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Sammendrag 

Formålet med denne studien er å undersøke hvorvidt en stor, offentlig virksomhets praksis er 

evidensbasert når det gjelder begrunnelsen av en medarbeiderundersøkelses hensikt, samt 

arbeidet med resultater etter undersøkelsen. Studien bidrar til økt kunnskap om hvordan 

skillet mellom forskning og praksis kan reduseres på to måter: ved å presentere en 

litteraturgjennomgang som fungerer som et utgangspunkt for sammenligning med praksis, og 

ved å identifisere hvor praksis samsvarer med og avviker fra denne standarden. Data ble 

innsamlet gjennom semistrukturerte intervjuer, og det ble gjort en tematisk analyse. 

Funnene indikerer at Helse Sør-Øst sin hensikt med medarbeiderundersøkelsen ikke oppfattes 

på lavere nivåer i OUS, og at dette kan komme av mangel på deltagelse tidlig i prosessen. 

Funnene indikerer også at det tilrettelegges for medvirkning i arbeidet med resultatene, noe 

som er i tråd med forsknings- og erfaringsbaserte råd. Det synes derimot som at tiltakene som 

utvikles ikke er konkrete nok, og at de ikke integreres i den daglige driften. Disse avvikene 

rettferdiggjøres ikke av andre relevante faktorer (lokal kontekst og praktikeres tidligere 

erfaringer) og det antas derfor at praksisen i disse tilfellene ikke er evidensbasert.  
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Flere studier har vist en sammenheng mellom arbeidsmiljø og jobbrelaterte faktorer som 

jobbtilfredshet, prestasjon og turnover (f. eks Baernholdt & Mark, 2009; Tracey, 

Tannenbaum, & Kavanagh, 1995). Med arbeidsmiljø menes de oppgavemessige, sosiale, 

organisatoriske og kontekstuelle faktorene i arbeid, som påvirker de ansattes motivasjon, 

helse og produktivitet (Hoff & Lone, 2014). En kartlegging av arbeidsmiljøet er viktig, og 

tiltak for å gjøre dette er derfor vanlig praksis for mange store virksomheter (Guidroz, 

Yankelevich, Barger, Gillespie, & Zickar, 2009).   

Det finnes ulike måter å kartlegge arbeidsmiljøet på. Eksempler på dette er 

vernerunder, medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser. Medarbeiderundersøkelser 

som gjennomføres med et spørreskjema har den fordelen at de er anonyme, de gir alle ansatte 

en mulighet til å delta, og de genererer store mengder av informasjon (Cox Edmondson, 2006; 

Hoff & Lone, 2014; Wright, 2005). Informasjonen en slik undersøkelse gir, kan være et 

utgangspunkt for påfølgende tiltak og handling, og for videre organisasjonsutvikling 

(Cummings & Worley, 2014). Mange virksomheter legger derimot bort undersøkelsen etter 

informasjonen er samlet inn og før tiltak blir utarbeidet og igangsatt. En dårlig gjennomført 

medarbeiderundersøkelse kan føre til feilaktig kunnskap om virksomheten, og den kan i 

prinsippet ha ødeleggende konsekvenser for både virksomheten og ansatte (Hoff & Lone, 

2014) 

Kunnskap om hvordan en god prosess bør gjennomføres er viktig. Det kan derimot 

være vanskelig å overføre forskningsbasert kunnskap til praksis, noe som kan føre til et såkalt 

«science – practitioner gap» (Latham, 2007). Forskere sitter ofte med en antagelse om at 

praktikere avviser forskning til fordel for magefølelser, samtidig som praktikere mener at 

forskere ikke produserer relevant kunnskap, eller mangler evnen til å kommunisere den 

(Arnold & Randall, 2010). Evidensbasert ledelse har blitt et sentralt begrep i diskusjonen om 

hvordan dette skillet kan reduseres (Rynes, Giluk, & Brown, 2007). Evidensbasert ledelse 

handler om å ta beslutninger basert på best mulig grunnlag, og forener empirisk kunnskap 

med praktikeres erfaringer og den lokale konteksten.  

Med tanke på de negative konsekvensene en dårlig gjennomført 

medarbeiderundersøkelse kan føre til, vil det være hensiktsmessig for virksomheter å benytte 

seg av den kunnskapen som eksisterer på dette området. Det finnes omfattende forskning på 

hvordan en god medarbeiderundersøkelse kan utformes. Flere teorier og modeller danner et 

grunnlag for hva som er relevant å måle ved kartlegging av arbeidsmiljøet. Jobbdesign-teorier 

(Morgeson & Humphrey, 2008), jobbkrav-ressurs-modellen (Bakker & Demerouti, 2007) og 

teorien om konkurrerende verdier (Cameron & Quinn, 2013) er eksempler på slike teorier og 
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modeller. Det eksisterer også omfattende forskning på hvordan undersøkelsens validitet og 

reliabilitet kan sikres (f. eks. Litwin, 1995; Litwin, 2003) og hvordan øke responsrater (f. eks. 

Anseel, Lievens, Schollaert, & Choragwicka, 2010; Baruch & Holtom, 2008). Det eksisterer 

ikke like mye etablert forskning på hvordan resultatene bør behandles etter at 

medarbeiderundersøkelsen er gjennomført. Det er behov for mer kunnskap for å kunne 

tilrettelegge for en mer effektiv prosess, og oppfølgingsprosessen er derfor fokus for denne 

studien. 

Det overordnede formålet med denne studien er å undersøke i hvilken grad 

oppfølgingsprosessen etter en medarbeiderundersøkelse kan sies å være evidensbasert. For å 

undersøke dette vil det i denne studien fokuseres på hvordan en stor, offentlig virksomhet 

utvikler og jobber med tiltak etter en gjennomført medarbeiderundersøkelse. En viktig faktor 

for en vellykket endrings- eller utviklingsprosess er en forståelse av, og enighet om, behovet 

for prosessen (Kotter, 1995). For å forstå hvordan en virksomhet arbeider med tiltak, er det 

viktig å forstå hvorfor virksomheten arbeider med det. Hvorfor gjennomføres det en 

kartlegging av arbeidsmiljøet? Er dette kommunisert godt nok nedover i virksomheten i 

forkant av implementeringen? Måten ansatte tolker begrunnelsene for endringer, påvirker 

deres reaksjoner på endringene (Nielsen, Randall, & Albertsen, 2007). Hvilke begrunnelser 

som ligger bak innføringen av en medarbeiderundersøkelse på tvers av nivåer innen 

virksomheten er derfor av interesse for denne studien. Det er formulert to forskningsspørsmål:  

1. Hvordan forklares hensikten med gjennomføringen av medarbeiderundersøkelsen 

på de ulike nivåene innen virksomheten? 

2. Hvordan blir tiltak utviklet, implementert og fulgt opp etter 

medarbeiderundersøkelsen?  

Kunnskapen som erverves gjennom denne studien vil være nyttig for både praktikere og 

forskere, fordi det kan gi innsikt i om forskning synes å være noe praktikere benytter seg av i 

etterkant av en medarbeiderundersøkelse. For å møte studiens formål er det først og fremst 

nødvendig med en redegjørelse for hva som menes med evidensbasert ledelse. Deretter 

presenteres en litteraturgjennomgang av kunnskapen om hvordan begrunne intervensjoner, i 

tillegg til kunnskapen om utvikling, implementering og oppfølging av tiltak. Denne 

litteraturgjennomgangen fungerer som en standard, og utgjør grunnlaget for sammenligning 

med hva som blir gjort i praksis i den aktuelle virksomheten. Etter en redegjørelse for metode 

vil resultatene av analysen presenteres og diskuteres i lys av kunnskapen som er presentert i 

litteraturgjennomgangen.   
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Evidensbasert ledelse  
Skillet mellom forskning og praksis er et tema som har fått stor dekning i løpet av de siste 

tiårene innen flere felt, som for eksempel sykepleie (Rafferty, Allcock, & Lathlean, 1996; 

Upton, 1999), team (Hollenbeck, DeRue, & Guzzo, 2004), og HR (Deadrick & Gibson, 2007; 

Rynes m.fl., 2007). Skillet har blitt beskrevet som såpass stort at det fryktes for at det ikke er 

mulig å redusere det (Rynes m.fl., 2007), og det har blitt hevdet at det heller ikke er et mål 

innen organisasjonspsykologien (f. eks Hulin, referert i Latham, 2007, s. 1027). Cascio og 

Aguinis (2008) påpeker derimot at selve målet med arbeids- og organisasjonspsykologi er å 

forbedre effektiviteten, helsen og trivselen til både ansatte og organisasjoner, ved å fremme 

feltets vitenskap, praksis og lærdom. For praktikere er det viktig å benytte seg av eksisterende 

kunnskap ved avgjørelser som påvirker velferden til virksomheten og de ansatte, og å unngå å 

ta avgjørelser basert på personlige preferanser og usystematiske erfaringer (Rousseau, 2006; 

Rousseau & Barends, 2011).  

 Det er nødvendig å forstå hvorfor det eksisterer et skille for å kunne redusere det. Van 

de Ven og Johnson (2006) foreslår tre måter skillet mellom forskning og praksis har blitt 

omtalt: som et kunnskapsoverføringsproblem; som to distinkte typer kunnskap; og som et 

kunnskapsproduksjonsproblem. Van de Ven og Johnson (2006) tar utgangspunkt i det 

sistnevnte problemet, og foreslår «engasjert forskning» (engaged scholarship) som en 

løsning. Forfatterne forklarer engasjert forskning som et forhold som krever forhandling og 

samarbeid mellom forskere og praktikere, og som produserer kunnskap som kan forbedre 

vitenskapen og opplyse praktikere (Van de Ven & Johnson, 2006). Rousseau (2006) 

argumenterer for en løsning som sammenfaller med Van de Ven og Johnson sin løsning, med 

tanke på viktigheten av flere kilder. Rousseau (2006) peker på evidensbasert ledelse som 

måten å overkomme skillet mellom forskning og praksis på. Evidensbasert ledelse er en type 

evidensbasert praksis, på samme måte som for eksempel evidensbasert medisin.  

 Hva som legges i begrepet «evidensbasert» varierer. Dette kan eksemplifiseres 

gjennom to, i utgangspunktet lignende, definisjoner. Innen medisin handler evidensbasert 

praksis om “Integrere individuell klinisk ekspertise med den beste tilgjengelige eksterne 

kliniske evidensen fra systematisk forskning” (Sackett, 1997, s. 3, egen oversettelse). Den 

amerikanske psykologforeningen (APA) definerer evidensbasert praksis som “integreringen 

av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i lys av 

pasientkarakteristikker, kultur og preferanser” (American Psychological Association, 2006, 

s. 273, egen oversettelse). Der den medisinske definisjonen bruker “beste tilgjengelige 

kliniske evidens” bruker APA “beste tilgjengelige forskning”. Forskningsgrunnlaget i de to 
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tilnærmingene til evidensbasert praksis er altså relativt ulike, til tross for at definisjonene 

ligner. Den medisinske definisjonen vektlegger vitenskapelige bevis, med empiriske 

eksperiment som «beste forskningsevidens». Den psykologiske definisjonen har mindre 

strenge vitenskapelige krav, og nevner både klinisk observasjon og kvalitativ design som 

eksempel på «beste tilgjengelige forskning (Rønnestad, 2009). I tillegg til forskning, 

inkluderes betydningen av klinisk ekspertise og kontekst i definisjonene. Den psykologiske 

definisjonen vektlegger disse to elementene i større grad, noe som gjør at denne definisjonen 

av evidensbasert praksis har et bredere vitenskapsteoretisk fundament (Rønnestad, 2009).  

