, som en ansatt sier: ”…det er 

mye mer investert hodene deres enn man tror og organisasjonen derfor burde tatt vare på de 

ansatte på en bedre måte…vektlegging av menneskelige ressurser har sammenheng med det 

syn på de menneskelige ressurser som er i organisasjonen”. Flere ansatte peker på at det er 

utfordringer for ledelsen i forhold til deres syn på ansatte som ressurs, og mener de 

menneskelige ressursene ikke blir prioritert i tilstrekkelig grad i organisasjonen. En ansatt 

mener dette kan ha å gjøre med det grunnleggende menneskesyn man finner i organisasjonen 

– ”Det bør gjøres noen endringer av gamle holdninger som ligger i systemet, både på 

ledersiden og nedover i systemet”. Selv om de enkeltes arbeidsoppgaver og organisasjonen 

bærer preg av økende profesjonalisering, mener flere det fremdeles er områder NFF har mye å 

hente: ”…først og fremst er det på personalpolitikk og deres syn på menneskelig kapital ”, 

sier en ansatt. 

 

Felles for svarene fra ansatte er at NFF i for liten grad utnytter det potensial som ligger i folks 

kunnskap og engasjement, at rammene for å utvikle seg har vært for dårlig – ”litt stivbent, 

byråkratisk - jeg tror den typen gammeldags type tenkning hemmer oss og hindrer utvikling... 

Det er kanskje også noe som kjennetegner frivillige organisasjoner generelt og idretten 

spesielt. Dette bidrar til å opprettholde et grunnsyn på menneskelige ressurser som det kan 

være vanskelig å løse opp i”. Tradisjonelt skal ansatte i frivillige organisasjoner, som en 

ansatt sier: ”være veldig fornøyd med å kunne jobbe med hobbyen sin og til og med tjene 

penger på noe som de er engasjert i… det er en veldig gammeldags måte å betrakte 

humankapital på!” – om dette, som tydeliggjør hva slags ressurser som vektlegges, sier en 

leder. ”Forbundsstyret er ganske klar i sin oppfatning av at de som er ansatt i NFF bør ha et 

stort engasjement – og at for eksempel familiære hensyn må vike”. 
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5.2.1  Personalansvar 
 

På spørsmål om å gi en beskrivelse av hvor i organisasjonsstrukturen man mener 

personalansvaret ligger, var det entydige svaret at dette lå hos avdelingslederne. Både 

overordnet og i forhold til den daglige funksjonen. De fleste av lederne så det som naturlig å 

ha personalansvar siden de har den daglige kontakten med de ansatte, og flere i ledelsen ga 

inntrykk av at dagens ordning med personalkonsulent fremfor personalsjef fungerer godt. Selv 

om lederne er sitt personalansvar bevisst, var det flere ansatte som mente det var forskjeller 

mellom lederne på hvor mye de vektlegger selve personalarbeidet. En ansatt spør seg: ”Er det 

laget en felles plattform for personalpolitikk for alle ansatte eller er det opp til hver enkelt 

leder - det er viktig å ha på plass, og det føler jeg ikke er på plass nå…”. De fleste ansatte 

mener ledelsen ikke er tydelige nok i arbeidet med de ansatte. En ansatt sier: ”Det er ingen 

klar uttrykt personalpolitikk og det er ikke tatt hensyn til den enkelte ansattes behov med 

tanke på gjennomføring av personalfunksjonen i det daglige”. Dette henger sammen med de 

ansattes syn på personalkonsulentens handlingsrom og funksjon i NFF. En ansatt uttrykker sin 

misnøye med dagens situasjon på denne måten: ”Personalkonsulentens oppgaver består stort 

sett av utsendelse av mail om bursdager til ansatte…og at det er kaker og pølser i lunsjen..”. 

 

Flere ansatte svarte uoppfordret at man ikke lenger har en uavhengig person å gå til med 

spørsmål av arbeidsmessig art. Hos den siste personalsjefen, lå det et klarere personalmessig 

ansvar. Som en av de ansatte svarer, ”Man vet ikke hvilke fullmakter personalkonsulenten 

sitter på, det har blitt en lengre vei til beslutningstaker enn tidligere”. Flere ansatte ønsker en 

person med personal som hovedansvar, med de fullmakter det innebærer til å utvikle 

personalfunksjonen, og at ansvaret og mye av utføringen ligger på et for høyt plan. Å bli hørt 

og å være involvert går på at man savner en ansatterepresentant på styremøtene, både til 

Forbundsstyret og de ukentlige ledermøtene. Om ikke annet, så var det tidligere en følelse av 

representasjon da man hadde en personalsjef. Flere ansatte uttrykker ønske om fremlegging 

av styreprotokoller for fritt innsyn, slik at alle kan få innblikk i hva som blir vedtatt.  Som en 

ansatt sier: ”Man vil ved innsyn kunne bli ansvarliggjort og i større grad føle eierskap til 

prosesser man tar del i. I motsatt fall kan man motarbeide prosessene, både bevisst og 

ubevisst”. 

Flere mener altså at personalkonsulenten ikke har tilstrekkelige rammer å jobbe innenfor, at 

personalfunksjonen er for detalj- eller toppstyrt, som gjør at personalkonsulenten blir bundet 

innenfor rammene, en ansatt sier: ”Personalkonsulenten jobber innenfor altfor smale rammer, 
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og den funksjonen er dermed ikke selvstendig nok til å kunne virke tillitsvekkende for alle 

ansatte”. Andre igjen mener at hele prosessen med å ha en personalkonsulent som 

tilrettelegger av personalsaker fremfor en personalsjef med tydelig ansvar ikke har kommet 

godt nok i gang, eller at praktisering og utførelse ennå ikke er på plass. Videre påpeker flere 

ansatte at NFF har vokst som organisasjon, og siden organisasjonen selv ønsker å fremstå som 

profesjonell burde den ha en mer tydelig personalpolitikk, og en uavhengig personalsjef med 

videre fullmakter.  

 

Disse uttrykkene kan relateres til Hertzbergs hygienefaktor som omhandler organisasjonens 

politikk og administrasjon. Når de ansatte mener at deres behov for en tydelig uavhengig og 

objektiv personalansvarlig ikke blir tilgodesett i tilstrekkelig grad i personalpolitikk og 

administrering, kan dette være en faktor som kan bidra til mistrivsel.  

 

5.2.2 Økonomisk godtgjørelse 

 

Lønn skal, ifølge personalpolitikken, motivere til innsats og resultater, og være en investering 

i de ansattes menneskelige ressurser. Både ansatte og ledelse erkjenner at NFF nok aldri vil 

være lønnsledende, og at en del har gått ned i lønn ved ansettelse i NFF. Jobben i seg selv skal 

være så motiverende at man kan godta lønnskutt.. Signalet utad skal være, ifølge en leder: ”at 

man jobber med utgangspunkt i idealisme, der medlemmenes penger forvaltes og på 

bakgrunn av det vil det være feil signaler for en frivillig organisasjon å være lønnsledende”. 

Én svarte at lønn nødvendigvis er stimuli, og i den utstrekning det er mulig og økonomisk 

ansvarlig for en person eller bedrift, så må man sørge for at lønningene holder et rimelig nivå. 

Det er også stimuli å få en lønn de mener er i samsvar med hva man faktisk bidrar med, og 

lederen tror det er i ferd med å bli tilpasset i NFF. En leder sier ”Det må være en balansegang 

mellom det å forsvare mer bruk av penger på administrasjon og gjennom det oppnå enda 

bedre resultater. Hvis man henger etter lønnsmessig, vil selvfølgelig mange medarbeidere 

velge å måtte gjøre noe annet, av rent økonomiske hensyn – og det er man heller ikke tjent 

med”. 

 

Alle lederne svarte at lønn i seg selv ikke var den største motivasjonsfaktoren, men at lønn 

burde være såpass at man følte at det arbeid man la ned ble satt pris på. Videre svarte også 
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kun et fåtall av lederne at lønn direkte kunne sees på som en investering i egne ressurser. 

Totalt sett var lederne fornøyd med lønnen, og av den grunn kunne det være andre 

motivasjonsfaktorer som kunne gjøre seg gjeldende. Flere ansatte ga uttrykk for misnøye med 

lønnen i forhold til at det skulle være en investering i deres ressurser. Det var derimot viktig å 

få med at andre typer insentiver kunne være investering, så som tilbud om 

utdanning/videreutdanning. Lønnen har de siste par årene blitt differensiert, på den måten at 

nærmere definerte kjernemedarbeidere har fått mer tillegg enn andre. Dette er ifølge 

tilbakemelding fra ledelsen, en indikasjon på at vedkommende har riktig lønn. Om 

kjernearbeidere er karakterisert som lojale til NFF i enhver sammenheng, eller rett og slett om 

de er uerstattelige ressurser, er uvisst. Fra ledelsen kommer da også svar om at hvis man 

presterer over tid og er bidragsytende, vil de fleste få utvikling. Forstått som hvis man 

imøtekommer de krav ledelsen har satt til den enkelte og dens bidrag faglig og sosialt sett, vil 

man kunne oppnå en høyere lønn. 

 

Ifølge Hertzberg (1999), er forsøk på motivasjon som økt lønn, frynsegoder etc. misforstått. I 

NFF legges det opp til at vurderingssamtalen skal være med i en helhetsvurdering og 

innstilling fra leder, til bruk i lønnsforhandlinger. Slik jeg ser dette i forhold til Hertzberg, kan 

man si at fokus på lønn er misforstått som motiverende og stimulerende for god innsats, og 

levering av resultater hos de ansatte. Økonomisk godtgjørelse i form av lønn, og eventuelt 

andre goder, vil kun være en vedlikeholdsfaktor som må være tilstede for ikke å skape 

mistrivsel. Lønn alene vil ikke være en motivasjonsfaktor. Det er derfor grunn til å anta at 

ansatte kan oppleve mistrivsel som følge av at lønnen ikke er tilstrekkelig som 

vedlikeholdsfaktor. Derimot kan de ansatte allikevel være motiverte, spesielt med tanke på at 

svar fra enkelte ansatte la vekt på at det kan være mulighet for utdanning/videreutdanning. I 

forhold til Hertzberg, kan vi karakterisere dette som en motivasjonsfaktor som omhandler 

vekst i form av læring og utvikling av ny kompetanse. 

 

5.3 Personalplanlegging i NFF 
 

Ledere og ansatte svarte at økt profesjonalisering har påvirket og vil påvirke fremtidig 

kompetanse i NFF. Én ansatt påpeker i så tilfelle viktigheten av å jobbe inn mot visjons- og 

måldelen i strategien. Dette spesielt i forhold til kompetansen man henter inn, for å sikre at 

man henter inn riktig kompetanse, som den ansatte sier: ”NFF tross alt er en frivillig 



 - 56 - 

 

56 

organisasjon og at det er viktig å fokusere på kjernen i virksomheten – fotball…Samtidig er 

det viktig å merke seg at samfunnet utenfor våre korridorer også stiller krav til at oss”.  I 

tillegg til å ha fokus på fotball, må NFF også ha tilstrekkelig kompetanse for å ivareta 

områder som jus, marked, kommunikasjon og økonomi. Dette er også i tråd med de føringer 

beskrevet i strategien, der NFFs administrasjon må inneha kompetanse på disse områdene for 

videre utvikling.  