Definisjonen av evidensbasert ledelse vektlegger også forskning, ekspertise og 

kontekst. Rousseau (2006) definerer det som «en måte å fatte beslutninger på som integrerer 

de beste tilgjengelige vitenskapelige bevisene med beslutningstagerens ekspertise og klienters 

preferanser, for å lede praksis mot mer ønskelige resultater» (s. 258, egen oversettelse). I 

følge Briner, Denyer, og Rousseau (2009) består evidensbasert ledelse av fire 

informasjonskilder: praktikeres ekspertise og vurderinger; evidens fra den lokale konteksten; 

kritisk evaluering av den best tilgjengelige forskningsevidensen; og perspektivene til de som 

kan bli påvirket av beslutningene. Hver kilde sin innflytelse varierer avhengig av hvilke 

beslutninger som skal tas (Briner m.fl., 2009).  

Briner og Rousseau (2011) vurderte, etter en gjennomgang av relevante 

karakteristikker, organisasjonspsykologien som mindre evidensbasert enn andre fagfelt. De 

foreslår å forbedre dette ved 1) mer praksisrettet forskning og 2) systematiske 

kunnskapsoversikter. En systematisk kunnskapsoversikt identifiserer, vurderer og samler alle 

relevante studier for å svare på et gitt spørsmål (Briner & Rousseau, 2011). Systematiske 

kunnskapsoversikter kan ta lang tid å gjennomføre, men gir til gjengjeld et utfyllende bilde av 

den eksisterende kunnskapen på området. En litteraturgjennomgang gir en lignende oversikt 

over eksisterende litteratur eller forskning på et bestemt emne. Slike litteraturgjennomganger 

er ikke like grundige og omfattende, og ikke like tidkrevende.  

I de neste avsnittene vil en litteraturgjennomgang av kunnskap på områdene relevant 

for studiens formål presenteres. Denne gjennomgangen tar for seg forskning og 

organisasjonspsykologers erfaringer knyttet til hvordan et endringsinitiativ bør begrunnes, og 

hvordan jobbe med resultatene etter en medarbeiderundersøkelse.  
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Eksisterende kunnskapsgrunnlag 
Hoff og Lone (2014) deler prosessen med å kartlegge arbeidsmiljøet opp i syv faser, som 

sammenlagt utgjør «arbeidsmiljøhjulet». De to første fasene innebærer de teoretiske 

avveiningene av hva som skal måles og de metodologiske avveiningene av hvordan det skal 

måles. Deretter kommer valg av instrument, før den praktiske gjennomføringen. Den femte 

fasen innebærer analyse og rapportering av resultater, og omhandler hvordan resultatene av 

undersøkelsen bør fremstilles. Det finnes omfattende forskning på disse fasene i prosessen 

med kartlegging av arbeidsmiljøet. De to siste fasene tar for seg hva som skjer etter 

medarbeiderundersøkelsen er gjennomført, og resultatene har blitt fremstilt i en rapport: 

survey-feedback, og tiltak og oppfølging. Survey-feedback innebærer at resultatene av 

undersøkelsen presenteres og diskuteres med ledere og ansatte, og dette skjer ofte i 

tilbakemeldingsmøter. Her blir det identifisert hvor det er nødvendig å implementere tiltak. 

Tiltak- og oppfølgingsfasen omhandler selve implementeringen av tiltakene, og oppfølgingen 

av disse over tid.  

Med tanke på formålet med oppgaven og forskningsspørsmålene, vil det fokuseres på 

de to siste fasene som omhandler utvikling, implementering og oppfølging av tiltak. 

Begrunnelse for medarbeiderundersøkelsen skjer tidligere i prosessen, og er ikke en eksplisitt 

del av arbeidsmiljøhjulet. Innen endringslitteraturen har det vært forsket mye på hvordan 

endringer eller intervensjoner oppfattes av de ansatte, avhengig av hvordan de implementeres 

(f. eks Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993; Bordia, Hobman, Jones, Gallois, & Callan, 

2004; Miller, Johnson, & Grau, 1994). Endring, i et organisasjonsutviklingsperspektiv, kan 

defineres som «et sett atferdsvitenskapelige teorier, verdier, strategier og teknikker rettet mot 

den planlagte endringen av den organisatoriske settingen med mål om å fremme individuell 

utvikling og forbedre organisatorisk prestasjon, gjennom endringen av 

organisasjonsmedlemmers jobbatferder» (Weick & Quinn, 1999, s. 363, egen oversettelse). 

Med denne definisjonen som utgangspunkt, er en medarbeiderundersøkelse og det påfølgende 

arbeidet å regne som en endring.  

Tabell 1 sammenfatter hva litteraturen viser er hensiktsmessige måter å begrunne 

endring på, hvordan best gjennomføre survey-feedback, og hvordan planlegge, implementere 

og følge opp tiltak.  
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Tabell 1  

Litteraturgjennomgang, primærfunn 

Fase Forfatter (år) Funn/Anbefalinger 

Begrunnelse for 

endring 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survey-feedback 

Armenakis og Harris 

(2002); Armenakis m.fl. 

(1993) 

 

 

Rousseau og Tijoriwala 

(1999) 

 

 

 

Hoff og Lone (2014) 

 

 

Molstad og Sæter (2014) 

 

Endringstilbøyelighet (readiness for change) sikres ved 

endringsbudskap bestående av: 1) overbevisende 

kommunikasjon og 2) aktiv deltagelse 

 

 

Involvering av ansatte fører til større grad av konsensus i 

arbeidsgrupper, og aksept for endring. 

 

 

 

Leder bør ikke lede møtet, men være tilstede. 

Møteleder: prosessledelse 

Fokusområder: resultater og forskning. 

 

Fokusområder: bevaring og forbedring. 

  

Nordrik (2010) 

 

 

De ansvarlige for undersøkelse og analyse bør presentere 

rapporten for alle parter samtidig 

 

 Klein, Kraut, og Wolfson 

(1971) 

   

 

Tilfredshet ved, og antatt nytte av, feedback avhenger av 

strukturvariabler (spesielt antall møter og møteleders nivå), 

og modereres av prosessvariabler (kommunikasjon og 

involvering).   

 

 

 

Planlegging og 

implementering av 

tiltak 

Hoff og Lone (2014) 

 

 

 

 

Molstad og Sæter (2014) 

Grunnleggende forutsetninger: støttende klima, ledelse og 

ansatte, og prioritering av ressurser.  

Suksesskriterier: involvering og medvirkning, SMARTE 

mål, rollefordeling, endringsprosess-kompetanse.  

 

SMARTE mål. Integreres i løpende drift og ledelse.  

 DeJoy, Wilson, 

Vandenberg, McGrath‐

Higgins, og Griffin‐Blake 

(2010) 

 

Locke og Latham (2002, 

2006) 

En sunn organisasjons intervensjonsprosess avhenger av en 

støttende ledelse, som innebærer deling av informasjon, 

involvering og fordeling av ressurser.  

 

 

Spesifikke, utfordrende mål fører til høyere grad av 

oppgaveutførelse. 

   

   

(fortsetter) 
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Tabell 1 (fortsettelse) 

Fase Forfatter (år) Funn/Anbefalinger 

Oppfølging og evaluering av 

tiltak 

 

 

 

 

Hoff og Lone (2014) 

 

 

 

Molstad og Sæter 

(2014) 

 

Locke og Latham 

(2002) 

 

Saari og Judge (2004) 

Tenk på design ved planlegging. 

Let etter undergrupper. 

Se på flere resultatindikatorer og kilder. 

 

Struktur: faste møtepunkter, rapporter om 

status. 

 

Feedback om fremgang i forhold til satte mål. 

 

 

Sammenligne referansedata. 

   

   

 

Begrunnelser for endring 

Armenakis m.fl. (1993) skiller mellom kognitiv og atferdsmessig aksept for, og motstand mot, 

endring. Å være klar for endring er den kognitive forløperen til den atferdsmessige aksepten 

for endring. For å hindre at ansatte motsetter seg endringsinitiativer, må de først forstå og 

godta endringen. Ifølge forfatterne er den viktigste metoden for å sikre denne kognitive 

endringstilbøyeligheten (readiness for change) informasjon om endringen, et såkalt 

endringsbudskap. Et slikt budskap bør innebære behovet for endringen og de berørtes evne til 

å takle endringen. For å sikre at budskapet når frem, bør endringsagenten (for eksempel leder) 

benytte seg av to strategier: 1) overbevisende kommunikasjon og 2) aktiv deltagelse 

(Armenakis & Harris, 2002; Armenakis m.fl., 1993). Forfatterne beskriver også en tredje 

strategi: styring av ekstern informasjon. Denne strategien er vanskeligere for en endringsagent 

å kontrollere, og den anses heller ikke som like relevant når det gjelder å kommunisere 

behovet for en medarbeiderundersøkelse.  

Overbevisende kommunikasjon innebærer at viktigheten av endringen understrekes i 

organisasjonen. Denne kommunikasjonen kan være muntlig eller skriftlig. Muntlig, 

overbevisende kommunikasjon involverer en direkte, eksplisitt budskapsoverføring enten ved 

møter, taler eller andre former for personlig presentering. Skriftlig, overbevisende 

kommunikasjon involverer dokumenter som nyhetsbrev, rapporter eller notater. Dersom 

budskapet er vanskelig å uttrykke er det behov for fyldigere («rich») kommunikasjon. 

Personlig kommunikasjon er mest fyldig, mens skriftlig kommunikasjon oppleves som 

«magrere» (Armenakis m.fl., 1993). Ved rasjonelle og logiske budskap er det tilstrekkelig 

med mer mager kommunikasjon. Aktiv deltagelse innebærer å involvere ansatte i aktiviteter 

hvor informasjon om budskapet inkluderes. Å tilrettelegge for en slik kilde til informasjon 
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antas å være fordelaktig fordi selververvet informasjon er mer troverdig (Armenakis m.fl., 

1993). Dette støttes av forskning på organisatorisk rettferdighet, som viser at informasjon og 

deltagelse fører til mindre motstand mot endring (Van Dam, Oreg, & Schyns, 2008; Wanberg 

& Banas, 2000).  

Rousseau og Tijoriwala (1999) påpeker at ansattes informasjonsprosessering ved en 

endring påvirkes av en rekke faktorer, ikke bare lederes forklaringer. Teorien om motivated 

reasoning søker å belyse hvordan forklaringer på en uvanlig eller uforutsett hendelse godtas 

(Rousseau & Tijoriwala, 1999). Én kilde til informasjon er de ansattes arbeidsgrupper. 

Dersom det er enighet blant medarbeiderne, vil dette bidra til å påvirke oppfatningene en 

ansatt har om hvorfor en endring skjer. Rousseau og Tijoriwala (1999) undersøkte hvordan 

sykepleiere oppfattet begrunnelsene for implementering av endringer ved et sykehus. 

Resultatene viste blant annet at en utfordring var at de ansatte ikke alltid oppfattet eller husket 

ledelsens begrunnelser. For sykepleiere som hadde vært mer involvert underveis, var 

endringen derimot i større grad attribuert til ledernes faktiske begrunnelser, fordi dette hadde 

vært fokuset på møtene de hadde deltatt i. Ved å tilrettelegge for involvering av ansatte i 

prosessen, kan de faktiske begrunnelsene for endring eller tiltak bli akseptert i større grad. 

Ved komplekse endringer øker grad av usikkerhet, og dermed behovet for informasjon 

(Bordia, Hobman, m.fl., 2004; Bordia, Hunt, Paulsen, Tourish, & DiFonzo, 2004). Ettersom 

ansatte i slike situasjoner søker informasjon ikke bare fra ledere, men også fra hverandre, vil 

involvering bidra til at flere ansatte deler samme oppfattelse om endringsbegrunnelsene 

(Rousseau & Tijoriwala, 1999). Dette kan igjen føre til større aksept for endringen og en mer 

vellykket endringsprosess. 

 

Survey-feedback 

Etter medarbeiderundersøkelsen er gjennomført og resultatene har blitt analysert og samlet til 

en rapport, er neste steg i prosessen at ansatte og ledere får tilbakemelding på resultatene. 

Denne delen av prosessen kalles ofte survey-feedback. Målene med survey-feedback er blant 

annet å identifisere styrker og svakheter ved arbeidsmiljøet, å identifisere områder med behov 

for tiltak, samt komme med forslag til tiltak (Hoff & Lone, 2014). Dette utøves i praksis i 

tiltaksmøter, ofte kalt tilbakemeldingsmøter.  

Ved survey-feedback er rollefordeling et sentralt aspekt (Hoff & Lone, 2014). Hvem 

som leder møtet, hvem som deltar, og hvilke roller disse tar, kan ha betydning for senere 

arbeid med medarbeiderundersøkelsen. Hoff og Lone (2014) argumenterer for at lederen for 

den aktuelle enheten eller avdelingen ikke bør være møteleder, blant annet fordi en leder ikke 
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nødvendigvis har nok kunnskap om det gjeldende instrumentet. Det kan også gjøre det 

vanskeligere for ansatte å si hva de mener, og det kan være utfordrende å lede et møte hvor 

din egen lederstil blir diskutert. Dette betyr ikke at leder ikke skal være tilstede når resultatene 

presenteres og diskuteres i survey-feedback-møtene. Tvert imot anbefales det at leder deltar 

aktivt. (Hoff & Lone, 2014) peker på at det å bruke ekstern kompetanse vil være 

hensiktsmessig fordi en slik konsulent ofte innehar både den tekniske kunnskapen om 

instrumentet, samt prosesskompetanse. Ekstern kompetanse bør komplementeres med interne 

HR-krefter, for å forankre kunnskapen i virksomheten.  

 Nordrik (2010) påpeker også viktigheten av rollefordeling ved survey-feedback og at 

de som er ansvarlige for undersøkelsen, altså de som har utformet den, bør presentere den. 

Dette støtter opp under Hoff og Lone (2014) sine argumenter om betydningen av å ha teknisk 

kunnskap om instrumentet. Klein m.fl. (1971) utførte en studie blant ledere og ansatte ved en 

organisasjon som hadde utført medarbeiderundersøkelser i flere år, for å undersøke hvordan 

struktur og prosess påvirket hvordan undersøkelsen ble oppfattet. Resultatene viste at når 

møtelederen var godt kjent med resultatene som ble presentert og forklarte disse godt, var de 

ansatte mer fornøyde med medarbeiderundersøkelsen og feedbacken. Dette stemmer overens 

med både Hoff og Lone (2014) og Nordrik (2010) sine anbefalinger om en kunnskapsrik 

møteleder. Resultatene fra Klein m.fl. (1971) sin studie viste også at når møteleder 

oppmuntrer til diskusjon og medvirkning i problemløsning, vurderer de ansatte undersøkelsen 

som mer nyttig. Effektene av disse to prosessvariablene (kommunikasjon og medvirkning) 

modereres derimot av to strukturvariabler: antall møter og møteleder. To møter gir mest 

effekt, og holdningene til feedback er mer positiv når personen som presenterer resultatene er 

ansvarlig for å lede den aktuelle enheten, altså at nærmeste leder holder møtene. Dette kan 

sees som motstridende til de overnevnte argumentasjonene for ekstern kompetanse. I Klein 

m.fl. (1971) sin studie ble det derimot kun undersøkt for effekten av interne møteledere fra 

ulike nivåer. Effekten av å ha eksterne møteledere ble ikke undersøkt.  

 Når det kommer til survey-feedbackprosessens struktur, anbefaler Hoff og Lone 

(2014) et møte på mellom én til to timer. Møtet begynner med en presentasjon av leder og mål 

for møtet, før en gjennomgang og diskusjon av resultater, både i mindre grupper og i plenum. 

Innledningen av møtet er med på å skape tillit, samtidig som diskusjon fremmer medvirkning 

og involvering av alle parter. Dette er hva Hoff og Lone (2014) karakteriserer som 

prosessledelse. I møtene bør det fokuseres på områder som er valgt ut på bakgrunn av både 

resultatene for enheten (ved for eksempel benchmarks) og forskning (områder som har bevist 

effekt på resultatvariabler som helse og motivasjon). Molstad og Sæter (2014) argumenterer 
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også for hvorfor det er viktig å ikke bare fokusere på områder som skal forbedres eller endres, 

men at det i tillegg er viktig å fokusere på områder som skal bevares. Det å fokusere på 

positive områder kan gi en følelse av stolthet og mestringsfølelse, og motivasjon til å fortsette 

(Molstad & Sæter, 2014).  

 

Planlegging og implementering av tiltak 

Målet med survey-feedback er blant annet å utvikle en handlingsplan med tiltak som skal 

implementeres i virksomheten. Ifølge Hoff og Lone (2014) er det tre grunnleggende 

forutsetninger som bør være på plass for å sikre suksess både ved planlegging og 

implementering av tiltak: 1) støttende organisasjonsklima og –kultur, 2) støtte og forpliktelse 

fra ledelse og ansatte, og 3) tilgang til økonomiske og menneskelige ressurser. Støttende 

klima og kultur er assosiert med ønskelige jobbutfall som organisatorisk forpliktelse og 

jobbtilfredshet (f. eks Silverthorne, 2004; Welsch & LaVan, 1981). DeJoy m.fl. (2010) 

understreker også viktigheten av støtte fra ledelsen, fordi det er ledelsen som setter agenda og 

regler, stiller med ressurser og etablerer en ansvarliggjøring for resultatene. Støttende ledelse 

innebærer i tillegg til dette å dele relevant informasjon med ansatte og å tilrettelegge for 

meningsfull medvirkning. Dersom dette er tilstede, utgjør det en deltagende og 

problemløsende prosess som er et kjennetegn på en sunn organisasjons intervensjonsprosess 

(DeJoy m.fl., 2010).  

 Hoff og Lone (2014) argumenterer for involvering og medvirkning som 

suksesskriterier for en vellykket implementeringsprosess. Ved analyse av resultater og 

utvikling av tiltak kan ansatte bidra med verdifulle innspill. Dette kan øke undersøkelsens 

nytteverdi, da de ansatte kan bidra med en fortolkning og forståelse av resultatene som 

ledelsen ikke nødvendigvis har. I tillegg til å være nyttig for virksomheten, vil medvirkning 

øke ansattes motivasjon for og forpliktelse til videre arbeid. Dette støttes av forskning på blant 

annet organisatorisk rettferdighet (Cohen-Charash & Spector, 2001; Lines, 2004). HR-

praktikere peker selv ut tilrettelegging for samarbeid og involvering som sitt viktigste råd for 

en vellykket prosess (Wiley, 2012).   

 I tillegg til medvirkning er det å sette klare mål sentralt for en god handlingsplan (Hoff 

& Lone, 2014). De bruker, i likhet med Molstad og Sæter (2014), akronymet SMARTE for å 

forklare hva et godt tiltak er. SMARTE mål, eller tiltak, er Spesifikke, Målbare, Aksepterte, 

Realistiske, Tidsbestemte og Enkle (Molstad & Sæter, 2014). Slike mål nevnes ofte i 

forbindelse med Locke og Lathams (2002, 2006) målsettingsteori, som sier noe om hvilke 

type mål som gir best effekt på oppgaveutførelse. Studier denne teorien bygger på, viser at 
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spesifikke og utfordrende mål fører til høyere nivå av oppgaveutførelse enn enkle, abstrakte 

mål (Locke & Latham, 2006). Abstrakte tiltak i handlingsplaner er vanskeligere å jobbe med 

fordi de er mindre tydelige på hva som skal gjøres, hvor det skal gjøres, innen hvilken tid, og 

hvordan det skal måles. Et eksempel på et slik abstrakt mål kan være: «Vi skal utvikle oss 

som et team». Et eksempel på SMARTE mål kan være: «Innen neste måling skal vi øke 

skåren fra 2 til 3 på opplevd grad av samarbeid innen enheten, ved å ha flere tverrfaglige 

møter». Molstad og Sæter (2014) påpeker at det er viktig at målene integreres i allerede 

eksisterende struktur og drift, for å hindre at medarbeiderundersøkelsen og tiltakene blir 

oppfattet som belastende ekstraarbeid. Organisasjonsintervensjoner kan være vanskelig å 

opprettholde dersom de må konkurrere med andre organisatoriske realiteter og prioriteringer 

som opptar ledere og ansatte (DeJoy m.fl., 2010).   

 En klar rolle- og ansvarsfordeling klargjør hva ledere, HR-ansatte og representanter 

for de ansatte (som verneombud) skal gjøre (Hoff & Lone, 2014). Dette bidrar til å sikre at 

ressurser fordeles på en hensiktsmessig måte, i tillegg til at det tilrettelegger for en 

ansvarliggjøring av de deltagende aktørene. Det er viktig at de som tildeles ansvar, innehar 

den nødvendige kunnskapen. Dette innebærer blant annet kunnskap om endring og motstand 

mot endring, og at de har kommunikasjonsferdigheter. Effektiv kommunikasjon angående 

undersøkelsen, resultater og handlingsplan er noe praktikere selv anser som en av de viktigste 

ferdighetene ledere kan inneha i en slik prosess (Wiley, 2012).   

 

Oppfølging og evaluering av tiltak 

Etter implementeringen av tiltakene bør effekten av disse følges opp og evalueres. I denne 

fasen er det essensielt med feedback som sier noe om fremgangen i forhold til de satte målene 

(Locke & Latham, 2002). Feedback innebærer at individer eller grupper får muligheten til å 

justere innsatsen eller endre strategi for å nå satte mål. Molstad og Sæter (2014) anbefaler å 

strukturere oppfølgingsarbeidet på en måte som tilrettelegger for feedback. For å sikre at 

fremdriften i tiltaksarbeidet vurderes i fellesskap, bør det være faste møtepunkter hvor status 

på tiltaksarbeidet gjennomgås, samtidig som fremskritt underveis skriftliggjøres.  

 Hoff og Lone (2014) påpeker at det er vanskelig å identifisere effekter av tiltak, men 

kommer med noen generelle anbefalinger om hvordan gå frem ved en evaluering. Noen av 

anbefalingene trekker inn viktigheten av planleggingsfasen, for eksempel at det er viktig å 

tenke på hvordan effekten skal undersøkes allerede når tiltakene utvikles, og å være 

måteholden med tanke på forventninger rundt tiltakenes effektivitet. Dette gjenspeiler Locke 

og Latham (2002) sine kriterier for gode mål i deres målsettingsteori.  
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 Dersom en ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres etter en viss tid, som er 

sammenlignbar med (eller lik) en tidligere gjennomført undersøkelse, er det mulig å 

sammenligne resultatene for å vurdere effekten av de implementerte tiltakene (Saari & Judge, 

2004; Skogstad m.fl., 2001). For eksempel kan et mål ha vært å «øke skåren fra 2 til 3 på 

opplevd grad av samarbeid innen enheten, ved å ha flere tverrfaglige møter», som ble nevnt 

som et eksempel på SMARTE mål over. Ved å sammenligne skårene i de to 

medarbeiderundersøkelsene, kan det være mulig å se om skåren på opplevd grad av samarbeid 

faktisk har økt. En slik kvasieksperimentell måte å evaluere effekten av tiltak på har sin fordel 

i at det er konkret og enkelt. Det kan derimot ikke trekkes slutninger om at endringer i skårene 

er grunnet kun implementeringen av tiltaket (Mitchell, 1985). Det vil være vanskelig å si noe 

om kausalitet, men det er mulig å si noe om korrelasjon ved å sammenligne resultater før og 

etter implementering av tiltak.  