 

En leder sier at kompetansekrav både har påvirket, og helt sikkert kommer til å påvirke mye i 

fremtiden. Der det tidligere var frivillige tillitsvalgte som gjorde mye av jobben, er mange av 

disse arbeidsoppgavene sentralisert inn mot NFFs administrasjon. I sammenheng med svar fra 

ansatte som omhandlet NFFs personalpolitikk, punkt 6.2, mener ansatte at andre utfordringer 

ledelsen står ovenfor, er å kartlegge hvilke ressurser man har i organisasjonen. Spesielt i NFF 

sentralt, og flere ansatte mener mangelfull kartlegging av de ressurser man har i 

organisasjonen er problematisk. En ansatt sier det er mye mer av ressurser enn man tror: ”Det 

er et grunnsyn i organisasjonen som til en viss grad undervurderer hva organisasjonen 

faktisk har av menneskelige ressurser”. De mener det derfor ligger ubenyttede muligheter i 

kompetanse som allerede finnes i organisasjonen, og at en kartlegging av ressurser vil være en 

utfordring for ledelsen å gjennomføre. Dette bør gjøres for å gi ansatte en følelse av at NFF 

fullt ut utnytter potensialet som ligger i organisasjonen. 

 

Ansatte og ledere svarer at de har merket en stadig økende spesialisering av arbeidsoppgaver i 

organisasjonen. De aller fleste ansatte og ledere er enige i at det har skjedd en endring i fokus, 

og i kultur knyttet til kompetanseutvikling ved at det de siste årene har blitt mer fokus på 

utvikling av ulik kompetanse i NFF. Det har etter hvert blitt nødvendig å hente inn mer spisset 

kompetanse, samtidig med at organisasjonen fungerer innenfor en stadig mer kompleks 

virkelighet. Både ansatte og omgivelsene stiller større krav enn tidligere. Økende 

profesjonalisering av arbeidsoppgaver vil derfor gi tvinge frem endring i nødvendig 

kompetanse i fremtiden. 
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5.3.1 Kompetanseutvikling 

 

Ansatte og ledere mener fremtidig kompetanseutvikling bør foretas i sammenheng med NFFs 

hovedvirksomhet fotball. Det nevnes spesielt områder som utvikling av språkkunnskaper, 

videre utvikling av juridiske kompetanse, og kompetanse på markedssiden. 

Én leder mener det på flere fagområder i større grad enn tidligere tvinger seg frem en 

profesjonalitet, der konsekvensene ved feilaktig saksbehandling kan bli store for NFF. Med 

henvisning til god juridisk kompetanse, sier lederen: ”…i NFF har vi en stor utfordring ved å 

sørge for at man er språklig oppdatert, internasjonaliseringen er jo omfattende. Man må da 

ha en strategi på hvem kan man bygge videre på i forhold til å imøtekomme de kravene som 

ligger på de stedene”. Andre trekker frem det faktum at med så spesialiserte oppgaver så kan 

en barriere være at det er vanskelig å sette nye folk inn i den arbeidssituasjonen som 

foreligger. Som eksempel kan vi tenkte oss at en ansatt eller leder tar permisjon for kortere 

eller lengre perioder, for å ta kurs eller liknende. Det tar tid å komme inn i både miljøet, det 

faglige, og spesielt i forhold til at man jobber mye og tett inn mot mange frivillige. Det å 

etablere bekjentskaper og å pleie disse, er en utfordrende oppgave. 

 

Spørsmål knyttet til den enkelte ansattes kompetanse, gjøres i sammenheng med vurderings- 

og medarbeidersamtalene. En leder sier: ”Det er viktig med samtale omkring dette, og det 

stilles krav og forventninger til ledelse og ansatt og omvendt. Det vil jo være snakk om 

kompetanseutvikling både i forhold til den ansattes behov, men også i forhold til hva 

organisasjonen har behov for av kompetanse”. En annen leder går lenger i beskrivelsen, og 

sier: ”Gjennom de nye tankene og den nye politikken så er det i hvert fall på papiret.”. Samme 

leder sier videre: ”I noen eldre utgaver av lønnspolitikken står skrevet at NFF plikter å legge 

til rette for kompetanseutvikling, men at dette i mye større grad kunne vært gjort bedre og at 

ressursen tid har begrenset disse mulighetene”. Ansatte og ledere ser positivt på bruk av 

medarbeidersamtale som verktøy, men begge parter presiserer at det blir en utfordring å 

omsette disse samtalene i konkret handling. Siden bruk av medarbeidersamtale er såpass nytt, 

har det ennå ikke kunnet bli evaluert som verktøy. Én leder sier ”jeg er mest bekymret over at 

i en organisasjon der det hele tiden jobbes innenfor rammer av lite tid til å drive ledelse, at 

tid skal bli et ankepunkt mot å få gjennomført de vedtatte samtalene på en tilstrekkelig måte.” 
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Ett av vurderingskriteriene i vurderingssamtalen er de ansattes fagkompetanse, der de ansatte 

skal ha evne til å erkjenne egne mangler og søke kompetanse. De aller fleste av ansatte og 

ledere svarer at de er aktive i å søke ny kompetanse i det daglige. Mange ansatte er opptatt av 

at det daglige arbeidet krever at man erkjenner egne mangler, og at disse må fylles med 

fornuftig kunnskap. Andre svarer at det er helt nødvendig med oppdatering av kunnskap rett 

og slett fordi de har fått nye arbeidsoppgaver i organisasjonen. Én ansatt nevner 

ansvarliggjøring i forbindelse med mulighetene for kompetanseutvikling. Det er ikke bare et 

arbeidsgiveransvar å se til at de ansatte får nødvendig eller ønsket kompetanse, ”de ansatte 

må også være aktive i forhold til å søke leder eller ledelse om mulighetene som forefinnes”. 

 

NFF har i stor grad hentet inn ekstern kompetanse ved nye ansettelser. Man kan se 

nyrekruttering i NFF på to måter. Én måte er at eksisterende stillinger har blitt tilført såpass 

mye tilleggsarbeid at man har sett seg nødt til å hente inn nye folk utenfra. Den andre måten 

går mer i retning av strategisk og målbevist utvikling av eksisterende avdelinger. En leder sier 

det er vanskelig å gå ut og hente kompetanse, det er noe man må bygge opp over tid og pleie, 

ivareta og utvikle internt i NFF – ”dette er en meget rimelig investering, det er strenge 

rammer i forhold til å vurdere den kostnadsmessige siden opp mot menneskelige hensyn og at 

de menneskelige hensyn til sist vil være en billigere investering enn at man skal regne i kroner 

og øre på hvor mye man kan sette av til mer effektiv arbeidsinnsats hos ansatte”, men sier 

samtidig at man nok trenger kompetanse utenfra. Samtidig som dette gjør organisasjonen 

veldig sårbar på enkelte kjerneområder, hvis ansattes erfaring skulle forsvinne. 

 

5.3.2 Barrierer mot fokus på kompetanseutvikling 

 

Både ledere og ansatte sier kultur, den ansattes eget fokus og knapphet på tid er ulike 

barrierer mot at man tidligere har rettet fokus på utvikling av kompetanse. For det første er 

NFF en ideell organisasjon og ikke en kunnskapsbedrift. For det andre har knapphet på 

ressurser i organisasjonen alltid vært et spørsmål om prioriteringer, og som flere ledere gir 

uttrykk for har det tidligere ikke vært så vanlig å ta opp slike spørsmål, i tillegg til at man ikke 

hadde tid. Samtidig har det vært et skille mellom generell faglig kompetanse, og hva man kan 

kalle for spesifikk fotballfaglig kompetanse. Det er også et ansvar hos de ansatte å 
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tydeliggjøre egne behov, for å kunne ha mulighet til å øke kompetansen ytterligere. Dette er 

noe som kan se ut til å komme på plass gjennom medarbeidersamtalene. 

 

Én leder sier det går på kulturer både på ledernivå og hos ansatte, med et syn på at 

kompetanseutvikling ikke er viktig, og formulerer det slik: ”Det finnes helt sikkert ansatte hos 

oss som ikke søker ny kunnskap i det hele tatt, som i prinsippet verken ønsker å involvere seg 

så mye med andre ansatte og slik sett få utviklet horisonten sin eller å ta ulike kurs eller ikke 

har tid til å ta kurs. Knapphet på tid må ta skylden på grunn av at det er en hektisk hverdag 

for mange her, i tillegg har ikke arbeidsgiver vært flinke nok til å tilrettelegge for kurs etc.”.  

 

Én ansatt mener spørsmål knyttet til kompetanseutvikling ikke har vært totalt fraværende i 

organisasjonen, men at det er nytt at den enkelte ansatte blir utfordret på om han eller hun 

ønsker eller har behov for kompetanseutvikling. Dette er som nevnt overfor en barriere for 

enkelte, at man selv blir stilt til ansvar for egen utvikling, og at det takles i ulik grad av de 

ansatte. Én leder mener det ikke finnes så mange barrierer mot fokus på kompetanseutvikling, 

men ved nærmere analyse av svaret nevnes flere barrierer. Eksempelvis sa lederen ”Det kan 

for eksempel være en sperre hos ansatte hvis diverse tiltak man mener er utviklende, kommer 

som krav eller pålegg fra ledelsen – og at dette da ikke vil bli oppfattet som noe positivt.” 

Dette er i sammenheng med svar fra andre ledere som mener at enkelte har nok med seg selv 

og sine arbeidsoppgaver. Samtlige i undersøkelsen svarer at man bør ha et aktivt forhold til 

egne ansattes kompetanse, på alle områder. Videre svares det at de ansatte selv aktivt må 

definere ønsket utvikling, da kan NFF gå inn å gi et tilbud til den enkelte på en eller annen 

måte. Flere ledere sier også at dette er viktige tema som tas opp på de ukentlige ledermøtene.  

 

En leder trekker frem at selv om det er viktig med kompetanseutvikling på alle områder, er 

det spesielt viktig med kompetanseheving innen sport: ”det er for mye planmessighet, og det 

kunne sikkert være en løsning å hente impulser internasjonalt”. En barriere kan derfor være at 

den enkelte ikke ser behovet, eller ønsker å utvikle seg i forhold til nye krav, og at dette går 

utover helheten i arbeidet og til sist organisasjonen. En leder sier: ”Det må tas hensyn til den 

enkeltes arbeidssituasjon, men de ansatte må se viktigheten av at man utvikler seg i sitt eget 

fag og for eksempel tar i bruk ny teknologi”. I sammenheng med dette svaret sier en annen 

leder: ”…enkelte i NFF sentralt sitter på spesialkompetanse og dermed har liten 

referanseramme i forhold til utvikling av sine egne arbeidsoppgaver, men at det nok kan være 

viktig for disse å overføre noe av kunnskapen til andre i avdelingen for å fordele mer av 
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arbeidsoppgavene”. Den ansatte må også kunne benyttes på de arbeidsområder denne har 

erfaring eller kompetanse innen, for at han skal kunne føle seg verdsatt og ha en funksjon i 

hverdagen. 

 

I sammenheng med Hertzbergs motivasjonsfaktorer, kan vi identifisere ansattes behov der 

arbeidsoppgavene i seg selv er interessante og varierte. Dette er i sammenheng med det 

Bolman & Deal (1998) nevner som én av flere kritiske faktorer ved jobbutforming, nettopp 

den enkeltes behov for å se sitt arbeid som meningsfylt. Dette nevnes da i sammenheng med 

at arbeidet er en del av en større sammenheng. I sum vil jobb-berikelse i større grad være en 

kvalitetsforbedring fremfor produktivitet, altså større tilfredshet i arbeidet ved å gjøre det 

godt, fremfor å gjøre mye. Det er selvfølgelig forskjellig mennesker imellom hvordan jobb-

berikelse utformes. Noen har mer behov for personlig utvikling enn andre, men omforming av 

arbeidet viser seg uansett positivt. I forlengelse av Hackman (Bolman & Deal 1998), ønsker 

den enkelte at ens egen dømmekraft skal ligge til grunn for personlig ansvar i det resultat som 

fremkommer av arbeidet. Den enkelte vil til slutt ønske tilbakemelding, for videre å kunne 

gjøre forbedringer ved en senere anledning. 

 

5.4 Personalarbeid i NFF 
 

Ansatte har gitt tilbakemelding på at de mener fokus på ansatte som ressurs er nedprioritert 

både i NFFs strategi og i personalpolitikk, som går på at personalarbeidet ikke er synlig nok.  