 Andre referansedata som bør benyttes ved evaluering av tiltakseffekter, er normer og 

benchmarks dersom dette er inkludert i medarbeiderundersøkelsen. Normene for et spørsmål 

er ofte sammensatt av innsamlet data fra flere virksomheter, som blir inkludert i en 

normgruppe basert på sammenlignbarhet (Saari & Judge, 2004). Det er mulig å kun bruke sin 

egen virksomhet som normgruppe, selv om Saari og Judge (2004) påpeker at dette kan føre til 

intern konkurranse og redusering av normenes effekt som pådriver for endring. På samme 

måte som egne skårer sammenlignes over tid, kan egne skårer sammenlignes med 

normgruppen for å se om det er forbedringer i forhold til gjennomsnittet. Det er også mulig å 

sammenligne skårene opp mot et vitenskapelig ideal, såkalte benchmarks. Disse sier noe om 

hvordan skårene på et spørsmål eller tema bør være.  

 Dersom en medarbeiderundersøkelse gjennomføres etter tiltak har blitt implementert, 

anbefaler Hoff og Lone (2014) å gå bredt ut ved analyseringen av resultatene. Tiltak kan ha 

hatt effekt på undergrupper, selv om dette ikke er tydelig i gjennomsnittsskårene. Å se etter 

denne typen resultater kan gjøre at informasjonen benyttes på en hensiktsmessig måte videre, 

og hindre at tiltak avfeies som effektløse selv om de kan ha hatt effekt ved én enhet eller 

avdeling. Biron og Karanika-Murray (2014) påpeker viktigheten av å være oppmerksom på at 

det er en mulighet for at ulike interessenter vurderer ulike kriterier for å måle effekten av 

tiltak. Hasson m.fl. (2012) fant at ved halvparten av endringsinitiativene som ble undersøkt, 

varierte ledere og ansattes rapporteringer av merkbar endring. Dette kan bety at noen grupper 

innen en virksomhet anser tiltakene som å ha effekt, fordi de kan ha lagt andre kriterier til 

grunn for å vurdere dem.  

 



MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I TEORI OG PRAKSIS 

13 

 

Oppsummering 

Den best tilgjengelige evidensen for de ulike fasene i en medarbeiderundersøkelse har blitt 

gjennomgått og presentert som evidensbaserte råd. For den første fasen (begrunnelse for 

endring) anbefales det å utforme et endringsbudskap som består av overbevisende 

kommunikasjon, og som involverer aktiv deltagelse blant de ansatte. Med tanke på survey-

feedback anbefales det at møteleder er ekstern, kunnskapsrik, og at det oppmuntres til 

medvirkning. Fokusområdene som diskuteres bør baseres både på resultater og forskning, og 

de bør være både bevarings- og forbedringsområder. Når det gjelder planlegging og 

implementering av tiltak, er det viktig med støttende organisasjonsklima og -kultur, at ledelse 

og ansatte er støttende, og at det er tilgang til relevante ressurser. Sentralt for en god prosess 

innebærer i tillegg til dette involvering og medvirkning, SMARTE mål og en klar 

rollefordeling. I oppfølgingsfasen er feedback viktig, og denne bør si noe om fremgangen til 

de satte målene. For å evaluere effekten av tiltak er det mulig se på endringer i undersøkelsens 

skårer over tid, og sammenligne egne resultater med referansedata. Det kan også være 

hensiktsmessig å se etter effekter i undergrupper, for å ikke vurdere tiltak som effektløse og 

dermed forkaste de.  

       

Metode 

Casestudie  

Da fokuset for studien er hvordan en virksomhet jobber med en medarbeiderundersøkelse og 

hvorfor de ansatte mener den gjennomføres, er casestudie en hensiktsmessig 

forskningsmetode. Et casestudie er en detaljert undersøkelse av et fenomen innen fenomenets 

kontekst (Hartley, 2004). Ifølge Yin (1981) bør casestudier brukes når man skal undersøke et 

samtidsfenomen i fenomenets naturlige setting, og spesielt når grensene mellom fenomen og 

kontekst ikke er klart og tydelig.   

Innen organisatorisk forskning består et casestudie ofte av en eller flere virksomheter, 

eller flere individer eller grupper innen en virksomhet (Hartley, 2004). Å undersøke 

forskjellige enheter innen samme virksomhet er hva Baxter og Jack (2008) kaller enkeltkasus 

med integrerte enheter. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan tiltak utvikles og 

arbeides med, og hvordan ansatte på ulike nivåer begrunner en medarbeiderundersøkelse. 

Dette fordrer en undersøkelse av samme fenomen både på tvers av flere enheter på samme 

nivå, og ulike nivåer innen samme organisasjon. Fordelen med en slik strategi er at data kan 

analyseres både innen grupper og mellom grupper, noe som bedre kan belyse 

forskningsspørsmålene (Baxter & Jack, 2008). 
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 Utvalgsstrategien var formålsbestemt. Det innebar en større virksomhet hvor en 

medarbeiderundersøkelse hadde blitt gjennomført i løpet av det siste året, og hvor samme 

undersøkelse var gjeldende på tvers av alle nivåene i virksomheten. Fokuset for studien er 

helsesektoren, og ulike virksomheter innen denne sektoren ble kontaktet via mail og telefon. 

Oslo Universitetssykehus (OUS) ble valgt som deltager. OUS er Norges største sykehus med 

over 20 000 ansatte fordelt på tre sykehus og 14 klinikker. OUS organiseres under Helse Sør-

Øst. Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har gjennomført den samme 

medarbeiderundersøkelsen siden 2010. Medarbeiderundersøkelsen sendes ut hver høst, og 

skal kartlegge forhold som virker inn på trivsel, motivasjon og helse. Den består av 18 

temaområder i tillegg til indikatorer som jobbtilfredshet, sykefravær og gjennomføring av 

medarbeidersamtale. Undersøkelsen gjennomføres i enheter og ledergrupper i alle 

organisasjonsledd.   

 

Datainnsamling 

Kvale (1997) definerer det kvalitative forskningsintervjuet som «et intervju som har som mål 

å innhente beskrivelser av den intervjuedes livsverden, med henblikk på fortolkning av de 

beskrevne fenomenene» (s. 21, egen oversettelse). Det er altså intervjuobjektets erfaringer, 

perspektiver og fortolkninger av det gitte fenomen som er målet. For denne studiens formål er 

derfor intervju hensiktsmessig. De fleste kvalitative intervjuer er semistrukturerte, med et sett 

av allerede bestemte spørsmål og muligheten til å legge til flere spørsmål underveis i 

intervjuet (DiCicco‐Bloom & Crabtree, 2006). Det er også tilfellet i denne studien. 

Intervjuguiden er basert på eksisterende kunnskap om medarbeiderundersøkelser, og 

inneholder spørsmål om de ulike fasene i medarbeiderundersøkelsen, samt informantenes 

egne oppfatninger og vurderinger. King (2004) hevder at utvalget bør bestå av representanter 

for relevante forskjeller innen den organisatoriske populasjonen for å sikre forskjellige 

synspunkter, noe som øker analysens validitet. Av disse grunnene ble ledere på både seksjons- 

og enhetsnivå intervjuet, og en representant for de ansatte (verneombud). Disse hadde alle 

vært med på flere medarbeiderundersøkelser, der laveste antall var tre og høyeste var 12. I 

tillegg til disse ble en representant fra HR-avdelingen ved Helse Sør-Øst intervjuet om 

bakgrunnen for medarbeiderundersøkelsen, og hvordan Helse Sør-Øst arbeider med den. 

Dette gjør det mulig å sammenligne de uttalte og offisielle hensiktene med 

medarbeiderundersøkelsen med oppfatninger av hensikt blant ledere i OUS.  

 Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i løpet av november 2016, med unntak av 

ett intervju som ble gjennomført i januar 2017. I forkant av intervjuene ble informantene 
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tilsendt intervjuguiden, samt skjema for informert samtykke. Informantene ble informert om 

at intervjuene ble tatt opp på båndopptaker og at navn på virksomheten, stillingstittel, 

ansiennitet og enkeltsitater kan brukes i studien. Alle informantene samtykket til deltagelse. 

Studien ble meldt til og godkjent av Personvernet for forskning, Norsk 

Samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Hvert intervju varte i gjennomsnitt 50 

minutter, og ble senere transkribert. For intervjuguiden og godkjennelse fra NSD, se 

henholdsvis vedlegg A og B.  

 

Tematisk analyse  

Tematisk analyse er en metode for å systematisk identifisere, organisere, og gi innsikt i 

meningsmønstre (temaer) på tvers av et datasett (Braun & Clarke, 2012). Fordelen med en 

slik analyse er at den gir forskeren en mulighet til å se og forstå felles eller delte meninger og 

erfaringer. Et tema omfavner noe viktig ved datasettet i forhold til forskningsspørsmålet. Selv 

om noe ofte går igjen i et intervju eller på tvers av intervjuer, er det ikke nødvendigvis et 

tema, fordi det sees i lys av forskningsspørsmålet (Braun & Clarke, 2006). For å identifisere 

temaer ble det i denne studien benyttet en induktiv tilnærming til analysen. En induktiv 

tilnærming er en «bottom-up»-tilnærming hvor koder og temaer hentes ut fra datasettet, uten å 

være basert på forhåndsdefinerte kategorier. Intervjuguiden var utformet på bakgrunn av 

teoretiske antagelser og har nødvendigvis bidratt til å forme kategoriene. Det har likevel vært 

en datadrevet analyse med muligheter for andre kategorier utenom intervjuguiden.  

 God metodebruk skal sikre validitet og reliabilitet. Disse begrepene sier noe om 

objektiviteten til studien (Meijer, Verloop, & Beijaard, 2002). Det har vært en diskusjon rundt 

hvorvidt reliabilitet og validitet kan brukes på samme måte i kvalitativ metode som i 

kvantitativ metode (f. eks Golafshani, 2003; Merriam, 1995), blant annet fordi det er 

vanskelig å oppnå like stor grad av stabilitet i kvalitativ forskning. Det er likevel grep som 

kan tas for å sikre størst mulig grad av kontrollbarhet. Ett slikt grep er såkalt audit trail, eller 

kontrollspor, hvor stegene i analysen blir klargjort (Merriam, 1995). Videre følger en 

gjennomgang av hva som ble gjort i analysen med hensyn til dette. To separate analyser ble 

gjennomført, der stegene var like. Den ene analysen inneholder kun ett intervju, mens den 

andre består av fem intervjuer. Analysen presenteres som en lineær prosess, til tross for at den 

var gjentagende.   

 Analysene fulgte Braun og Clarke (2006) sine seks faser for tematisk analyse:  

1. Bli kjent med dataene: Intervjuene ble transkribert, for så å bli lest gjennom flere 

ganger. Ved gjennomlesning ble det tatt tentative notater om mulige koder og temaer.  
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2. Generer innledende koder: Dataen ble organisert i meningsfulle grupper ved å bli 

kodet. Dette ble gjort manuelt. Her ble setninger og avsnitt merket med ulike farger og 

gitt et navn eller forklaring.  

3. Let etter temaer: Kodene ble sortert inn i bredere temaer. Noen koder viste seg å passe 

inn i flere temaer, og noen koder ble til et tema selv. Temaene ble igjen sortert inn i 

hovedtemaer og underkategorier. I tillegg var det noen koder som ikke så ut til å passe 

inn, disse ble likevel tatt med videre for videre analyse.  

4. Gå gjennom temaer på nytt: Temaene som ble utformet i fase 3 ble gått gjennom på 

nytt for å vurdere om kodene hører til temaer de er i, om temaene var avgrenset nok, 

og om all relevant data var inkludert.  

5. Definer og navngi temaer: Temaene ble videre definert gjennom å gi dem foreløpige 

titler og en kort forklaring. De opprinnelige kodene og temaene fra tidligere faser ble 

igjen gjennomgått for å best kunne avgrense de endelige temaene. Innholdet i temaene 

ble analysert og satt opp mot hverandre for sammenligning.  

6. Produser rapport: De endelige temaene ble analysert opp mot oppgavens formål og 

forskningsspørsmål. Dette fremstilles i følgende avsnitt.  

Informantene i studien består av verneombud og ledere ved OUS, fordelt på seksjons- og 

enhetsnivå, i tillegg til en representant fra Helse Sør-Øst. Mer nøyaktig er det ett verneombud, 

tre ledere på enhetsnivå og én leder på seksjonsnivå, samt en HR-representant fra Helse Sør-

Øst. I utredningen av resultatene vil informantene fra OUS refereres til som stillingstittel samt 

nivå. Siden det er flere ledere på enhetsnivå vil disse bli identifisert med bokstaver (for 

eksempel Leder A, enhet). Intervjuguiden ble utformet før oppgaven ble begrenset til å handle 

om arbeidet med resultatene etter medarbeiderundersøkelsen. Informantene ble stilt spørsmål 

om hele prosessen fra utsendelse av medarbeiderundersøkelsen til oppfølgingsarbeidet, og alle 

temaene er derfor ikke like relevante for oppgavens formål. Disse vil ikke inkluderes i 

resultat- og diskusjonsdelen. For en oversikt over alle temaer med underkategorier og 

beskrivende sitater, se vedlegg C.   

 

Resultater 
Intervjuet av representanten fra Helse Sør-Øst ble gjennomført og analysert uavhengig av de 

andre intervjuene og analysene. Resultatene av denne analysen presenteres først, sammen med 

OUS og Helse Sør-Øst sine uttalte hensikter for medarbeiderundersøkelsen, slik de er å finne 
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på offisielle nettsider og publiserte dokumenter. Videre presenteres analysen av intervjuene av 

verneombud, enhetsledere og seksjonsleder samlet.  

 

Resultater Helse Sør-Øst 

I årsrapporten til Helse Sør-Øst for 2015 står det at «hensikten med undersøkelsen er å legge 

til rette for et lokalt forbedringsarbeid hvor ledere og medarbeidere sammen finner frem til 

konkrete tiltak for å forbedre sin egen arbeidsplass» (Helse Helse Sør-Øst, 2015). I publiserte 

skriv om pasientsikkerhet forklares formålet med medarbeiderundersøkelsen på OUS som: «Å 

fremme godt arbeidsmiljø i hele organisasjonen, samt å sikre at Oslo universitetssykehus HF 

driver et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid når det gjelder det psykososiale 

arbeidsmiljøet» (Pasientsikkerhetsarbeid ved Oslo universitetssykehus). I intervjuet med 

representanten fra Helse Sør-Øst blir hensikten med undersøkelsen forklart nærmere. Tabell 2 

viser en oversikt over dette og de andre hovedtemaene fra dette intervjuet. 

 

Tabell 2 

Hovedtemaer, intervju Helse Sør-Øst 

Temaer: definisjoner og beskrivelser  

Tema 1: Helse Sør-Øst 

sin hensikt 

 

 

Tema 2: Hvordan 

undersøkelsen brukes 

 

Tema 3: OUS sitt 

oppfølgingsarbeid 

Beskrivelse av OUS sin hensikt med å gjennomføre en kartlegging av 

arbeidsmiljøet. Pasientsikkerhet, økonomisk effektivitet, lover, rekruttering og 

monitorering ble nevnt som begrunnelser.   

 

Beskrivelse av hvilket nivå undersøkelsen skal brukes på, hvilke områder som er i 

fokus, og styrker og svakheter ved bruken av en slik undersøkelse.  

 

Beskrivelse av OUS sin rolle i oppfølgingsarbeidet, med fokus på å etterse 

utvikling av handlingsplaner og kvalitet på tiltak.  

 

Fem hovedbegrunnelser blir gitt for hvorfor Helse Sør-Øst gjennomfører en 

kartlegging av arbeidsmiljøet ved sine virksomheter: pasientsikkerhet; økonomisk effektivitet; 

lov- og avtaleverk; rekruttering; og monitorering. Informanten forklarer at opplevelsen av et 

godt arbeidsmiljø vil forbedre kvaliteten på tjenesten, noe som tilrettelegger for 

pasientsikkerhet. Ved å kartlegge arbeidsmiljøet er det mulig å avdekke faktorer som er 

forbundet med uetisk atferd, som for eksempel stjeling fra arbeidsplassen. Det blir sagt at 

gjennomføringen til en viss grad er motivert av at Helse Sør-Øst er pålagt å kunne 
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dokumentere at de kartlegger arbeidsmiljøet hos sine virksomheter. Dette virker derimot ikke 

som å være hovedmotivasjonen, og informanten peker på hvorfor det er et krav: 

«Men jeg syns ikke det er noen god begrunnelse, for den loven er der av en annen 

grunn, ikke sant. (…) Den loven fins der fordi det å ta vare på folk er viktig»  

I tillegg til dette påpekes det at ved å jobbe for å sikre et godt arbeidsmiljø er det muligheter 

for å bli en attraktiv arbeidsplass og arbeidsgiver. Folk ønsker å jobbe der de trives. Helse 

Sør-Øst bruker også denne kartleggingen som en del av sitt arbeid for å undersøke 

ytringsklima og antikorrupsjon. Deltagere i undersøkelsen blir spurt om de mener det er trygt 

å kunne si fra om kritikkverdige forhold, noe Helse Sør-Øst anser som viktig for å kunne 

drive med forbedringsarbeid.  

«Riksrevisjonen kom med en rapport og de fokuserer på at akkurat dette her med å 

kunne drive med forbedringsarbeid, det å kunne ta tak i alvorlige hendelser, 

forbedringsområder … da trenger du ytringsklima som gjør at folk kan si fra» 

I intervjuet forklarer informanten hva som kan hindre at informasjon om hensikten med 

undersøkelsen spres i virksomheten. Blant annet sies det at det ikke bare er å forklare hva 

hensikten er på et ledermøte, og så forvente at dette sprer seg videre i virksomheten. At 

deltagerne på ledermøtene selv glemmer hva som har blitt sagt, samt at informasjon ikke alltid 

flyter problemfritt nedover i virksomheten blir gitt som eksempler.  

 Når det kommer til hvordan Helse Sør-Øst bruker undersøkelsen, blir det lagt vekt på 

at den er et «redskap for lokalt forbedringsarbeid». Det vil si at poenget ikke er at direktøren 

eller styret skal få rapport, men at det på enhetsnivå skal være mulighet for å ta tak i 

arbeidsmiljøet. Det legges også vekt på at fokuset er på bevaringsområdene: 

«Så det har vært pedagogikken vår, at vi først tar tak i bevaringsområdene og ser på 

hva vi skal bevare. Så skal vi ta tak i det vi også må i henhold til lov og forskrift og alt 

annet fornuftig, hva er det vi trenger å forbedre.» 

Medarbeiderundersøkelsen fremstilles ikke som en perfekt metode, men som et godt verktøy 

som gir en «strukturert inngang inn i en dialog», som ved fraværet av et slikt verktøy ville 

vært «sårbart for dominante personer» (for hele sitater, se vedlegg A). Helse Sør-Øst er også 

involvert i oppfølgingen av undersøkelsen, og informanten påpeker at de følger med på om 

det lages handlingsplaner for hver enhet, og evaluerer kvaliteten på disse. Når det gjelder 

kvaliteten på tiltakene, er ansvaret for denne evalueringen i større grad hos virksomhetene 

selv. Staben på de ulike sykehusene har ansvaret for dette heller enn Helse Sør-Øst.  
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Resultater OUS 

Tabell 3 inneholder en oversikt over hovedtemaene som anses som aktuelle for oppgavens 

formål. Disse temaene er: hvorfor gjennomføre en medarbeiderundersøkelse; 

tilbakemeldingsmøter; planlegging og implementering av tiltak; og oppfølging og evaluering 

av tiltak. De relevante temaene har blitt gitt navn som samsvarer med oppdelingen av den 

eksisterende kunnskapen utredet tidligere i studien, selv om temaene i seg selv oppsto 

uavhengig av dette. 

 

Tabell 3  

Relevante hovedtemaer, intervjuer OUS 

Temaer: definisjoner og beskrivelser  

Tema 3:  

Hvorfor gjennomføre en 

medarbeiderundersøkelse?  

 

Tema 4: 

Tilbakemeldingsmøter 

 

 

 

Tema 5:  

Planlegging og 

implementering av tiltak 

 

Tema 6:  

Oppfølging og evaluering 

av tiltak  

 

Kartlegger informantenes oppfatninger av de offisielle begrunnelsene for hvorfor 

det gjennomføres medarbeiderundersøkelser i OUS, i tillegg til informantenes 

egne begrunnelser.  

 

Fokuserer på hvordan resultatene blir gått gjennom i tilbakemeldingsmøter, 

hvordan resultatene tolkes og møteleders rolle. Utfordringer identifisert av 

informantene, som turnusarbeid, informasjonsoverbelastning, negativt fokus blir 

også fremstilt.  

 

Kartlegger hvordan tiltak ble utviklet og lederes og andre ansattes rolle i forhold 

til dette. Eksempler på tiltak, hvilket nivå de ble (og bør) rettes mot, og 

strukturelle utfordringer/hensyn med tanke på implementering inkluderes.  

 

En fremstilling av hvordan tiltak har blitt arbeidet med i arbeidshverdagen og 

hvordan de måles og evalueres. Utfordringer med ressurser og informanters 

forslag til alternative måter å følge opp tiltak på enn det som blir gjort i dag 

forklares.  

 

 

Begrunnelse av medarbeiderundersøkelsen  

Informantenes oppfatninger av hvorfor medarbeiderundersøkelsen blir gjennomført ved 

OUS varierer. Et par av informantene henviser til en offisiell hensikt, noe som tyder på at 

dette har blitt kommunisert fra høyere nivåer og nedover i virksomheten. Det kan derimot 

virke som om informantene ikke er helt sikre på hva denne hensikten faktisk er:  

«Jeg vil tro det er noe som er styrt, og som er en del av HMS-arbeidet, at man skal se 

på de ansattes hverdag og lederfunksjoner, og faglig utvikling og alle disse punktene. 
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Men hvorfor de har vagt akkurat denne måten å gjøre det på er jeg litt usikker på» 

(Verneombud) 

«Både ja og nei, tror jeg. Det har blitt en vane at den kommer, og så vet man at det er 

den måten å få sagt fra, høyere enn mitt nivå, altså opp til direktøren da, hvordan det 

faktisk er å jobbe her» (Leder C, enhet) 

Flere informanter er usikre på om det er en uttalt hensikt bak en slik kartlegging av 

arbeidsmiljøet. Én informant oppgir at det ikke er en offisiell hensikt, mens andre mener den 

kun er et verktøy for å kunne informere ledelsen om tilstanden på lavere nivåer. Dette poenget 

går igjen hos flere, og det synes som dette er et av hovedmotivene for å gjennomføre 

undersøkelsen. Uavhengig av om informantene oppfatter en offisiell hensikt eller ikke, er det 

bred enighet om at en slik kartlegging er nyttig. De har også gjort seg opp egne tanker om 

hvorfor det gjennomføres medarbeiderundersøkelser. For eksempel blir dialog og god ledelse 

trukket frem: 

«Jeg ser virkelig verdien i det, og det er vanskelig å skulle komme inn til oss, altså en 

leder, og si det man mener face to face, i en sånt maktbalanse-situasjon. Så jeg har 

prøvd å informere på lik linje som hensikten til Helse Sør-Øst, viktigheten av den 

undersøkelsen» (Leder A, enhet)  

«Jeg tenker det er viktig for meg også, å få en sånn tilbakemelding på min fungering, 

eller hva folk forventer av meg» (Leder B, enhet) 

 

Tilbakemeldingsmøter / survey-feedback.  