 

Lederne mener mer tid til sine ansatte, enten gjennom samtale eller på andre måter, er en 

utfordring for fremtiden. En leder sier at knapphet på tid er gjennomgående i mye av det man 

foretar seg i det daglige: ”I NFF har man i veldig stor grad hatt et skille på 

utviklingsoppgaver og driftsoppgaver, men man aldri har snakket om utvikling av 

driftsoppgaver og at det arbeidet i stor grad preges av brannslukking fra A til Å…. jeg har 

aldri tid til å drive den lederfunksjonen jeg gjerne skulle gjort fordi alt går på fag og knappe 

ressurser”. Lederen mener, at grunnen til dette er at man aldri får tilstrekkelig tid til å endre 

eller utvikle rutiner eller arbeidsoppgaver. NFF har mye å hente på det området, men at dette 

krever ytterligere ressurser både i form av ansatte og midler. Det er derimot forskjellig på 

hvor mye den ansatte føler personalarbeidet er prioritert innenfor sin egen avdeling. Dette kan 

tyde på ulik vektlegging av personalarbeidet hos avdelingslederne. På spørsmål om hva 



 - 61 - 

 

61 

ansatte og ledere mener er viktigst i personalarbeid, er først og fremst ledelsen klar på at 

spørsmål knyttet til personalarbeid tas opp på de ukentlige ledermøtene. Én av lederne 

fremhever likevel at ”det er den daglige personaloppfølging og behandling som er det 

viktigste”. Ansatte nevner i stor grad at større involvering, at man blir hørt og å legge større 

vekt på å skape trivsel på arbeidsplassen, spesielt er viktig i det daglige arbeid.  

 

5.4.1  Ønske om sterkere involvering og større ansvar 

 

Flere ansatte mener det er for lite personlig oppfølging, for lite målsetting i forhold til 

personlig utvikling, og for lite følelse av delaktighet i prosesser og avgjørelser som har 

betydning for sin egen arbeidssituasjon. Sterkere involvering og større ansvar ønskes av 

ansatte for å få et nærmere forhold til arbeidsoppgaver, og NFF sin virksomhet. De ansatte 

ønsker i større grad å være mer involvert i ulike prosesser på arbeidsplassen. I sammenheng 

med dette ønsker også flere ansatte å få mer ansvar. Videre ønsker ansatte mer handlingsrom i 

sitt daglige arbeid, at det skal kunne være mer fleksibilitet i måten arbeidsoppgaver blir løst 

på. Kritikk går på at man bør vise tillit til dem man har satt som ansvarlige for definerte 

arbeidsoppgaver. Én ansatt sier ”Det ikke er en profesjonell måte å gjøre ting på hvis de 

samme personene skal gå gjennom alt som skal gjøres, og nærmest signalisere ned til minste 

detalj hva som skal gjøres i stedet for at man overlater ansvaret til eksperter på de ulike 

områdene, og vise dem den tillitten verdig inntil det motsatte er bevist. Det skal ikke være 

anledning til å kunne gå via andre kanaler for påvirkning av ulike sakers utfall”.  Dette har 

både ansatt og leder kommentert som et problem som har dukket opp ved enkelte anledninger. 

 

Det som blir nevnt som negative faktorer, er at det ikke blir tilrettelagt tilstrekkelig for at den 

enkelte ansatte skal kunne fungere på en optimal måte. Her forstått som at utvikling i arbeidet, 

og å nå personlige målsettinger ikke i tilstrekkelig grad har blitt satt i fokus. Tilbakemelding 

fra ansatte er at ledelsen må skape et miljø der man drar lasset i samme retning. Én ansatt sier: 

”det må tilrettelegges at man gjør en god jobb for NFF. Ledelsen må i større grad motivere 

sine ansatte og det må bli synlig en mer aktiv ledelse”. 

 

Dette kan vi relatere til de motivasjonsfaktorer Hertzberg kaller prestasjon i arbeidet der man 

har anledning til å løse problemer og ansvar for å ha kontroll over egen arbeidssituasjon og 
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ansvar for tildelte arbeidsoppgaver. Jobb-berikelse for Hertzberg var noe annet enn flere 

arbeidsoppgaver i tillegg til kanskje allerede mange oppgaver. Jobberikelse var sentralt for 

motivasjon, men da i form av større frihet, tilbakemelding på innsats, og ansvarlighet i 

forhold til arbeidsoppgaver der man må bruke mer av sine evner og ferdigheter. Som vi ser av 

tilbakemelding, tyder det på at det ikke har vært tilstrekkelig fokus på jobberikelse for alle 

ansatte. 

 

5.4.2 Trivsel og arbeidsmiljø 

 

En av lederoppgavene beskrevet i personalpolitikken (kapittel 4, pkt. 4.1.1) er at denne skal 

sørge for godt arbeidsmiljø, og i dette ligger også trivselselementet. Lederen skal ha evne til å 

motivere og vise engasjement og interesse for de ansatte som medarbeidere  

 

Generelt går svar på at man opplever trivsel på arbeidsplassen, at man jobber med noe man 

har stor interesse av. Først og fremst samsvarer arbeidsoppgavene med interesser man også 

har på fritiden. Alle ansatte og ledere svarte at deres trivsel lå i skjæringspunktet mellom 

interesse og arbeidsoppgaver. Andre faktorer gikk rett og slett på at selve arbeidet var såpass 

interessant at man fant stor tilfredsstillelse, og følte seg veldig privilegert å kunne jobbe i en 

organisasjon med såpass utfordrende og komplekse arbeidsoppgaver. Spesielt lederne vektla 

at arbeidsoppgavene, i tillegg til å være interessante også var utfordrende. Én leder nevner at 

en utfordring ved arbeidsoppgavene er deres kompleksitet: ”kompleksiteten ligger i at 

arbeidsoppgavene spenner seg over et vidt spekter – ofte også oppgaver som tilsynelatende 

kan være i motsetning til hverandre”. 

 

Fokus på samarbeidsklima er en del av ledelsens overordnede strategi, med å tydeliggjøre at 

NFF har interesser og arbeidsoppgaver på mange forskjellige områder. Ledelsen er også 

tydelig på at den enkelte ansatte i større grad blir vurdert individuelt ved lønnsfastsettelse eller 

lønnsoppgjør. Én leder sier ”det legges vekt på at den enkelte bidrar til godt arbeidsmiljø og 

det utfordrer dermed den enkelte til å være deltakende på sin egen arbeidsplass”. Flere ledere 

fremhever spesielt viktigheten av å involvere den enkelte medarbeider i sin avdeling, som en 

leder sier ”Ansatte som blir gitt ansvar og stimuli blir motivert til å gjøre en god innsats 
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utover det rent nødvendige, og det vil forhåpentligvis gi et godt forhold mellom leder og 

ansatt”.  

 

5.4.3 Sosialt miljø og forholdet leder-ansatt 

 

Generelt er svaret fra lederne at forholdet mellom ledelse og ansatt er godt, med unntak der 

lederen direkte uttrykker at vedkommende ikke har like godt forhold til alle. Enkelte fra 

ledelsen trekker også frem at det er positivt med dedikerte ansatte i forhold til 

arbeidsoppgavene. Et par av lederne trakk også frem at miljøet på arbeidsplassen er ganske 

uformelt, og at man har relativt mange sosiale treffpunkt i hverdagen. Ansatte som mener de 

har et godt forhold til sine ledere sier det er på bakgrunn av større selvstendighet i arbeidet, og 

at man får stimuli fra sin leder i ulike former. Det ser ut til å være en sammenheng med hvor 

mye ansatte og leder møtes i det daglige, og hvordan det sosiale forholdet er mellom leder og 

ansatt. I avdelinger hvor det jevnlig avholdes avdelingsmøter, og andre der leder og ansatt 

møtes, anses dette forholdet som godt. I avdelinger der forholdet mellom ledelse og ansatt 

ikke fremheves som særlig godt, ser det ut til å være fravær av både jevnlige avdelingsmøter 

og andre fora der leder og ansatt møtes. En leder sier: ”forholdet mellom leder og ansatt kan 

være med på å bestemme i hvor stor grad man ønsker å involvere seg”, man har god kontakt 

med enkelte ansatte og at kjemi mellom leder og ansatt derfor er avgjørende for hvorvidt man 

engasjerer seg i den enkeltes arbeidshverdag”. De fleste lederne svarer at den daglige 

kommunikasjonen, både formell og uformell, kanskje er den viktigste. Et par ledere sier at 

den daglige kommunikasjonen er en prioritering som deres respektive avdelinger har en 

veldig god dialog på, én leder sier: ”avdelingen tar saker og ting som dukker opp der og da, 

og gjør seg ferdige med diskusjonen”. Viktigheten av å prioritere kommunikasjon ser vi også 

utifra at det er ledernes ansvar å iverksette avdelingsmøter, og med få unntak har avdelingene 

faste møter. 

 

Av negativ karakter nevnes det at noe av kommunikasjonen faktisk foregår via e-post, selv 

om mottaker sitter på kontor ved siden av. Kritikken går derfor på enkelte tilfeller av fravær 

av ansikt-til-ansikt relasjoner, som både ledere og ansatte gir uttrykk for er viktig i den 

daglige kommunikasjonen. I tillegg mener enkelte ansatte at det både i den daglige uformelle 

og den mer formelle kommunikasjonen, bør ligge til grunn en atmosfære der man lytter til 
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hverandre og skaper gjensidig trygghet. Det legges til at ansatte som ga tilbakemelding om til 

dels fravær av kommunikasjon, også svarte at det var fravær av faste møter med, eller fravær 

av informasjon fra nærmeste overordnede. Videre svarte disse at man synes forholdet mellom 

ledelse og ansatt i andre avdelinger virket bra, at samholdet virker tydeligere og bedre. Dette 

er også i sammenheng med at flere ansatte trekker frem et veletablert fagmiljø som viktig for 

deres trivsel og motivasjon i arbeidsdagen.  

 

Selv om enkelte ansatte befinner seg i en avdeling med faste ukentlige møter, sa de allikevel 

at det burde være mer interaksjon mellom ledelse og ansatt enn tilfelle er i dag. Mer 

interaksjon måtte til for å unngå at miljøer eller enkeltpersoner isolerte seg fra resten av 

medarbeiderne. Dette står i direkte relasjon til de svar som er gitt i forhold til hvor godt 

forholdet er mellom ledelse og ansatte. Det ser derfor ut til at enkelte ledere, som ikke 

kommer overens med ansatte, vil nedprioritere å gjøre noe for den enkelte ansattes egen 

opplevelse av involvering og tildeling av ansvar. De fleste ledere som ga til svar at 

involvering og tildeling av ansvar til ansatte er viktig, er de samme som tydelig ga uttrykk for 

viktigheten av å involvere de ansatte på alle nivåer i organisasjonen. Dette for å skape en 

felles forståelse av at alle deler i organisasjonen har viktige oppgaver for at totaliteten skal bli 

den beste. Én leder sier: ”utfordringen er stor for ledelsen i forsøk på å gjøre ansatte 

oppmerksomme på den kompleksitet som ligger i organisasjonen, NFF sine engasjement 

strekker seg utover det å oppnå gode resultater med landslaget”. 

 
Med økt profesjonalitet og sterkere spesialisering i flere ledd i organisasjonen, har dette 

påvirket samarbeidsmiljøet mellom den totale massen av ansatte. Større spesialisering av 

arbeidsoppgaver kan tyde på at man samarbeider mindre med avdelinger eller seksjoner. Mer 

isolasjon av ledd eller seksjoner kan derfor være et resultat av dette, som i sin tur har 

begrenset de arbeidsoppgavene man hadde felles tidligere. 