Informantenes beskrivelser av tilbakemeldingsmøtene er relativt like, spesielt er 

verneombud og enhetslederes beskrivelser sammenfallende. På seksjonsnivå endres 

beskrivelsene, noe som ikke nødvendigvis er overraskende da medarbeiderundersøkelsen i 

hovedsak retter seg mot enheter. Der ledere på enhetsnivå sier at de må ha flere møter for å 

komme gjennom alt og at det skal bunne ut i noe konkret, påpeker leder på seksjonsnivå at det 

er mindre arbeid på det nivået:  

«Vi ble invitert til tre eller fire onsdager hvor det skulle bli gitt tilbakemelding, og vi 

satt oss i grupper da, og valgte ut forbedringsområder og bevaringsområder ut fra de 

resultatene vi har hatt da» (Verneombud) 

Man inviterer til et par oppfølgingsmøter for å gå gjennom resultatene og se hvilke 

punkter her som skiller seg ut, både som veldig positivt, ikke minst, hva er det vi må 

bevare (..). Eller hva som må forbedres» (Leder A, enhet) 
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«Alle lederne får den (rapporten) tilsendt, og det er jo gjerne en lettere prosess her, 

fordi alle forstår den. Så her trenger vi ikke bruke så mye tid på å diskutere hva det er 

vi skal gjøre, hvordan vi skal forstå …» (Leder, seksjon)  

Det er variasjoner i hvordan de ulike lederne beskriver sin egen rolle som møteleder i 

tilbakemeldingsmøtene. Felles for alle enhetsledere er at de selv leder møtene for sin egen 

enhet, men kun i ett tilfelle lar lederen de ansatte diskutere resultatene uten å være tilstede 

selv. I enhetene dette ikke er tilfelle, blir det begrunnet med at det er lave terskler for å si noe 

om lederskap, og at åpenhet er viktig. Lederen som faktisk går ut og lar de ansatte jobbe med 

resultatene alene poengterer at dette er noe «de må få lov til».  

I intervjuene blir det forklart flere ganger at både forbedrings- og bevaringsområder 

diskuteres og arbeides med, men det virker likevel som om noen har en oppfatning av at det 

kun er forbedringsområder som er i fokus. Dersom en enhet har fått gode resultater over tid, 

er ikke dette noe som brukes aktivt i forbedringsarbeidet hos andre: 

«Det som ikke skjer, er at det skjer jo ingenting når man gjør det bra (…) De positive 

resultatene brukes ikke på noen måte» (Leder C, enhet) 

Én leder forklarer dette med at «man får et mye sterkere insentiv til å jobbe med det om det 

ligger dårlig an». Samme leder påpeker derimot at det kanskje er vanskeligere å måle tiltak 

basert på gode resultater, fordi disse etter hvert blir en del av den daglige driften.  

 I tillegg til dette snakker informantene om hvorvidt undersøkelsen bør skreddersys 

ytterligere for at den skal bli mer hensiktsmessig å jobbe med. For eksempel beskriver flere 

informanter spørsmålene som ganske generelle, og ikke alltid like relevante for alle 

avdelinger. Det påpekes også at referanseverdiene ikke nødvendigvis er de mest interessante:  

«Skulle man hatt noen forskjellige varianter kanskje innenfor forskjellige deler av 

helsevesenet, er den kanskje litt for generell?» (Leder A, enhet) 

«Og hvem man sammenligner seg med, jeg tenker de resultatene og referanseverdiene 

for hele sykehuset, jeg ville nå heller sett i sammenligning med lignende avdelinger i 

hele Helse sør-Øst, så man hadde mere skreddersydde ting for den og den 

fagspesifikke klinikken eller delen av helsevesenet» (Leder A, nivå 3) 

Selv om informantene ser fordeler ved å skreddersy undersøkelsen, påpeker de at det er 

fordeler ved at den er generell. At sammenligningsgrunnlaget blir såpass stort, blir trukket 

frem som noe positivt. 
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Innenfor dette temaet beskrives også utfordringer som informantene støter på ved 

denne delen av prosessen. Spesielt blir utfordringer med å få alle til å medvirke i en 

virksomhet preget av mye turnusarbeid beskrevet:  

«Alle får kanskje ikke være med på å se nytten av det hele tiden» (Leder A, enhet) 

«Men det er klart, faste sykepleier på natt, de mangler. Så da må jeg ta en prat med de 

(…) Jeg tenker det er viktig for meg å vite hvordan det går også» (Leder B, enhet) 

 

Planlegging og implementering av tiltak.  

Informantene fra OUS beskriver hvordan ansatte bidrar og er involverte i planleggingen av 

tiltak i tilbakemeldingsmøtene. Det påpekes at tolkningen av resultatene skjer i disse møtene, 

og at dette blir gjort av de ansatte. Det er mye som tyder på at viktigheten av medvirkning i 

denne prosessen er kjent. Flere sier spesifikt hvordan resultatene ikke er verdifulle alene, men 

at de blir gitt mening gjennom tolkningen: 

«Men det blir jo noe viktig i de tilbakemeldingsmøtene da, finne ut hva som er spesielt, 

hvorfor ble dette et viktig spørsmål, hvorfor skal dette være et bevaringsområde» 

(Leder B, enhet) 

«Ansatte kan legge mye, ha egne meninger inn i spørsmålene. Så da tror jeg den 

letteste måten å få et reelt svar på hva de ulike svarene er, det er at de er med på å 

tolke dem» (Leder, seksjon) 

I intervjuene blir det gjort et poeng ut av at det kan være vanskelig å implementere tiltakene 

som blir planlagt, fordi dette arbeidet blir nedprioritert i hektiske perioder. Tiltakene utvikles 

med gode intensjoner, men når det er travelt er det fort andre aspekter ved arbeidet som 

prioriteres. Dette forklares med begrensningene som kommer med å være en del av det 

offentlige helsevesenet og andre kontekstuelle faktorer som turnusarbeid. Flere informanter er 

derimot oppmerksomme på at når de ikke har tid til å gjennomføre tiltakene, så kan dette 

knyttes til kvaliteten på tiltakene. For eksempel sier én:  

«Men det er jo den store utfordringen da, å få tid til dette, og å jobbe skikkelig med 

det. Når jeg sier tid til det, så er det kanskje heller da de gangene man ikke har gode 

nok tiltak da» (Leder A, enhet) 

Informantene påpeker at tiltakene må integreres i det daglige arbeidet for at det skal være 

lettere å opprettholde arbeidet med dem. Det er etablert noen metoder for å gjøre dette, som at 

medarbeiderundersøkelsen er koblet opp med HMS-runder i virksomheten og at det er et 

felles avvikssystem.  
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Oppfølging og evaluering av tiltak.   

Informantenes meninger om hvordan tiltakene evalueres varierer, spesielt mellom 

seksjonsnivå og enhetsnivå med verneombud. På de to nederste nivåene beskriver flere 

informanter hvordan effekten av tiltakene evalueres ved å se på endringer i resultater på 

undersøkelsen fra år til år, at det sjekkes om tiltakene opprettholdes underveis, eller ved at 

status blir tatt opp i personalmøter. Disse informantene reflekterer rundt hvorfor det kan være 

vanskelig å måle effekt, og om målbarhet er det viktigste: 

«Det har vært en utfordring og rett og slett få det litt ned på et nivå hvor det går an å 

faktisk gjøre noe med det da, og ikke minst måle kanskje effekt da» (Leder A, enhet) 

«Men så er jeg kanskje ikke så innmari glad i at det blir for konkret og målbart, men jeg 

setter pris på de tingene som ikke kan måles» (Leder B, enhet) 

På seksjonsnivå kan det virke som om det ikke er like viktig å måle effekten av tiltakene. Det 

blir forklart at det ikke utvikles konkrete tiltak på dette nivået, men heller mer abstrakte. Dette 

kan forklares med at undersøkelsen er rettet mot enhets-nivå, og at den kanskje føles litt 

unødvendig på nivåene over. Som informanten selv sier: 

«Staben vil nok ikke oppleve at det er et direkte nyttig verktøy» (Leder, seksjon) 

Det blir påpekt på enhetsnivå at det ikke finnes noen ordentlig metode eller verktøy for å måle 

effekten av tiltakene. Informantene har flere oppfatninger av hvilke utfordringer de har som 

påvirker denne oppfølgingen. For eksempel savnes det et ansvarlig ledd, hvor arbeidet med 

tiltakene blir oppsummert og klargjort. Én leder påpeker viktigheten av eierskap til 

oppfølgingen, og at dette kan oppnås ved å øke synliggjøringen av oppfølgingsarbeidet i 

større grad. Dette gjentas av andre i form av at de uttrykker at tiltakene bør tas opp mer 

regelmessig, for eksempel i personalmøtene. Informantene forklarer hvorfor dette kanskje 

ikke skjer, og igjen pekes det på ressursmangel og nedprioriteringer:  

«Det er et ressursspørsmål og kanskje en del av virksomhetens naturlige eksistens da, som 

er utfordrende å ha med seg som leder og å ikke kunne gjøre noe med alt» (Leder A, 

enhet) 

«Egentlig burde man ta opp den tavla (med fokusområder) regelmessig på 

personalmøtene, men så synes jeg at det ikke alltid lar seg gjøre for det som tas opp på 

personalmøtene er mye mer virkelighetsnært og her og nå» (Leder C, enhet) 
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Diskusjon 
Formålet med denne studien er å undersøke hvorvidt arbeidet med resultater etter en 

medarbeiderundersøkelse i en offentlig virksomhet er evidensbasert. Det ble undersøkt 

hvilken oppfatning ansatte på ulike nivåer hadde om hensikten med 

medarbeiderundersøkelsen, og hvordan det arbeides med resultatene av denne. Ved å 

presentere et kunnskapsgrunnlag som fungerer som en standard, kan det forsøkes å si noe om 

praksisen synes å være evidensbasert. Som nevnt tidligere er et av motivene for å fokusere på 

oppfølgingsfasen etter en medarbeiderundersøkelse, at det ikke finnes mye etablert forskning 

på dette området, i forhold til for eksempel forskning på undersøkelsens innhold. Det ble 

derfor antatt at det ville være vanskeligere å direkte undersøke om forskning ble aktivt brukt i 

prosessen. For å undersøke dette er det derfor brukt en mer indirekte tilnærming hvor 

praksisen sammenlignes med de presenterte standardene, og ut fra dette antas det hvorvidt 

eksisterende kunnskap ligger til grunn for praksisen. Der praksis avviker fra 

kunnskapsgrunnlaget, og disse avvikene ikke kan forklares med andre faktorer som er 

inkludert i evidensbasert ledelse, kan det antas at praksis på det området ikke er evidensbasert.  

Det presenterte kunnskapsgrunnlaget utgjør kun én av informasjonskildene ledere kan 

benytte seg av når de tar beslutninger. Som nevnt består evidensbasert ledelse av fire 

informasjonskilder: 1) praktikeres ekspertise og vurderinger, 2) evidens fra den lokale 

konteksten, 3) kritisk evaluering av den best tilgjengelige forskningsevidensen og 4) 

perspektivene til de som kan bli påvirket av beslutningene. Graden av innflytelse hver av de 

fire informasjonskildene har, varierer avhengig av hvilke beslutninger som skal tas. I en 

virksomhet med et såpass stort antall ansatte som OUS, der deler av prosessen styres fra det 

øverste nivået (Helse Sør-Øst), er det for eksempel ikke nødvendigvis mulig å ta hensyn til 

perspektivene til alle som blir berørt av beslutningene. Denne informasjonskilden antas 

dermed å ha mindre påvirkning på beslutningene.  