 

Hertzbergs motivasjonsfaktorer har med gode opplevelser i arbeidet knyttet til prestasjon, 

anerkjennelse, ansvar og læring – altså med selve arbeidet å gjøre. Spørsmål i tilknytning til 

trivsel ga meg ulike motivasjonsfaktorer. Det er interessant at de fleste svar fra de ansatte 

fordeler seg på beskrivelse av arbeidet i seg selv, ansvar for egne arbeidsoppgaver og 

muligheter for vekst i organisasjonen. Siden motivasjonsfaktorene skal bidra til trivsel, kan 

det se ut til at det er faktorer med personlig preg som er de viktigste for ledere og ansatte. Ser 

vi på hygienefaktorene som skal hindre mistrivsel, så fordeler svarene seg mest på 
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organisasjonens strategi, personalpolitikk og personalarbeid, lederens evne og vilje til å være 

leder, økonomisk godtgjørelse og mellommenneskelig forhold. Dårlige opplevelser i arbeidet 

kaller Hertzberg hygienefaktorer, som omhandler regler og retningslinjer, forhold ved 

administrasjonen og om kontroll og arbeidsvilkår - nærmere bestemt under hvilke forhold 

arbeidet utføres under. En av Hertzbergs hygienefaktorer er hvorvidt en leder har evne og vilje 

til å delegere og lære arbeid fra seg, rettferdig i behandling av ansatte, og har faglige 

forutsetninger for å være leder. Det kan virke som om dette kan forklare noe av grunnen til 

misnøye hos enkelte ansatte.  
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6 Helhetlig vurdering og analyse av situasjonen i NFF sentralt 
 

Jeg har tidligere beskrevet personalledelse som virkemiddel, i arbeidet med ansatte i NFFs 

administrasjon. Som vi fikk forståelse av i beskrivelsen, kan dette forstås som en 

organisasjons form for en oppskrift på hvordan man kan organisere arbeidet innenfor deler av 

en organisasjon. I NFFs arbeid med å fokusere på ansatte som en ressurs, primært i NFFs 

administrasjon, beskrev jeg hva vi kan forstå som innholdet i personalledelse som 

virkemiddel i dette arbeidet.  

 

6.1 Virkemidler som verktøy eller symbol? 
 

Som beskrevet i kapittel 4, er det to ulike tilnærminger eller perspektiv som kan si noe om 

hvorfor en organisasjon har implementert en organisasjonsoppskrift. Innenfor 

verktøyperspektivet har organisasjonen foretatt en vurdering med utgangspunkt i et reelt 

behov eller problemstilling, og kommet frem til at man har behov for ett eller flere verktøy 

eller virkemiddel for å løse problemet. Om det kalles vertkøy eller redskap er underordnet, 

poenget er at virkemiddelet er valgt som løsning og dette valget er gjort med bakgrunn i 

andres, fortrinnsvis gode erfaringer med verktøyet. 

 

I symbolperspektivet er derimot en oppskrift valgt på bakgrunn av dens symbolske verdi. 

Aktuelle virkemidler gir organisasjonen et bilde av seg selv i sammenlikning med andre, og 

ofte et uttrykk for hvem man ønsker å sammenlikne seg med. Til forskjell fra 

verktøyperspektivet, er ikke inngangen til valg av virkemiddel i dette perspektivet valgt for å 

løse et problem i direkte relasjon til et følt behov eller problemstillinger. Eventuell 

konsekvens av dette er gitt. Virkemiddelets funksjon vil i utgangspunktet ikke være et 

verktøy, men symbol på hvordan man ønsker å fremstå, og et slik utgangpunkt vil 

nødvendigvis ikke bære med seg særlig resultat. Med symbolperspektivet kan vi dra 

paralleller til Argyris & Schöns uttalte teori, som sier noe om hva man ønsker å gjøre, noe 

som organisasjonen ønsker å fremstå som. Tilsvarende vil verktøyperspektivet, med sin 

relevans i følt behov eller problemstilling, si noe om organisasjonens bruksteori, hva 

organisasjonen gjør i praksis. 

 



 - 67 - 

 

67 

På bakgrunn av min beskrivelse av teori, gjennomgang og beskrivelse av organisasjonens 

egne dokumenter og intervju med ledelse og ansatt i NFFs administrasjon, kan man 

argumentere for at personalledelse med tilhørende virkemidler innenfor strategi, 

personalpolitikk, personalplanlegging og personalarbeid, bærer preg av symbolsk verdi. I det 

kommende vil jeg gi begrunnelse for dette. Det finnes i organisasjonens egne dokumenter og i 

intervjuene ingen klare formuleringer om personalledelse, som indikerer at ledelsen har erfart 

og jobbet med konkrete problemstillinger innenfor arbeidet med vektlegging av ansatte som 

ressurs. Selv om representanter for ledelsen i intervju har gitt uttrykk for at arbeid med fokus 

på de ansatte, er med begrunnelse i virkemidlene. Slik sett kan vi si det oppstår 

rekkefølgeproblematikk, virkemidlenes symbolske verdi er forut for virkemidlene som 

verktøy i dette arbeidet. En del av tilbakemeldingen fra ansatte gir da også inntrykk av en 

oppfattelse av personalledelsen som gjennomføres, som både uklar og lite målrettet. Dette 

forsterker inntrykket jeg har av at virkemidlenes symbolske verdi har størst betydning. I det 

følgende vil jeg ta for meg de ulike delene innenfor personalledelse, som begrunnelse for 

mine argumenter 

 

6.1.1 NFFs strategi 

 

Både ledelse og ansatte er enige i at strategidokumentet i form av Handlingsplanen, er å forstå 

som organisasjonens styringsverktøy. Samtidig er både ledelse og ansatte kritiske til 

strategidokumentet på flere måter, og det omtales som for omfattende, visjonært, og lite 

tydelig. Tilbakemelding fra både ledelse og ansatte når det gjelder omfang, er at de enten ikke 

har hatt tid eller prioritert å være aktive i bruk av strategidokumentet. Derfor har også ledelsen 

gitt uttrykk for at strategidokumentet ville bli mye mer tilpasset, og fremstå som tydeligere i 

neste framstilling. Disse tilbakemeldingene gir også inntrykk av at selve personaldimensjonen 

ikke har kommet tydelig nok frem, og dermed ikke blitt bevisstgjort i særlig grad. Den 

overordnede strategien overskygger dermed viktige aspekter som omhandler organisasjonens 

fokus på ansatte, som en viktig ressurs i utvikling av organisasjonen. Inntrykket av og 

arbeidet med videre utvikling av strategien har vært mer i retning av å gjøre den mindre i 

omfang, og i mindre grad har det kommet frem at organisasjonen ønsker å jobbe aktivt for å 

tydeliggjøre de personapolitiske føringer i dokumentet.  
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Videre vet vi at NFF gjennomgikk en prosess i forhold til ansettelse av ny personalsjef, som 

resulterte i etablering av funksjonen personalkonsulent. Selv med tilbakemelding fra 

prosjektgruppene i denne prosessen, ble ikke disse gruppenes innstilling hørt og ledelsen 

valgte en annen løsning. Tilbakemelding fra ansatte tyder på at resultatet av den prosessen 

gjorde sitt til at de ansattes oppfatning, av ledelsens fokus på ansatte som ressurs, ikke ble 

særlig oppløftende. Med personalkonsulent fremfor personalsjef, fulgte også nye 

arbeidsoppgaver for ledelsen. Enkelte ledere var bevisst sitt ansvar, og mente det var viktig å 

ha fokus på de ansatte i sin avdeling. Allikevel var det i tilbakemelding fra ledelsen som ga 

tydelig uttrykk for at personalansvaret som fulgte med funksjonen, ikke var prioritert. I 

strategien kom det også frem at organisasjonen skulle ha fokus på ledelseskompetanse, men 

inntrykket vi fikk av tilbakemelding fra ansatte, var at lederne ikke var like tydelige i sin 

fremstilling av hvordan de tok et personalmessig ansvar. Dette kan bety at enkelte ledere 

manglet kunnskap om hvordan man skulle utøve denne dimensjonen ved funksjonen. 

 

6.1.2  NFFs personalpolitikk 

 

De ansatte ga tilnærmet samme tilbakemelding på en personalpolitikk som ikke var tydelig 

nok i fokus på ansatte som ressurs. Dette var i likhet med inntrykke jeg fikk i forhold til NFFs 

strategi, der de ansatte mente det var noe grunnleggende mangelfullt i ledelsens syn på de 

ansatte som viktig ressurs. Personalpolitikk som virkemiddel var ikke i tråd med hva man 

kunne forvente av formuleringene som ble funnet i strategien. NFF hadde i sin strategi 

beskrevet at organisasjonen skulle være et sted med utfordrende og utviklende oppgaver for 

de ansatte. Inntrykket jeg satt igjen med, og bekreftet gjennom tilbakemelding fra ansatte, var 

at må det ligge til grunn et annerledes syn på ansatte som ressurs, forut for å fokusere på 

oppgavene.  

 

De ansatte var, til forskjell fra ledelsen, misfornøyde med tydeliggjøring av personalarbeidet, 

uten en personalsjef. Misnøyen gikk i retning av lite klare rammer for personalkonsulenten, 

og en generelt dårlige personalfunksjon for de ansatte i det daglige. Dette gjorde at de ansatte 

følte at veien fra beslutningstaker til ansatt var blitt lenger enn tidligere. Uten en tydelig og 

objektiv ansatterepresentant i ledelsen, følte de også at man fikk indirekte mindre innsyn og 

eierskap til prosesser man er delaktige i. Tilbakemelding fra ansatte samstemte også i forhold 
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til at lønn ikke var å anse som om NFF hadde fokus på ansatte som ressurs. Lønnen ble derfor 

ikke ansett som å motivere til innsats, eller å være en investering i deres menneskelige 

ressurser. Nettopp slik som lønn ble beskrevet som virkemiddel i personalpolitikken. 

 

6.1.3 Personalplanlegging 

 

NFF har i strategien beskrevet nødvendigheten av å sette i gang tiltak for å heve kompetansen 

i administrasjonen, der personalplanlegging var et viktig og nødvendig virkemiddel for å sikre 

at organisasjonen nødvendig kompetansen. Av dette gir seg at ledelsen står overfor den 

utfordringen det er, å faktisk kartlegge hvilke ressurser man har. Som beskrevet i 

tilbakemelding fra ansatte, mener ansatte det ligger muligheter i ubenyttet og tilstedeværende 

kompetanse i organisasjonen. En kartlegging av ressurser vil derfor være en utfordring, for å 

gi ansatte følelsen av at det er til hensikt å utnytte eventuelle potensial som allerede finnes.. 

Ansatte mente dette var nok en bekreftelse på manglende fokus på ansatte som ressurs, at det i 

NFF var et grunnsyn eller kultur som opprettholdt dette. Det var derimot positive 

tilbakemeldinger fra ansatte på at man kunne se økt fokus på kompetanseutvikling, og at man 

gjennom medarbeider- og vurderingssamtalene kunne ha et grunnlag for videreføring av dette. 

Samtidig erkjente flere ansatte at de selv må se mulighetene for videre utvikling, og at dette 

ikke kun er et ledelsesansvar. 

 

Ledelsen var på sin side klar over behovet for riktig og nødvendig kompetanse innenfor 

bestemte områder i organisasjonen, og sa samtidig at det kunne være en god og billig 

investering å utvikle kompetanse hos ansatte i organisasjonen. 

 

6.1.4 Personalarbeidet 

 

I strategien er det daglige arbeidet med de ansatte beskrevet som personalarbeidet. Det ble gitt 

tilbakemelding fra ansatte at de ønsket større involvering, bli hørt, og at det ble lagt større 

vekt på å skape trivsel på arbeidsplassen. De ansatte ønsket større handlingsrom og 

fleksibilitet på gjennomføring av arbeidsoppgaver. Enkelte ansatte mente man ble styrt på 

detaljnivå i forhold til løsning av arbeidsoppgavene.  
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I strategiens beskrivelse av virkemidler innenfor personalarbeidet ble medarbeider- og 

vurderingssamtale nevnt, og overordnet beskrevet som en del av organisasjonens virkemidler 

i måloppnåelsen. Medarbeidersamtalen ble beskrevet som verktøy for de ansatte, og 

vurderingssamtalen som verktøy for lederne i personalarbeidet. Både ledere og ansatte mente 

det var viktig at samtalene var vedtatt som virkemiddel i arbeidet med de ansatte som ressurs, 

men samtidig var ledelse og ansatte enige i at en del arbeid gjensto før man kunne si at 

samtalene ga resultater, i forhold til målsettingen med samtalene. 

 

Det mest graverende i tilbakemelding fra ansatte, var enkeltes opplevelse av egen leders 

manglende lederegenskaper. Dette berører alle de områder som i strategien er beskrevet som 

ledelsesoppgaver. Enkelte ansatte erfarte en leders store mangler på engasjement, og liten 

evne og vilje til å bidra til trivsel og et godt samarbeidsmiljø. Dette inntrykket ble ytterligere 

forsterket av en representant fra ledelsen, som beskrev at det personlige forholdet mellom 

leder og enkelte ansatte helt klart påvirket i hvilken grad denne engasjerte seg i de ansattes 

hverdag. Dette ga seg naturlig nok utslag i både indirekte og direkte mangel på å skape trivsel 

og samarbeidsmiljø mellom leder og ansatt, som igjen ga grobunn for misnøye med hele 

NFFs personalpolitikk. Selv om de ansatte i stor grad var fornøyd med ledelsen, viser dette at 

evnen til å være leder ikke er gitt stillingen man har, og kan gi uheldige utslag i hele ledelsens 

arbeid med de ansatte i det daglige. 

 

På bakgrunn av dette, vil jeg si at ledelsen i NFFs administrasjon har etablert virkemidlene 

innenfor et symbolsk perspektiv, som vi kan relatere til ledelsens uttalte teori. Virkemidlene 

er innført og gjennomføres som man kunne forvente, men de har ikke særlig betydning for det 

konkrete arbeidet med fokus på de ansatte som ressurs. Konsekvenser av virkemidlene som 

mer symbolske enn reelle verktøy, kan være at disse ikke får noen relasjonell betydning for de 

ansatte. Mitt inntrykk av virkemidlene som symboler fremfor verktøy har blitt forsterket, der 

beskrivelsene av fokus på ansatte som ressurs mer er et bilde av hvordan organisasjonen 

ønsker å fremstå, enn hva den faktisk evner å gjennomføre i praksis. Det er derfor 

nærliggende å anta at personalledelse med tilhørende virkemidler er en oppskrift som ble 

implementert for dens symbolske verdi, for senere å forsøke å tilpasse ledelsen til 

virkemidlene. En slik tilpasning kan gi negative effekter, og som tilbakemelding fra både 

ansatte og ledelse tyder på kan det bety at det vil være en større arbeidsoppgave å skape 
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positive opplevelser av virkemidlene, fremfor en gjennomgang av personalfunksjonen slik 

den fungerer i dag.  

 

6.2 Gyldigheten av organisasjonens uttalte teori 
 

På bakgrunn av diskusjonen ovenfor, ser vi at det innenfor sentrale områder i NFFs strategi 

ikke er samsvar mellom det som blir sagt skal gjøres, og hva som faktisk blir gjort.  

Som tilbakemelding tyder på er det å anta at både ledere og ansatte trives i NFF. Dette gir 

gyldighet i forhold til strategiens beskrivelse av at trivsel og miljø skal prege organisasjonen 

på alle nivåer og at disse grunnlagsverdiene blir vektlagt. Dette mener jeg allikevel ikke er 

tilstrekkelig grunnlag å foreta en konklusjon på, med henvisning til kapittel 6 – realitetene, og 

kapittel 7, punkt 7.1- virkemidler som verktøy eller symboler.  

 

� Som beskrevet tidligere finner vi i NFFs strategi tydelige beskrivelser av verdier som 

grunnlaget for organisasjonens arbeid på alle nivåer. Disse verdiene har jeg argumentert 

for at vi finner i NFFs strategidokument. Som vi har sett av tilbakemelding fra både 

ledelse og ansatte, ble strategidokumentet betraktet som for ambisiøst og omfattende, til å 

kunne være det verktøy som opprinnelig var hensikten. På bakgrunn av dette kan vi si at 

verdigrunnlaget slik det er presentert i strategien ikke kommer tydelig nok frem i 

organisasjonens arbeid. Strategidokumentets størrelse overskygger ledelsens og de 

ansattes forståelse av strategidokumentet som et viktig verktøy. Slik sett er det ikke 

samsvar mellom intensjonene, uttalt teori, og realitetene i organisasjonens bruksteori. 

 

� Videre ble det i strategien beskrevet at man i NFF skulle stimulere til dialog og debatt om 

verdispørsmål. Som nevnt har størrelsen på strategidokumentet vært til hinder for arbeidet 

med verdispørsmål. I tillegg har vi sett at flere ansatte mener det ikke er tilstrekkelig rom 

for diskusjon rundt fokus på ansatte som ressurs, spesielt i forhold til de ansattes 

innflytelse og medbestemmelse på strategiske valg. 

 

� I strategien er beskrevet at ansatte er en viktig ressurs i utvikling av organisasjonen. 

Denne uoverensstemmelsen er også grunnen til at både ansatte og ledelse gir 

tilbakemelding på at prioritering av, og fokus på ansatte som ressurs ikke er særlig 

vektlagt. Konsekvenser av dette er at ansatte tilsynelatende har en generell negativ 
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holdning til personalfunksjonen. Eksempler på dette så vi i form av ansattes 

tilbakemelding vedrørende personalkonsulentens rammer å jobbe innenfor. Disse ble 

beskrevet som for smale, da med utgangspunkt i tidligere erfaring med personalsjef. Selv 

om personalfunksjonen etter omstruktureringen fremsto som tydeligere både i strategi og 

ansvarsfordeling, kom dette i skyggen av at de ansatte ikke følte de ble vurdert som 

ressurs i forhold til innspill på ny personalfunksjon. 

 

Jeg har lagt frem påstand om at personalledelse som virkemiddel i størst grad kan betegnes 

som symbolsk, fremfor som verktøy. I tillegg er det på sentrale områder ikke samsvar mellom 

NFFs uttalte teori og bruksteori. NFFs ledelse har derfor en utfordring både i forhold til hva 

som vektlegges og hva som blir gjort. En kartlegging av organisasjonens kultur kan være et 

sted å begynne for å komme utfordringene i møte. 

 

Siste kapittel tar for seg kulturbegrepet som utgangspunkt for nytenkning, og i det samtidige 

arbeidet alternative rammer å jobbe innenfor i fremtiden. 
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7 Veien videre for NFF 
 

En effektiv organisasjon trenger både en godt administrert organisasjon, og et effektivt 

lederskap. Som tidligere beskrevet i kapittel 4, i relasjon til populære 

organisasjonsoppskrifter, er det ulike årsaker til en organisasjons valg av organisering og 

lederskap fremfor en annen. Samtidig kan vi tenke oss at administrering og lederskap innenfor 

de ulike rammene til dels kan være ulik av natur, men at utfordringen for effektiv organisering 

og lederskap ligger i det å se muligheten av å jobbe innenfor flere rammer samtidig. Å velge 

en retning, eller gjøre endringer i strategiske veivalg, gjøres ikke alene med en ny 

organisasjonsoppskrift. Det må gjøres grunnleggende endringer i organisasjonens strategi, slik 

at denne er i tråd med hva organisasjonen faktisk gjør. Som vi har sett er det ikke alltid 

sammenheng mellom den strategien NFF ønsker skal ligge til grunn for virksomheten, og den 

opplevde virkeligheten. Dette gjorde jeg rede for i kapittel 6, og hvordan strategiske 

målsettinger oppleves av ledere og ansatte. 

 

I denne delen beskriver jeg innledningsvis den kulturelle betydning for organisasjonens 

bruksteori. Deretter beskrives hvordan vi kan forstå organisasjoners bruksteorier innenfor 

Argyris & Schöns Modell I og Modell II teori, og hvordan disse legger premiss for utvikling. 

Med forståelse av kultur, og bruksteorienes betydning for utvikling, vil jeg gi en beskrivelse 

av human-resource rammen som en alternativ ramme for NFF å jobbe innenfor i fremtiden. 

Valg av human-resource rammen er med utgangspunkt i oppgavens fokus på de menneskelige 

ressurser i organisasjonen, ansatte som ressurs.  

 

Dette kapittelet blir derfor en samtidig beskrivelse av kulturens betydning for utvikling, og 

bevisstgjøring av en organisasjons bruksteorier, og samtidig en alternativ ramme for NFF å 

jobbe innenfor i fremtiden.  

 

7.1 Organisasjonens kulturelle betydning for utvikling 
 

Schein beskriver kultur som: ”Et mønster av grunnleggende antakelser – skapt, oppdaget 

eller utviklet av en gitt gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern 
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tilpasning og intern integrasjon – som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som 

sant og til at det læres bort til nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke og føle 

på i forhold til disse problemene” (Schein 1990: 7). Som vi ser av definisjonen kan vi forstå 

kultur som et lært resultat av erfaringene i en gruppe, der gruppe forstås som å ha felles 

historie. Nærmere forklart bør kultur betraktes som en egenskap ved en uavhengig, stabil 

sosial enhet. Denne enheten kan være et antall mennesker som har tilstrekkelig antall med 

viktige felles erfaringer som løsning på problemer som er oppstått, og med dette gitt dem en 

felles oppfatning av hvilken plass de har i den store sammenhengen. Et viktig aspekt ved dette 

er at de felles oppfatningene må ha vært i organisasjonen over tid, med det resultat at de ikke 

lenger er i deres bevissthet, men tas for gitt. 

 

Grunnlaget for dannelse av kultur er i likhet med dannelse av grupper. Det som utgjør en 

gruppe er dens kultur, eller identitet, som består av felles tro, følelser, verdier og tanker som 

gruppens medlemmer har felles erfaringer med. Uten gruppe, ingen kultur – og omvendt, 

fremvekst av en gruppe, og utvikling av kultur er to sider av samme sak, og er resultat av 

ledelsesvirksomhet (Schein 1990). Allikevel er det omgivelsene gruppen fungerer innenfor 

som er avgjørende for gruppens eksistens. Det er omgivelsene som er bestemmende for 

gruppens muligheter, valg og begrensninger, og dermed kulturdannelsen. Når kulturen er 

dannet i form av felles antakelser, påvirker dette igjen hvordan gruppen oppfatter 

omgivelsene. Det er viktig at organisasjonen opprettholder et godt forhold til omgivelsene.  

 

Ifølge Schein (1990) har kulturen ulike funksjoner. For det første løser den grunnleggende 

problemer organisasjonen kan ha med å tilpasse seg til og overleve innenfor de ytre 

omgivelsene, ekstern tilpasning. For det andre integrerer den indre prosesser for å sikre en 

organisasjons evne til fortsatt tilpasning og overlevelse, intern integrasjon. De eksterne 

spørsmålene har å gjøre med en organisasjons felles forståelse av hva dens grunnleggende 

strategi er, og tilpasse denne til omgivelsene. Samtidig er tilpasning og overlevelse til stadig 

endrede omgivelser avhengig av intern integrasjon. Omgivelser i denne sammenheng kan 

være reelle, som organisasjonens forhold til markedet den opererer på, samarbeidspartnere 

som ekstern finansieringskilde, og til krav om rapportering fra myndighetene. I forhold til 

intern integrasjon, kan organisasjonskultur fungere som et felles anliggende som kan gi dets 

medlemmer en felles identitet. Det som til slutt utgjør en gruppes kultur er resultat av hvordan 

gruppen tilpasser seg ytre omgivelser, og hvordan den utvikler og tar vare på seg selv – den 

interne integrasjonsprosessen. Denne prosessen vil både påvirke, og bli påvirket av 
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organisasjonens eksterne tilpasning, og viser til problemer som oppstår når en organisasjon 

prøver å organisere og definere relasjonene mellom organisasjonsmedlemmene (Schein 

1990). 