Informantenes skildringer tyder på at kontekst har en betydning for hvordan 

prosessessen gjennomføres. At virksomheten i stor grad er preget av turnusarbeid, og at de er 

en del av det offentlige helsevesenet, har for eksempel en innvirkning på hvordan tiltak 

implementeres. Informantene har alle erfaring med medarbeiderundersøkelser tidligere, og det 

antas derfor at de bruker disse erfaringene når de tar beslutninger gjennom prosessen. 

Hvordan disse erfaringene påvirker prosessen kan for eksempel illustreres med hvordan de 

tilrettelegger for flere tilbakemeldingsmøter fordi de vet at de kan være vanskelig å nå alle 

som jobber ulike turnuser.  
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Funnene tyder derfor på at kontekst, forskning og praktikeres erfaringer er de 

informasjonskildene som står sterkest, mens perspektiver til de berørte er mindre 

utslagsgivende.  

 

Begrunnelse av medarbeiderundersøkelsen 

Funnene indikerer at endringsbudskapet som ligger til grunn for medarbeiderundersøkelsen, 

som ifølge teorien bør inkludere overbevisende kommunikasjon og aktiv deltagelse, ikke 

oppfattes av ansatte på alle nivåer av virksomheten. Hensikten kommuniseres både skriftlig 

og muntlig gjennom interne dokumenter, årsrapporter og ledermøter, og det er ikke et 

vanskelig budskap som ville krevd fyldigere kommunikasjon. Likevel virker det ikke som 

hensikten oppfattes av ansatte på lavere nivåer i virksomheten. Dette kan forklares med at det 

ikke er noen direkte involvering av ansatte på lavere nivåer, når det kommer til utforming og 

kommunikasjon av hensikten med undersøkelsen. Det er ingen store forskjeller mellom de tre 

ulike nivåene når det kommer til oppfatning av hensikt. Det kan tolkes som at 

kommunikasjonen stopper opp ved høyere nivåer i virksomheten. At kommunikasjonen 

stopper opp påpekes av representanten fra Helse Sør-Øst, som sies at det er vanskelig å spre 

informasjon knyttet til hensikten med undersøkelsen i fra ledermøter og nedover i 

virksomheten.  

Til tross for at den egentlige hensikten med medarbeiderundersøkelsen ikke oppfattes 

på alle nivåer, viser funnene at informantene har formeninger om hvorfor den gjennomføres. 

En oppfattelse av hensikt som går igjen, er at det er et verktøy for at høyere nivåer skal se hva 

som er tilstanden på lavere nivåer. At medarbeiderundersøkelsen oppfattes som et verktøy for 

ledelsen er nokså motstridende med hva representanten fra Helse Sør-Øst mener 

undersøkelsen skal brukes til, nemlig det lokale forbedringsarbeidet. Disse motstridende 

oppfatningene kan forklare hvorfor noen av informantene mener resultatene av 

medarbeiderundersøkelsen ikke brukes til noe. Slike avvik i oppfatninger av hva 

undersøkelsen skal brukes til kan føre til negative holdninger til medarbeiderundersøkelsen. 

Negative holdninger kan igjen skape motstand mot undersøkelsen, ifølge teorien om 

endringstilbøyelighet (Armenakis m.fl., 1993).  

  

Tilbakemeldingsmøter / survey-feedback 

Funnene viser at lederen for enheten fungerer som møteleder i alle enhetene som ble 

undersøkt. Kun i ett tilfelle forlater leder rommet slik at de ansatte kan diskutere resultatene 

av medarbeiderundersøkelsen uten leder tilstede. Hoff og Lone (2014) anbefaler å bruke 
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ekstern kompetanse til dette formålet, blant annet for å forhindre at de ansatte skal føle at de 

ikke kan si hva de mener. En mangel på bruk av ekstern kompetanse kan være problematisk. I 

tillegg til at dette kan forhindre åpen diskusjon, påpekes det at enhetsleder ikke nødvendigvis 

er den med mest kunnskap om instrumentet eller resultatene som genereres gjennom dette 

instrumentet (Hoff & Lone, 2014; Nordrik, 2010). Funnene indikerer at alle lederne 

oppmuntrer til diskusjon og medvirkning under møtene, noe Klein m.fl. (1971) viste er 

fordelaktig for de ansattes vurderinger av møtenes nytteverdi. Oppmuntring til diskusjon og 

medvirkning er også en del av hva Hoff og Lone (2014) karakteriserer som prosessledelse.  

 Når det gjelder antall tilbakemeldingsmøter viser funnene at det som oftest varierer 

mellom to og fire møter, men at det er rom for å ha flere møter slik at flest mulig skal ha 

muligheten til å delta. Klein m.fl. (1971) viste at to møter var det optimale antallet. OUS 

karakteriseres derimot av mye turnusarbeid, så det å tilrettelegge for flere møter for størst 

mulig deltagelse anses som positivt, med tanke på viktigheten av ansattes medvirkning.  

 Funnene indikerer at det i møtene fokuseres mye på hvordan de aktuelle enhetene 

skårer både i forhold til egne skårer fra forrige år, i tillegg til OUS sine gjennomsnittskårer 

(normer). Det blir ikke gitt andre grunner til at visse områder fokuseres på annet enn at de 

enten er forbedrings- eller bevaringsområder. Det kommer frem i intervjuene at det er en 

misnøye knyttet til fokuset på forbedringsområder i forhold til bevaringsområder. Molstad og 

Sæter (2014) påpeker at et fokus på positive resultater fører til stolthet, mestringsfølelse og 

økt motivasjon. Helse Sør-Øst vektlegger også et fokus på bevaringsområder over 

forbedringsområder, men funnene i denne studien kan tyde på at dette ikke oppleves som 

reelt. Representanten fra Helse Sør-Øst oppgir at det kan være vanskelig for de med gode 

resultater over tid å oppleve endring, og at det er en viss grense for hvor mye det er mulig å 

forbedre seg, så et sted må det settes en grense. Ar representanten fra Helse Sør-Øst påpeker 

dette, viser at det er en bevissthet rundt utfordringer med enheter som skårer høyt over flere 

år. Funnene tyder derimot på at fokuset til Helse Sør-Øst ligger på hvordan disse enhetene 

skal oppleve endring, når det kan virke som om behovet er en følelse av å få anerkjennelse for 

gode resultater gjennom at de blir brukt til noe. 

 

Planlegging og implementering av tiltak 

Hoff og Lone (2014) argumenterte for støtte fra ledelsen og ansatte som grunnforutsetning for 

en vellykket planleggings- og implementeringsprosess. Funnene indikerer at det i 

utgangspunktet eksisterer en slik støtte for undersøkelsen i virksomheten. 

Organisasjonsklima- og kultur blir ikke direkte nevnt i intervjuene, men blant ledelse og 
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ansatte virker det som at det er en positiv innstilling til medarbeiderundersøkelsen, og at det 

allokeres ressurser til gjennomføringen. Et eksempel på dette er ansettelsen av en egen HMS-

rådgiver i forbindelse med undersøkelsen. DeJoy m.fl. (2010) understrekte også støttende 

ledelse, i form av deling av relevant informasjon og tilrettelegging for meningsfull 

medvirkning. Informantenes beretninger om ansattes bidrag i tolknings- og 

utviklingsprosessen, vitner om et fokus på medvirkning. Samtlige informanter påpeker at 

ansatte er med på arbeidet med tiltakene, og flere av informantene understreker viktigheten av 

de ansattes fortolkninger av resultatene.  

 Når det gjelder tiltakenes innhold og kvalitet, viser funnene at de ikke alltid oppnår 

kravene til å være SMARTE. I forbindelse med måling av effekten av tiltak blir det sagt at det 

å få tiltakene konkrete nok til å kunne jobbe med dem, er en utfordring. Det påpekes derimot 

at det har blitt utformet mer spesifikke og målbare tiltak som er enklere å følge opp (for 

eksempel forklarer en informant at et tiltak skal gjennomføres to ganger i uken). På dette 

aspektet er det forskjeller mellom nivåene: på seksjonsnivå tyder funnene på at det i større 

grad utvikles abstrakte mål. Informanten setter dette i sammenheng med at undersøkelsen sine 

spørsmål ikke er like relevante på dette nivået.  

 I tillegg til utfordringer med å få tiltakene SMARTE nok, virker det som at det er 

utfordringer knyttet til å få de integrert i det daglige arbeidet. For å hindre at 

medarbeiderundersøkelsen og tiltakene oppleves som et belastende ekstraarbeid for ansatte, er 

det viktig med en integrering av dette arbeidet i allerede eksisterende struktur og drift. Som 

funnene viser har det blitt etablert metoder for å tilrettelegge for dette, blant annet ved å koble 

undersøkelsen opp mot HMS-runder og et felles avvikssystem. Funnene indikerer at det 

jobbes med tiltakene gjennom hele året, for eksempel i personalmøter. Likevel forteller 

informantene om nedprioriteringer av arbeid med tiltak i travle perioder. Nedprioriteringene 

kan tyde på at tiltakene ikke integreres godt nok i arbeidshverdagen, og at det må andre 

verktøy til enn avvikssystem og personalmøter for å opprettholde dette arbeidet. Faktumet at 

arbeidet med tiltakene ikke opprettholdes, kan også ha en sammenheng med at rolle- og 

ansvarsfordelingen ikke er tydelig nok.  

Funnene indikerer at enhetsledere vet hvilket ansvar de har når det kommer til 

gjennomgang av resultatene og utvikling av tiltak, men at dette ansvaret begrenser seg til 

tiden rett etter undersøkelsen. For eksempel påpekes det i intervjuene, når det er snakk om 

oppfølgingen av tiltakene, at det mangler et ansvarlig ledd, altså noen som har ansvar for at 

tiltakene følges opp. Helse Sør-Øst har ansvar for å påse at det lages handlingsplaner i hver 
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enhet, men det blir ikke sagt noe om hvordan dette følges opp over tid med tanke på arbeidet 

med tiltakene. 

 

Oppfølging og evaluering av tiltak 

Funnene tyder på at det er en gjennomgående oppfatning av at tiltakene ikke blir fulgt opp 

godt nok. Det påpekes at de ikke har gode nok metoder for å gjøre det, at de ikke har 

ressursene til det, og at tiltakene ikke er konkrete nok til å evalueres. Arbeidet med tiltakene 

blir tatt opp i personalmøtene, og det virker som om dette er den eneste formen for feedback 

som blir gitt. Feedback er viktig for å få informasjon om fremgangen i forhold til mål, og for å 

ha muligheten til å justere innsatsen. Dersom personalmøter er hovedarena for dette, og 

tiltaksarbeidet nedprioriteres i travle tider, tyder det på at mulighetene for feedback er 

mangelfulle. Personalmøter kan være et godt utgangspunkt for feedback ettersom de ofte er 

regelmessige og strukturerte, og de gir muligheten for å jobbe med tiltaksarbeidet i fellesskap. 

For at dette skal være tilfelle er det viktig at det blir satt tid til dette arbeidet i møtene. En av 

grunnene til hvorfor det er vanskelig å jobbe med oppfølgingsarbeidet, forklares som at 

tiltakene ikke er konkrete nok. Én av informantene forklarer at oppfølgingsarbeidet svikter 

fordi de ikke får tid, og at dette gjerne er fordi tiltakene ikke er gode nok. Med mer konkrete 

(SMARTE) tiltak, kan det være lettere å inkludere disse i personalmøtene. Det vises også til at 

det er vanskelig å opprettholde arbeidet med tiltakene fordi de ikke er like virkelighetsnære 

som andre ting som tas opp i personalmøtene. Tiltakene er utviklet fra resultater som etter 

hvert «glemmes litt», hevdes det. Dette kan igjen være et tegn på at tiltakene ikke integreres 

godt nok i arbeidet. Dersom de er det, vil det kanskje ikke føles som noe som ikke er 

gjeldende lenger. 