 

Vi kan trekke paralleller mellom en organisasjons bruksteori og dens kulturelle innhold. 

Bruksteorien kan vi se på som det grunnleggende i kulturen, som sier noe om organisasjonens 

grunnleggende antakelser. Derfor kan vi spørre om det i NFFs administrasjon har utviklet seg 

en kultur som gjør at personalledelse som virkemiddel, i arbeidet med å sette fokus på ansatte 

som ressurs, gjør at den oppfattes som negativ på flere måter. Hvis det ikke er virkemiddelet 

som er avgjørende, kan det være at organisasjonens uttalte fokus ikke er tydelig nok? 

 

7.1.1 Ledelsens betydning for organisasjonens kultur 

 

Ledelsen har stor betydning for den kulturen i organisasjonen: ”…og det er godt mulig at en 

av de viktigste lederfunksjonene er å skape, administrere – og hvis det skulle bli nødvendig – 

ødelegge kultur” (Schein 1990: 2). Siden lederen har en såpass viktig rolle i utvikling, 

innarbeiding og forsterkning av organisasjonens kultur, kan dette vurderes dit hen at lederne 

fungerer som forbilde eller rettesnor for de ansatte. Schein (1990) kaller disse mekanismene 

for primære mekanismer. Det verktøyet, som for en leder egner seg best, er i hvilken grad de 

systematisk klarer å formidle hva de er opptatt av, hva de evaluerer og kontrollerer. 

Systematisk kan vi denne sammenheng også kalle gjennomgående, det en leder er opptatt av. 

Hva vedkommende gir tilbakemelding på gjennom evaluering og kontroll vil gi utslag i 

avdelingen generelt. Er lederen denne prosessen bevisst, vil man ved gjentatt og 

gjennomgående oppmerksomhet på bestemte ting være effektivt i formidling av et budskap. 

Selv om lederen ikke er bevisst denne effekten, kan den allikevel oppstå som følger av 

ansattes iver etter å finne ut hva lederen faktisk gir uttrykk for. Hva lederen sier er viktig, hva 

lederen gjør har større innvirkning på organisasjonskulturen. Kultur og ledelse kan ikke 

forstås isolert, det kan heller være at de er to sider av samme sak (Schein 1990). 
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7.1.2 Påvirkning av organisasjonskultur 

 

Bang (1999) spør på hvilken måte organisasjonskulturen kan påvirkes. Før det belyses 

nærmere, gis en beskrivelse av hva som regnes som påvirkning av kulturen. Det som er klart, 

er at det er enklere å endre de synlige kulturuttrykkene som rutiner og prosedyrer, 

belønningssystemer etc., ved å gjøre en direkte endring. Det er derimot ikke like enkelt å 

endre organisasjonens normer eller verdier, siden en gruppe mennesker ikke endrer sin 

virkelighetsoppfatning selv om de får beskjed om å gjøre det. Når man i litteraturen snakker 

om kulturforandring, henspeiler dette på en endring i organisasjonens normer, verdier og 

virkelighetsoppfatninger, altså hvordan endringer i kulturuttrykk kan skape forandringer i 

kulturen. I tillegg til ledelsens tydelige påvirkning av kultur i en organisasjon, henviser Bang 

(1999) til spesielt én faktor som kan påvirke organisasjonens kultur, nemlig organisasjonens 

formelle erklæringer om organisasjonens filosofi og policy. Dette er utsagn og erklæringer om 

hvordan man ønsker skal prege organisasjonen. Disse erklæringene kommer gjerne til uttrykk 

i nevnte personalpolitiske målsettinger og strategidokumenter. Her finner man bare en liten 

del av organisasjonens kultur, men samtidig den kultur organisasjonen ønsker skal 

kjennetegne den. Den bestående kulturen i organisasjonen er et naturlig sted å begynne 

prosessen med endring. I denne sammenheng vil jeg trekke inn organisasjonslæring, her 

forstått som hvordan man kan ”åpne” opp kulturen slik at det kan bli rom for nye tanker, og 

iverksetting av ideer for å videreutvikle organisasjonen. De ansatte er viktig med tanke på 

utvikling av organisasjonen, men de må få mulighet til deltakelse. 

 

7.1.3 Organisasjoners handlingsteorier 

 

Argyris & Schön (1996) har utviklet to modeller som beskriver bruksteorier i organisasjoner, 

Modell I teori og Modell II teori. Modell I betegnes som hemmende for læring i 

organisasjonen, dobbeltløkkelæring, til forskjell fra Modell II som har læringsfremmende 

atferd. All bruksteori vil være basert på Modell I og Modell II. 

 

Modell I teori er den generelle handlingsteorien som benyttes i organisasjonen, og er som 

nevnt ikke nødvendigvis bevisst. Modell I teori vil gi kontroll over omgivelsene, ved at man 

tar kontroll over ulike faktorer som kan påvirke omgivelsene og arbeidsoppgavene. Denne 
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modellen er konkurranserettet siden man søker kontroll over andre med hersketeknikker, og 

ønske om å vinne i tillegg til å være en defensiv modell. Benytter man en slik bruksteori, vil 

læring preges av manglende utprøving og testing av nye ideer, og dermed et lite handlekraftig 

miljø med redusert effektivitet. Den er videre defensiv siden den hindrer kommunikasjon, og 

gjør at man er passiv for å beskytte seg selv. Man kan derfor unngå å søke tilbakemelding, 

siden dette kan være kritikk av ens handlinger. Læring vil ved bruk av denne typen bruksteori 

bli det Argyris & Schön kaller enkelkretslæring (singel loop learning). Man søker da å løse 

problemet som er oppstått, for deretter å fortsette som før. Følgene av dette er at man blir 

bedre til å gjøre det man allerede kan. Organisasjonslæring er den prosessen som skal 

avdekke feil og korrigere dem. Hvis det ved organisasjonslæring ikke medfører at 

organisasjonen må bryte ved noe av sitt gamle mønster og fremgangsmåte, og fremdeles 

oppnår organisasjonens mål, kalles dette enkeltløkkelæring. Slik type læring vil vi finne i 

organisasjoner som lever i relativt stabile omgivelser, og handlingene nærmest er for rutiner å 

regne. Det vil derfor ikke bli noen endring i rutinene selv om forutsetningene for rutinene har 

endret seg. Hvis organisasjonen forsøker å finne og løse problemene uten å endre 

bruksteorien, så vil dette medføre enkeltløkkelæring.  

 

Alternativt har vi Modell II teori, som fremmer læring i organisasjonen. I denne modellen 

åpnes det for kommunikasjon, og dermed å få frem informasjon og synspunkter som videre 

fører til mer langsiktige løsninger og beslutninger. Det skal være felles deltakelse både i valg, 

gjennomføring og evaluering. Det er viktig at man kan innrømme feil og ta til seg andres 

synspunkter, som vil øke sannsynligheten for samarbeid og felles forståelse. Modell II vil 

redusere den defensive holdningen. Man får flere muligheter å velge mellom, og økt mulighet 

for dobbeltløkke læring. Engasjement, åpenhet og selvstendighet er derfor stikkord for 

dobbeltløkke læring. Det vil være en stadig korrigering av normer og verdier som kan gjøre at 

disse blir endret. Det som er problematisk, er å bevisstgjøre organisasjonen at de ikke handler 

i samsvar med Modell II. Dette kan føre til at tidligere syn blir forsøkt opprettholdt, noe som 

kan føre til konfrontasjoner mellom ulike posisjoner.  

 

Det er allikevel nødvendig å spørre hvordan man kan endre organisasjonens tenkning fra 

Modell I til Modell II.  Med utgangspunkt i Scheins teori må denne endringen skje hos 

menneskene i organisasjonen. Det gjelder først og fremst hos ledelsen, noe også Argyris & 

Schön (1996) hevder, men den må uansett skje med involvering av de ansatte. Endring av 

kultur skjer ikke bare på bakgrunn av endring i organisasjonens skrevne strategi og 
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målsettinger, der man for eksempel nå uttrykker at ansattes medbestemmelse er viktig, hvis 

man ikke etterfølger dette og kan spore endring i praksis. Ledelsen er viktig i denne 

sammenheng for overføring av nye prinsipper til medarbeiderne. En kartlegging av 

organisasjonens gjeldende bruksteori er utgangspunktet for endring, for deretter å avlære 

eksisterende og automatiserte ferdigheter (Argyris & Schön, 1996). Endring vil derimot ikke 

skje uten at man velger å åpne opp for prinsippene innenfor Modell II teori – kommunikasjon, 

engasjement, åpenhet og felles deltakelse i valg, gjennomføring og evaluering. En slik 

åpenhetskultur vil, ifølge Argyris & Schön (1996), føre til mer effektivitet og nytenkning. 

 

7.1.4 Endring av NFFs handlingsteorier 

 

NFFs administrasjon bærer preg av byråkratisk innretning og tankegang. Det er ikke gjort i en 

vending å tenke på større åpenhet for medbestemmelse, slik det legges vekt på i Modell II. 

NFF bør derfor søke samsvar mellom hva som beskrives i strategien, og organisasjonens 

bruksteori. Organisasjonens strategi, med verdimessige og personalpolitiske føringer, er et 

egnet sted å begynne. Mer innsats på bevisstgjøring og tydeliggjøring av disse vil kunne øke 

sannsynligheten for samsvar mellom hva det sies som skal gjøres, og hva som blir gjort. Dette 

vil videre kunne gi både ledelse og ansatte en klarhet i hva det betyr å ha fokus på ansatte som 

ressurs. Her kan vi tenke oss tilbakemelding fra ledelsen, hvor det påpekes at knapphet på tid 

og ressurser er noe av årsaken til at de ikke kan utøve den lederrollen de ønsker. En endring i 

hva strategien uttaler kan derfor være en løsning, der organisasjonen enten må gjøre endringer 

i strategiens målsettinger eller faktisk gjøre ressurser tilgjengelig. En slik endring bør skje i 

dialog og debatt med de ansatte i NFFs administrasjon.  

 

Som beskrevet i strategien skal det legges opp til dialog og debatt omkring viktige 

verdispørsmål. En reell involvering vil sannsynligvis oppleves som positivt hos de ansatte, og 

man kan nærme seg de ansattes ønske om større involvering og medbestemmelse i 

organisasjonen. Som nevnt ovenfor vil nok en av de største utfordringene være å overbevise 

NFFs ledelse at de ikke handler i samsvar med Modell II teori. 

 

Den største utfordringen vil være å gjøre eventuelle endringer i organisasjonen om til varige 

endringer, og jeg spør da om det vil være et grep å tenke alternative rammer å jobbe innenfor. 

Kan det tenkes at et tydeligere fokus på ansatte som ressurs er å finne i en endring i synet på 
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forholdet mellom organisasjon og mennesket i den? Bolman & Deal (1996) gir i sin 

beskrivelse av human-resource en alternativ ramme å jobbe innenfor. Fokus på kulturelle 

rammebetingelser, og nytenkning i forhold til å utvide fortolkningsrammene, kan være en vei 

å gå for NFF for å bevege seg i retning av Modell II teori. Hensikten med å endre 

fortolkningsrammer, er for å se én og samme situasjon fra ulike utgangspunkt, som kan gi et 

mer helhetlig bilde. 

 

Fokus på human-resource i organisasjoner er for så vidt ikke noe nytt begrep, men det er først 

de siste par tiår at vi kan si at human-resource har blitt et mer entydig begrep. Human-

realtions perspektivet betrakter mennesket og organisasjon som sameksisterende enheter, der 

mennesket og organisasjon er gjensidig avhengig av hverandre. 