 Funnene viser at informantene bruker medarbeiderundersøkelsen i seg selv som et mål 

på effekten av tiltak ved å se på endringer i resultatene fra år til år, og ved å se på svar på 

spørsmål om delaktighet i oppfølging. Å se på endringer i resultater er en enkel metode for å 

sjekke status på tiltak, men det kan ikke sies noe om kausalitet. Informantene sier at de bruker 

normene som inkluderes i undersøkelsen, men at det i hovedsak er for å sammenligne egne 

resultater med resten av sykehuset sine resultater og ikke nødvendigvis for å evaluere 

tiltakene.  

 Når effekten av tiltak evalueres, anbefaler Hoff og Lone (2014) at det undersøkes om 

tiltakene kan ha hatt effekter som ikke nødvendigvis synes på endring i gjennomsnittsskårer. 

Funnene tyder på at Helse Sør-Øst ser på resultatene av medarbeiderundersøkelsen i et større 

bilde, ved for eksempel å undersøke sammenhengen mellom svarprofiler og pasientsikkerhet, 
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og hva størrelsen på enhetene har å si. Det er ikke en direkte evaluering av tiltak, men det kan 

si noe om endringer av resultater over tid og hva dette kan føre til utenfor bare den enkelte 

enheten. 

 

Oppsummering 

Studiens første forskningsspørsmål dreide seg om hvordan hensikten med 

medarbeiderundersøkelsen forklares på ulike nivåer av virksomheten. Dette er av interesse 

fordi hvordan en undersøkelse begrunnes kan påvirke de ansattes holdninger til 

undersøkelsen. Funnene tyder på at virksomhetens praksis på dette området samsvarer med 

enkelte forsknings- og erfaringsbaserte råd. Hensikten med undersøkelsen kommuniseres 

gjennom flere kanaler, og disse anses som passende for budskapet. Det virker likevel ikke 

som om den offisielle hensikten med undersøkelsen oppfattes av ansatte på lavere nivåer, noe 

som kan forklares med mangel på aktiv deltagelse tidlig i prosessen.  

Studiens andre forskningsspørsmål dreide seg om hvordan tiltak utvikles, 

implementeres og følges opp etter medarbeiderundersøkelsen er gjennomført. Funnene tyder 

også her på at virksomhetens praksis på dette området samsvarer med enkelte forsknings- og 

erfaringsbaserte råd. For eksempel er medvirkning vist å være et viktig aspekt ved en 

vellykket prosess, og funnene viser at det tilrettelegges for medvirkning i alle 

oppfølgingsfasene.  

Prosessen karakteriseres også av metoder som ikke har en slik evidensbasis. For 

eksempel brukes interne møteledere heller enn eksterne, og i de fleste tilfellene får ikke de 

ansatte mulighet til å diskutere uten leder tilstede. I tillegg til dette indikerer funnene at det er 

en opplevelse av at negative resultater, eller forbedringsområder, vektlegges over positive 

resultater og bevaringsområder. Tiltakene som utvikles, virker heller ikke å være gode nok, 

noe som gjør oppfølgingsarbeidet vanskeligere.  

Prosessen påvirkes av den organisatoriske konteksten og praktikernes tidligere 

erfaringer, som til en viss grad kan forklare noen av tilfellene hvor praksisen ikke følger 

standarder satt av forskning. Virksomheten er i stor grad preget av turnusarbeid, noe som må 

tas hensyn til ved arbeidet med resultatene av undersøkelsen. I tillegg til dette virker 

informantene å være klare over ressursmessige begrensninger og hvordan dette påvirker 

prosessen. For eksempel påpekes det at dette kan være en årsak til at det er vanskelig å 

integrere tiltakene i hverdagen.  
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Implikasjoner  

I denne studien ble det undersøkt hvorvidt en stor, offentlig virksomhets praksis er 

evidensbasert når det gjelder arbeidet med resultater etter en medarbeiderundersøkelse. 

Evidensbasert ledelse er en måte å overkomme skillet mellom forskning og praksis på. Skillet 

er et hinder for å kunne ta de beste og mest effektive beslutningene, og det er derfor viktig å 

finne måter å redusere avstanden mellom forskning og praksis. Denne studien er et bidrag til 

videre utvikling av denne kunnskapen ved å presentere en gjennomgang av relevant litteratur 

om medarbeiderundersøkelser, og å sammenligne dette med en virksomhets praksis. Studien 

identifiserer avvik mellom praksis og forskning i den aktuelle virksomheten, men viser også 

at kontekst og erfaringer kan rettferdiggjøre noen av disse avvikene. Funnene viser derimot at 

kontekst og erfaring ikke i alle tilfeller kan forklare hvorfor praksis ikke er lik forsknings- og 

erfaringsbaserte råd. En identifisering av slike avvik gir en bedre forståelse av hvor skillet 

mellom forskning og praksis er størst, og dermed hvor videre innsats kan rettes. Studiens funn 

er basert på et lite utvalg innen virksomheten og kan ikke si noe om hvorvidt virksomhetens 

praksis generelt er evidensbasert.  

 Fokuset for denne studien er begrunnelsene av en medarbeiderundersøkelses formål, 

og oppfølgingsprosessen etter undersøkelsen er gjennomført. Disse fasene har mottatt mindre 

oppmerksomhet enn andre aspekter, som medarbeiderundersøkelsens innhold og deres 

validitet og reliabilitet. I tillegg til å være et bidrag til kunnskap om evidensbasert ledelse 

generelt, bidrar denne studien til en utvidelse av kunnskap om oppfølgingsfasene spesielt.  

 Studiens funn har også praktiske implikasjoner. Dette gjelder OUS og Helse Sør-Øst 

spesielt, men funnene i studien kan være veiledende for andre virksomheter som skal 

gjennomføre en medarbeiderundersøkelse. Informantenes beretninger antyder at det er 

utfordringer knyttet til det å jobbe med resultater etter en medarbeiderundersøkelse. 

Hovedsakelig knyttes utfordringene til mangel på implementering av tiltakene i det daglige 

arbeidet, og mangel på effektiv kommunikasjon mellom de øverste og nederste nivåene i 

virksomheten. Funnene indikerer at dette er områder med behov for mer oppmerksomhet når 

man skal gjennomføre en medarbeiderundersøkelse. Eksisterende kunnskap viser at 

involvering av ansatte tidlig i prosessen tilrettelegger for aksept for endringsinitiativ. Det 

bidrar til at det er en felles forståelse for hva som er hensikten med undersøkelsen, og hvordan 

resultatene skal brukes. En felles forståelse og aksept for undersøkelsen kan redusere negative 

holdninger, noe funnene antyder eksisterer rundt fokuset på forbedringsområder over 

bevaringsområder. Klarere og bedre integrerte mål og tiltak tilrettelegger for en mer effektiv 

prosess. Tiltakene er vanskelige å prioritere i en hektisk hverdag, når det er ikke tydelig hva 
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som skal gjøres og når de går på bekostning av de formelle arbeidsoppgavene. Disse funnene 

kan det være hensiktsmessig for praktikere å ta hensyn til når de skal jobbe med resultater 

etter en medarbeiderundersøkelse.  

 

Begrensninger og videre forskning 
Studien har visse begrensninger som funne bør sees i lys av. De viktigste begrensningene 

omhandler funnenes generaliserbarhet, studiens indirekte tilnærming til sammenligningen 

mellom forskning og praksis, samt en litteraturgjennomgangs svakheter i forhold til 

systematiske kunnskapsoversikter.  

Formålet med kvalitative studier er ikke nødvendigvis å produsere generaliserbare 

funn på lik linje med kvantitative studier, men funn med en viss overføringsverdi bør likevel 

være et mål. Studien tar for seg kun én virksomhet, noe som gjør funnene mindre 

representative. Utvalget besto av flere enheter innen samme virksomhet, og det er derfor 

mulig å anta at funnene kan ha betydning for andre enheter i samme virksomhet. Funnene kan 

også ha betydning for andre virksomheter under Helse Sør-Øst. Det kan derimot ikke uten 

videre antas at funnene er gyldige utenfor helsesektoren, eller utenfor Helse Sør-Øst.  

En annen begrensning ved studien er at det ikke undersøkes direkte hvorvidt 

praktikere benytter seg av det eksisterende kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med resultatene 

etter en medarbeiderundersøkelse. Den gjeldende praksis, som forstått ut fra intervjuene, ble 

sammenlignet med det eksisterende kunnskapsgrunnlaget og på den måten vurdert som 

evidensbasert eller ikke. En slik sammenligning ble gjort fordi det ikke finnes én bestemt 

forskningsbasert standard for hvordan praksis bør være, og det er derfor vanskeligere med en 

direkte måling av hvorvidt praktikere benytter seg av en slik standard. En indirekte 

tilnærming gjør at funnene i større grad er åpne for tolkning.  

 I denne studien ble det presentert et forslag til forsknings- og erfaringsbaserte 

standarder basert på en litteraturgjennomgang. En slik gjennomgang er ikke like omfattende 

som en systematisk kunnskapsoversikt. En systematisk kunnskapsoversikt innebærer en 

gjennomgang av større mengder informasjon, og det er derfor mulig at dersom en slik oversikt 

hadde blitt utført, så kunne den foreslåtte standarden inneholdt flere elementer. 

 Med utgangspunkt i studiens begrensninger legges det frem tre anbefalinger for videre 

forskning. For det første bør lignende studier gjennomføres med flere virksomheter inkludert. 

Disse studiene bør inkludere virksomheter innen helsesektoren for å utvide funnenes 

overføringsverdi utover Helse Sør-Øst, og virksomheter fra andre sektorer for å videre utvide 

overføringsverdien. For det andre bør det undersøkes hvorvidt en praksis er evidensbasert 
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med en mer direkte tilnærming. En slik undersøkelse krever en systematisk kunnskapsoversikt 

av den relevante forskningen. Dette er også den tredje anbefalingen for videre forskning: det 

bør gjennomføres en systematisk kunnskapsoversikt på området for å kunne gi et sikrere 

grunnlag for å etablere en standard for hvordan praktikere bør arbeide med 

medarbeiderundersøkelser.  

 

Konklusjon 
Denne studien har bidratt til å øke kunnskapen om hvordan skillet mellom forskning og 

praksis kan reduseres ved å presentere en forsknings- og erfaringsbasert standard med hensyn 

til arbeidet med medarbeiderundersøkelser, og ved å identifisere hvor en virksomhets praksis 

avviker fra denne standarden. Studien har undersøkt hvorvidt en virksomhets praksis kan sies 

å være evidensbasert når det gjelder hvordan en medarbeiderundersøkelse begrunnes på ulike 

nivåer, og hvordan den følges opp etter gjennomføring. Funnene indikerer at praksis stemmer 

overens med forsknings- og erfaringsbaserte råd på noen områder. For eksempel er det 

tilrettelagt for medvirkning i oppfølgingsprosessen. Funnene indikerer også avvik fra de 

presenterte rådene. For eksempel er det liten grad av aktiv deltagelse før undersøkelsen 

gjennomføres og tiltakene som utvikles er ikke alltid konkrete nok. Noen avvik kan forklares 

med praktikernes tidligere erfaringer og den lokale konteksten, men der dette ikke er tilfelle 

kan det antas at praksis ikke er evidensbasert. Disse funnene kan ha betydning for forskere og 

praktikeres videre arbeid med medarbeiderundersøkelser.   
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