  

7.2 Om forståelse av Human-resource rammen 
 

Forholdet mellom organisasjon og mennesket i den, kan beskrives slik Bolman & Deal (1998) 

gjør med utgangspunkt i fire grunnantakelser. For det første er organisasjonene der for 

menneskene sin del og ikke omvendt, hvis hensikt er at mennesker skal oppfylle 

organisasjoners behov. Når vi snakker om mennesket i organisasjoner, kan dette sees ut i fra 

den enkeltes ståsted. Man kan ta utgangspunkt i menneskelige behov, og i hvilken grad disse 

blir tilfredsstilt både i organisasjonen og det daglige arbeid. Det vil selvsagt være ulike behov 

hos de ansatte i en organisasjon. For det andre er organisasjoner og mennesker knyttet til 

hverandre på den måten at de gjensidig setter krav. Organisasjoner trenger menneskets 

kreativitet og egenskaper, samtidig som mennesker trenger organisasjonene, for eksempel til 

videre utvikling av yrkeskarriere og fremtidsmuligheter. Det er imidlertid ikke alltid lett for 

organisasjoner å ha et human-resource fokus i strategien. Spesielt siden slike endringer i en 

organisasjons omgivelser, vil tvinge frem at det må tas noen grep for å holde tritt med 

utfordringene. Videre så kan både organisasjonen og mennesket i den lide hvis disse i et 

system ikke er godt tilpasset hverandre. Til slutt så vil et godt tilpasset system gagne begge, 

de ansatte får et arbeid de er fornøyd med og ser mening i, organisasjonen får de ansatte og 

dens kvaliteter (Bolman & Deal 1998). 

 

Organisasjoner som ser mulighetene, og tar disse i bruk ved å tilpasse organisasjon og 

menneskers behov, har i større grad blitt vurdert som fremgangsrike. En av grunnsetningene 
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innenfor human-resource rammen er nemlig at organisasjoner må behandle ansatte som en 

investering, og ikke en utgift. For å komme utfordringene i møte, har suksessrike 

organisasjoner utviklet ulike strategier i arbeidet med mennesket som ressurs. Noen strategier 

har til hensikt å styrke forholdet mellom de ansatte og organisasjonen gjennom gode 

lønnsbetingelser og trygghet i arbeidet. Dette er i tråd med Hertzbergs hygienefaktorer, 

innenfor økonomisk godtgjørelse og en sikker arbeidsplass. Videre er det tatt i bruk strategier 

for fokus på og mulighet for kompetanseutvikling og intern forfremmelse. Disse strategiene 

kan vi se i sammenheng med motivasjonsfaktorer som vekst med læring og utvikling av ny 

kompetanse, som igjen gir en motivasjonsfaktor i muligheter for forfremmelse. Andre legger 

vekt på selvstendighet i arbeidet og jobb-berikelse, som er direkte i relasjon til 

motivasjonsfaktorene ansvar og anerkjennelse i arbeidet. Videre er strategier som ansattes 

deltakelse i valg og beslutninger i relasjon til prinsipper innenfor Modell II om felles 

deltakelse i valg og gjennomføring. 

 

Som vi ser i forståelsen av human-resource rammen, ligger det til grunn viktige prinsipielle 

føringer for hvilket samarbeid som bør inngå i forholdet mellom menneske og organisasjon, 

og hvilke strategier som kan gi et godt utgangspunkt. Jeg vil videre beskrive det arbeid som 

kan fungere som rettesnor for organisasjoner i deres arbeid med å sette fokus på ansatte som 

ressurs. 

 

7.3 Utvikling av human-relations strategier i organisasjoner 
 

Bolman og Deal (1998) nevner i hovedsak tre hovedpunkter innenfor grunnleggende human-

resource strategier, som kan være formålstjenlige hvis en organisasjon skal endre sine rammer 

for menneskene i organisasjonen. Organisasjonen må (1) bygge opp en human-resource 

filosofi, (2) ha fokus på å investere i mennesker og (3) gi de ansatte myndighet og omforme 

deres arbeid.  
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7.3.1  Bygge opp en human-rersource filosofi 

 

Å bygge opp en h-r filosofi har sammenheng med at mange organisasjoner egentlig ikke har 

en klar tankegang rundt h-r. Vi kan godt legge til grunn uttalte verdier og holdninger for en  

human-resource filosofi, men selv om dette finnes er det ikke sikkert organisasjonen er dem 

bevisst. Organisasjoner undervurderer ofte betydningen av å ha en gjennomtenkt og klar 

filosofi for hvordan man bør behandle mennesker. I praksis betyr dette at organisasjonen må 

gjøre en innsats for å få inn human-resource filosofien inn i organisasjonens struktur, 

prosedyrer og rutiner.  

 

Videre må det utarbeides tiltak for å legge til rette for en tydeligere human-resource ledelse. 

I kapittel 4 beskrev jeg hvordan vi kunne forstå NFFs vektlegging av personalledelse som 

viktig for utvikling av organisasjonen, og hvordan dette ble beskrevet i organisasjonens 

strategi og overordnede personalpolitikk. Dette la grunnlag for det personalarbeidet som 

foregikk i praksis. NFF har i sin strategi definert ulike personalpolitiske målsettinger som skal 

være grunnlaget for personalpolitikken. Blant føringene skulle NFF sette fokus på en trygg og 

positiv arbeidsplass, og at organisasjonen skulle tilby de ansatte varierte arbeidsoppgaver i 

forhold til den enkeltes behov. I disse beskrivelsene kan nok være påståstander om at NFF har 

en noenlunde klar filosofi. En filosofi som sier noe om hvordan den skal komme i møte de 

utfordringer organisasjonen står overfor i form av personalledelse, og fokus på ansatte som 

viktig ressurs. Tilbakemelding fra både ansatte og ledelse gir oss derimot et annet inntrykk, 

det fantes ikke noen tydelig og gjennomtenkt human-resource strategi. Dette er begrunnet i 

ansattes tilbakemelding på hvordan de mener de menneskelige ressursene blir ivaretatt. Med 

en tydeligere human-resource filosofi som grunnlag for virksomheten, vil dette gi 

retningslinjer og veiledning for hvilket fokus organisasjonen skal ha, i arbeidet med 

vektlegging av de ansatte som en ressurs. Selv med et slikt utgangspunkt er det nødvendig å 

omsette filosofien i praksis. I den sammenheng kommer vi tydeligere inn på det å ivareta 

organisasjonens menneskelige ressurser. 
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7.3.2 Investering i mennesker 

 

Investering i mennesker bygger på at man i organisasjonens human-resource filosofi har 

retningslinjer og veiledning for gjennomføring, men som ikke sies å være tilstede før man 

gjennom handlinger og praksis realiserer disse. Dette betyr i realiteten at man for det første 

ansetter de personer man mener er rett for jobben, og at man belønner disse for arbeidet de 

utfører (Bolman & Deal 1998). Dette er i nær sammenheng med hva NFF beskriver i 

strategien, der organisasjonen skal ha rett type bemanning med riktig kompetanse. NFF sier 

selv de aldri kan være lønnsledende, og vil dermed aldri kunne tilby lønninger man kan anse 

som høye. Vi finner derimot føringer i personalpolitikken, som beskriver at man overfor 

personer som i organisasjonen betegnes som kjernearbeidere kan benytte lønn som insentiv. 

Er lønn som insentiv et argument for at man belønner rett person? Ifølge Hertzberg (1968a) er 

vektlegging av lønn som insentiv for økt motivasjon i arbeidet å betrakte som en misforstått 

strategi, noe han kalte ”KITA” motivasjon, eller ”kick-in-the-ass”. Med dette utgangspunkt 

vil det derfor, innenfor en human-resource ramme, ikke være riktig å anse lønn som 

investering i mennesker. 

 

Videre kan det fokuseres på jobbsikkerhet på den måten at man informerer om ansattes 

rettigheter og oppsigelsesvern, og legge vekt på at lang arbeidserfaring har betydning for 

jobbsikkerheten. I omstillingsprosesser kan man legge vekt på omskolering og utvikling av de 

ansatte kompetanse.  

 

Interne forfremmelser kan også være en investering. Det gir organisasjonen og ansatte ekstra 

motivasjon til å investere både tid og ressurser i kvalifikasjonsøkning og kompetanseheving. 

At man ser muligheten for intern forfremmelse vil også være motivasjon for de ansatte til å 

yte mer i sitt arbeid. Andre effekter er økt tillitt til ledelsen, og sterkere lojalitet til 

organisasjonens målsettinger. Det er derfor viktig at organisasjonen på denne måten kan få 

utnyttet bedre den kunnskap og de ferdigheter som finnes hos de ansatte med lang 

organisasjonserfaring. Til slutt kan intern forfremmelse også være en god garanti for 

organisasjonen at de ansatte har blitt sosialisert inn i organisasjonens kultur.  

 

NFF legger, som tidligere nevnt, stor vekt på god organisasjonserfaring i jobbsammenheng, 

da spesielt organisasjonserfaring og kompetanse på områder innenfor idretten, eksempelvis 
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som tidligere spiller, trener, dommer etc. på høyt nivå. De senere års studietilbud innenfor 

idrettsadministrasjon er også en tilnærming til å ha rett kompetanse. I NFF har det tidligere 

vært god anledning til interne forfremmelser, det har derimot vært en endring av dette de siste 

årene. Nye ansettelser har i større grad fokusert på kombinasjon av faglig kompetanse og 

organisasjonserfaring, der faglig kompetanse kan forstås som formell kompetanse innenfor 

bestemte områder. Det er altså ikke lenger tilstrekkelig å ha mange års organisasjonserfaring. 

Dette er i relasjon til det jeg tidligere har beskrevet om utvikling av arbeidsoppgavene i NFF, 

spesielt med tanke på tydelig og sterkere grad av profesjonaliserte arbeidsoppgaver og 

områder. Dette er i sammenheng med en siste viktig del av investering i mennesker, nærmere 

bestemt at man har tilbud til ansatte om opplæring og videreutdanning. Økt kompleksitet i 

organisasjonen vil gi en organisasjon økt verdi i form av kunnskap hos ansatte, og manglende 

kunnskap vil uansett gå utover kvalitet. Selv om de fleste organisasjoner er klar over utbytte 

man vil få av opplæring, er det i første omgang kostnadene ved opplæring som er synlige. 

Selve effekten av opplæring er ofte mer langsiktig og mindre synlig. Videre er ikke opplæring 

noe som kun begrenses til eksterne seminarer, den interne opplæring foregår også i selve 

jobbfunksjonen.  

 

NFF har innenfor perioden jeg har beskrevet, iverksatt bruk av medarbeider- og 

vurderingssamtaler som virkemiddel i dette arbeidet. Innenfor disse samtale er det rom for å 

gi tilbakemelding på behov eller ønsker om faglig eller personlig utvikling.  

 

Med de foregående beskrivelser av human-resource strategier trenger man i tillegg til en 

levende human-resource filosofi og omfattende investeringer i mennesker, også strategier for 

å gjøre arbeidssituasjonen for de ansatte både meningsfull og interessant. For de ansatte må 

det også være muligheter for selvstendighet i arbeidet og en følelse av at man har innflytelse 

(Bolman & Deal 1998). 

 

7.3.3 Omlegging av arbeid og større myndighet til de ansatte 

 

Nødvendige betingelser for gjennomføring av omlegging og større myndighet til ansatte er at 

organisasjonen har en h-r filosofi og gjennomfører investering i menneskene på 

arbeidsplassen. Selve arbeidet er derfor også av betydning. I h-r rammen vil muligheter for 
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selvstendighet og innflytelse være insentiver for god innsats og en meningsfylt 

arbeidssituasjon. Argyris hevder (Bolman & Deal 1998), at ansatte i liten grad har 

selvstendighet eller styring på sin egen arbeidssituasjon. Økt deltakelse kan derfor være en 

løsning, deltakelse forstått som å ta del i beslutninger som angår arbeid og arbeidsforholdene, 

og ifølge Bolman & Deal en av få vellykkede måter å øke både arbeidsmoral og produktivitet 

på. Derimot er ofte er økt deltakelse egentlig bare lovnader fra ledelsen, som kan føre til 

ledelseskontrollert deltakelse. Da er man like langt, eller kort i arbeidet med økt deltakelse. 

 

I relasjon til dette har jeg tidligere beskrevet i kapittel 6, der svar fra ansatte i forhold til 

delaktighet på arbeidsplassen, viste at det var for lite følelse av delaktighet i prosesser og 

avgjørelser som var av betydning for deres egen arbeidssituasjon. Det var derfor et ønske fra 

de ansatte om sterkere involvering i ulike prosesser og større ansvar for mulig å få et nærmere 

forhold til egne arbeidsoppgaver, og til organisasjonens totale virksomhet. I tillegg til mer 

deltakelse og ansvarstildeling, var det ønske om mer fleksibilitet i måten arbeidsoppgaver blir 

løst på. Dette siste punktet ble spesielt nevnt i forhold til å ha en mindre streng ramme å jobbe 

innenfor i det daglige. Mangelfull deltakelse og ansvar for egne arbeidsoppgaver, ble 

tilskrevet ledelsen som manglende tillitt til de ansatte. Videre vil jobb-berikelse være en god 

investering i de ansattes arbeidssituasjon. Dette er med direkte relevans til Hertzbergs 

motivasjonsfaktorer.  

 

Motivasjonsfaktorer er da forstått som å ha betydning for den ansattes motivasjon i arbeidet, 

og omhandler de ansattes prestasjoner, anerkjennelse av arbeidet og tildeling av ansvar og 

mulighetene for intern forfremmelse og læring. Disse faktorene har i all hovedsak med selve 

arbeidet å gjøre. Jobb-berikelse i denne sammenheng omhandler å gi de ansatte større frihet 

og myndighet i arbeidsoppgavene, mer tilbakemelding fra ledelse og større utfordringer i 

arbeidet. Samtidig med dette bør de ansatte ansvarliggjøres i større grad og få anledning til å 

bruke flere av sine evner og ferdigheter. Bolman & Deal (1998) nevner tre viktige faktorer i 

selve jobbutformingen. For det første har den enkelte ansatt behov for å anse eget arbeid som 

meningsfylt og nyttig. For det andre må den ansatte få et personlig ansvar for resultatet av 

arbeidet gjennom mulighet for å bruke egen dømmekraft. For det tredje må den ansatte få 

tilbakemelding på arbeidet og med det ha mulighet til å forbedre seg. 

 

Jobbutforming er ikke ment å være økt antall arbeidsoppgaver, men snarere omdefinering av 

arbeidsoppgavene. Resultat av jobbutforming skal med andre ord være i form av kvalitet, ikke 
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større arbeidsbyrde, noe som også viser seg på resultat fra forsøk gjort med jobbutfordring der 

det har blitt mer kvalitet enn produktivitet i arbeidet.  

 

Jeg har tidligere stilt spørsmål om det i NFFs administrasjon finnes en kultur som er til hinder 

for personalledelse som virkemiddel, i arbeidet med fokus på ansattes om ressurs. Vi har sett 

at ledelsen har stor betydning for utvikling, innarbeiding og forsterking av kulturen. I tillegg 

til ledelsens påvirkning kan kulturen påvirkes ved endring i en organisasjons formelle 

erklæringer, som omhandler filosofi og policy. Dette ser jeg i sammenheng med en endring i 

NFFs beskrivelser av strategi og personalpoliske føringer. Ønsker man å påvirke kulturen i 

retning av større fokus på ansatte som ressurs, er det nødvendig med en beskrivelse av den 

bestående kulturen som må gjøres i samarbeid med de ansatte. En slik beskrivelse betinger 

derimot at man har åpnet opp for kommunikasjon og deltakelse for alle parter.  

 

Endring i kultur gir ikke nødvendigvis et grunnlag for varig endring, og heller ikke i hvilken 

retning endringen tar. Ledelse og ansatte har gitt tilbakemelding på hvordan virkemidlene i 

arbeidet med de ansatte fungerer i forhold til målsettingene i strategien. De har på samme tid 

gitt en beskrivelse av hvilke områder NFF i fremtiden må rette sitt fokus på. I den 

sammenheng ble human-resource rammen presentert som et alternativ for NFF i fremtiden for 

å få frem et tydelig fokus og uttalt strategi i arbeidet med ansatte som ressurs. 

 

NFF er fremdeles en statisk organisasjon med tilløp til dynamikk, som både har en ledelse, 

ansatte og ressurser nok til å kunne utfordre sammenhengen mellom organisasjon og 

menneske i stadig skiftende omgivelser. NFF har erfaring med, og er gode på omstilling av 

organisasjonens strukturelle oppbygging. Det er et godt grunnlag for fremtidig omstilling til et 

tydeligere fokus på ansatte som ressurs. I dette arbeidet kan hende det må åpnes noen vinduer 

i kontorlokalene. 
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� Personalhåndbok 

 



– Vedlegg 1 – 

 

Organisasjon - NFF sentralt som arbeidsplass  

 

Innledning 

 

1. Når og hvordan begynte du å jobbe i NFF? 

2. Hva slags bakgrunn/kompetanse har du forut for ansettelsen i NFF? 

 

Organisasjon – ledelse – ansatt 

 

1. Hva er det som gjør at du trives som ansatt? 

a. Hva definerer ansatte som trivsel i forhold til motivasjonsfaktorer- er trivsel en 

motivasjonsfaktor – eller defineres den opp mot hygienefaktorer? 

b. Hva mener du det er som gjør forholdet mellom ledelse og øvrige ansatte godt? 

2. Hva er mest utfordrende i forholdet mellom ledelse og øvrige ansatte? 

3. På hvilke måter eller via hvilke kanaler foregår kommunikasjon mellom ledelse og øvrige 

ansatte? 

 

Personal 

 

1. Kan du si litt om hvordan personalarbeidsfunksjonen i NFF er organisert? 

2. På hvilken måte er personalarbeidet synlig prioritert i organisasjonen? 

3. Hva synes du er viktigst i det personalarbeidet som gjennomføres? 

4. I Lønnspolitikken til NFF skal lønn motivere til innsats og resultater, i hvor stor grad føler du 

at lønn er en investering i dine menneskelige ressurser? 

5. Hva vil du trekke frem som eksempler på at menneskelige ressurser blir vektlagt i 

personalarbeidet til NFF? 

 

Kort om Handlingsplanen 

 

1. Kort - hva forbinder du med Handlingsplanen for perioden 2000-2003? 

2. Handlingsplanen er beskrevet som styringsverktøy i alle ledd – i hvor stor grad vil du si at du 

selv er aktiv i forhold til Handlingsplanen som arbeidsverktøy?



 

3. I hvor stor grad vil du si at bevisstgjøring av Handlingsplanen til alle ledd som styringsverktøy 

har vært?  

 

Kompetanseutvikling 

 

Profesjonalisering, spesialisering og kompetanseutvikling 

 

1. På hvilken måte vil du si at NFF sentralt har blitt mer profesjonalisert de siste årene? 

2. Vil økt profesjonalitet påvirke hvilken kompetanse NFF ønsker i fremtiden? 

3. Hva mener du er grunnet til at kompetanseområdene anlegg, dommer, leder og trener i 

Handlingsplanen er understreket som strategiske områder i forhold til kompetanseutvikling?  

4. I Handlingsplanen understrekes at kompetanseutvikling skal rettes inn mot det lokale nivået, 

hvorfor er det spesielt nødvendig med kompetanseutvikling på lokalt nivå? 

5. NFF sentralt har ansvar for kompetanseutviklingstiltak omtalt i handlingsplanen, hva slag 

kompetanse bør ansvarlige for dette ha? 

6. I NFF sin lønnspolitikk som er forankret i vedtatt Handlingsplan er et av vurderingskriteriene 

av medarbeidere at den enkelte har evne til å erkjenne egne mangler og søke kompetanse – på 

hvilken måte har dette gjort seg gjeldende for deg? 

7. På hvilke områder mener du NFF har et aktivt forhold til egne ansattes kompetanse? 

8. På hvilke områder mener du NFF bør ha et aktivt forhold til kompetanseutvikling? 

9. På hvilken måte får du brukt egen kompetanse i dine arbeidsoppgaver? 

10. På hvilken måte mener du NFF kan sikre riktig og nødvendig kompetanse i fremtiden? 

11. Er det kultur for spørsmål knyttet til kompetanseutvikling i NFF sentralt? 

12. Hva mener du kan være barrierer mot å rette fokus mot kompetanseutvikling i NFF sentralt?



– Vedlegg 2 – 

 

I forbindelse med hovedoppgave ønsker vi (undertegnede og Pedagogisk Forskningsinstitutt – 

Universitetet i Oslo) å gjennomføre intervju med utvalgte ansatte - NFF sentralt.  

 

Temaområder for intervjuet: 

Ansatte i NFF og deres forhold til organisasjon, kompetanseutvikling og topp- og 

breddefotball. 

 

a) Spørsmålene er av generell art.  

b) Selv om dette er på kort varsel håper vi du har anledning til en liten, uformell samtale. 

c) Intervjuet har varighet på ca. 30 minutter og planlegges gjennomført i uke 27 (30.6 – 4.7) 

 

Sett inn navn på der dato(er)/tidspunkter(er) passer best for deg  

– send svar pr. epost eller ta utskrift og legg i hyllen min.  

 

 Mandag 30.6 Tirsdag 1.7 Onsdag 2.7 Torsdag 3.7 Fredag 4.7 

0800 - 0945       

1000 – 1130      

1200 – 1345      

1400 – 1600      

 

PS! Dette er ikke påmelding, kun registrering av aktuell(e) dag(er) og tidspunkt 

 

Vennligst før inn nedenfor hvis annen dato er aktuell dato/uke :            og/eller  

 

Les vedlagte 3-punkts overveielse for kort orientering om intervjusituasjonen 

Skulle noe være uklart eller du har andre spørsmål, vennligst ta kontakt. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jan-Erik Grøna (s)  

Forvaltningsseksjonen 

Norges Fotballforbund 

 

1.vedlegg 3-punkts overveielse



– Vedlegg 3 – 

 

3-punkts overveielse – guide til intervju og databehandling 

 

I forbindelse med intervju ønskes at du overveier følgende: 

 

GENERELT OM INTERVJUET 

 

Intervjuet innebærer spørsmål knyttet til nevnte temaområder.  

Det overordnede mål for undersøkelsen er å finne hvilke oppfatninger et utvalg av ansatte i 

NFF  har i forhold til sin egen arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Undersøkelse foregår på tvers 

av seksjon og/eller definerte arbeidsoppgaver. Intervju som metode baserer seg i hovedsak på 

en intervjusituasjon der dine refleksjoner er av betydning. 

 

KONFIDENSIALITET I BEHANDLING AV DATA 

 

All informasjon og eventuelt annet som måtte komme frem av intervjuet er ilagt streng 

konfidensialitet. Du kan i løpet av intervjuet gi uttrykk for at noe blir strøket eller skrevet om.  

Navn vil ikke bli benyttet i eventuell publisering - hvis ikke annet er ønskelig. 

Har du ikke motforestillinger mot å bli sitert på navn eller utsagn må du uansett gi samtykke 

for å kunne bruke denne informasjonen ved eventuell publisering av undersøkelsen.  

 

KONSEKVENSER AV Å GJENNOMFØRE INTERVJU 

 

Uttalelser eller annen informasjon som kommer frem av intervjuet kan bli gjort rede for ved 

presentasjon av undersøkelsen. 

Du må vurdere om eventuell publisering av deler av undersøkelsen kan ha konsekvenser for 

ditt fremtidige arbeidsforhold. I alle tilfeller skal som nevnt eventuelle utsagn ikke kunne 

knyttes direkte til personer.  


