
		 I	

 

 

Medvirkningens rolle i endringsprosesser 
 

En casestudie av ansattes medvirkning i 

endringsprosesser hos ManpowerGroup 
 

Martine Løkka og Thea Kleiven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i Organisasjon, ledelse og arbeid ved 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

Våren 2018 



	II	

 

  



		 III	

Medvirkningens rolle i endringsprosesser 
En casestudie av ansattes medvirkning i 

endringsprosesser hos ManpowerGroup 
 

 

  



	IV	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Martine Løkka og Thea Kleiven  

 

2018 

 

Medvirkningens rolle i endringsprosesser 

En casestudie av ansattes medvirkning i endringsprosesser hos ManpowerGroup 

 

Martine Løkka og Thea Kleiven 

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 



		 V	

  



	VI	

  



		 VII	

Sammendrag 
Teori og forskning innen feltet medvirkning av ansatte, viser hvor viktig medvirkning er for at 

organisasjoner skal lykkes med sine endringsprosesser. For å få en bedre forståelse av hvordan 

medvirkning fungerer i praksis, har det i denne oppgaven blitt gjennomført en komparativ 

casestudie i samarbeid med ManpowerGroup. Oppgaven tar utgangspunkt i en sammenligning 

av to avdelinger i ManpowerGroup; Experis og Manpower. I casestudien er det gjennomført 

10 intervjuer, med totalt 18 informanter, og siktemålet med disse intervjuene har vært å 

undersøke følgende problemstillinger: (1) Hvordan opplever ledelsen og ansatte i Experis og 

Manpower medvirkning i endringsprosesser? (2) Hvilke implikasjoner kan disse opplevelsene 

ha for tilrettelegging av medvirkning i endringsprosesser? 

 

Fra analysen kommer det tydelig frem at det er store forskjeller i de to avdelingene hva gjelder 

medvirkning. I Experis opplever både ledelsen og de ansatte at det er tilrettelagt for 

medvirkning. Begge parter er fornøyde med kommunikasjons- og informasjonsflyten, og de 

ansatte opplever at alle som vil involvere seg har muligheten til det. Likevel er ikke de ansatte 

helt tilfreds med måten de ansatte involveres på pr dags dato. Fordi det ikke foreligger en klar 

plan og struktur for medvirkning i selskapets prosesser, opplever de ansatte at slike prosjekter 

derfor dør ut. Som et resultat av dette vegrer ofte ansatte seg for å bruke tid på slike prosjekter, 

siden disse prosjektene sannsynligvis ikke vil føre noen vei.  

 

I Manpower opplever de ansatte at det ikke er tilrettelagt for medvirkning i endringsprosesser. 

De er heller ikke fornøyde med kommunikasjons- og informasjonsflyten. Samtidig har de en 

opplevelse av at noen ansatte har mer makt enn andre til å påvirke, og at dette skjer gjennom 

relasjoner og nettverk. Ledelsen i Manpower opplever derimot at de prøver å tilrettelegge for 

medvirkning, men at det er de ansatte selv som ikke ønsker å involvere seg. Ledelsen erkjenner 

også at kommunikasjonen kan være utfordrende, siden det er personavhengig hvilken type 

informasjon som er nødvendig.  

 

Funnene våre viser altså at det er ulik opplevelse av medvirkning i endringsprosesser. De 

ansatte i Experis opplever at det er godt tilrettelagt for uformell medvirkning, men at de 

formelle medvirkningsprosjektene er mangelfulle. Ansatte i Manpower opplever at det ikke er 

tilrettelagt for medvirkning, hverken formelt eller uformelt. De kunne derfor ønske at 

muligheten for å medvirke og involvere seg var større. Disse opplevelsene som ledelsen og de 
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ansatte har rundt medvirkning, indikerer tydelig at det her burde gjøres noen grep for 

tilretteleggingen av dette. Implikasjonene som disse opplevelsene fører til er at ledelsen i 

Manpower burde legge bedre til rette for den uformelle medvirkningen gjennom en tydelig 

kommunikasjonsstrategi, slik det er blitt gjort i Experis. Videre er det viktig at ledelsen i 

Manpower reflekterer over hvem de trekker inn i de ulike prosessene, for å unngå en 

«trynefaktor» rundt de ansattes opplevde makt-ubalanse i organisasjonen. Det burde videre 

legges bedre til rette for de formelle medvirkningsprosjektene i både Experis og Manpower. 

Det kommer frem i analysen at begge avdelingene trolig vil være tjent med en god strukturering 

og organisering av disse prosjektene, siden de ansatte opplever dette som en stor mangel i 

organisasjonen i dag.  

 

I tillegg til å tilrettelegge for formell og uformell medvirkning, kan et annet tiltak være å i større 

grad sette medvirkning på agendaen i ulike ledelsesarenaer som eksisterer i ManpowerGroup. 

Vi mener at et slikt tiltak vil kunne øke ledelsens bevissthet rundt egen rolle og praktisering av 

denne rollen, som igjen kan øke bevisstheten rundt, og tilretteleggingen av medvirkning i 

endringsprosesser i både Experis og Manpower. Til slutt poengteres det at ledelsen i Experis 

og Manpower burde vie mer oppmerksomhet til de ansattes opplevelser og vurderinger av den 

eksisterende medvirkningen, for at de skal kunne lykkes med endringsprosessene. På bakgrunn 

av oppgavens analyse, hevder vi at en gjensidig forståelse for hverandres opplevelser vil være 

nødvendig for å oppnå vellykket medvirkning. Videre presenteres det et forslag til tiltak hvor 

vi argumenterer for viktigheten av å tilrettelegge for både formelle og uformelle 

medvirkningsordninger. Resultatet av dette vil, ifølge teori (Bouckenooghe og Devos 2007; 

Lines 2004; Kuorinka og Forcier 1995), være avgjørende for at ManpowerGroup skal lykkes 

med sine endringsprosesser.  
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Forord 
Etter fem år med høyere utdanning, markerer denne oppgaven det siste arbeidet. Det er både 

godt og vemodig på samme tid. Denne prosessen har vært ekstremt lærerik, og vi gleder oss til 

å gyve løs på neste kapittel; arbeidslivet. Med det sagt, vil vi gjerne benytte anledningen til å 

takke alle som har bidratt og hjulpet oss i denne prosessen mot oppgavens sluttresultat. 

 

Vi ønsker å rette en stor takk til vår veileder, Eric Breit, for faglige og konstruktive 

tilbakemeldinger. Breits erfaring innenfor forskningsfeltet ga oss en økt forståelse av hva som 

måtte til for å gjennomføre en god casestudie. Han lærte oss i tillegg hvordan vi burde gå frem 

for å få et best mulig samarbeid med ManpowerGroup. Dette var til stor hjelp i det påfølgende 

analyse- og drøftingsarbeidet.  

 

Vi ønsker også å takke vår kontaktperson i ManpowerGroup, Rut Elise Samuelsen, for et godt 

samarbeid. Samuelsens organisatoriske innsikt har gitt oss mulighet til å komme i kontakt med 

relevante og aktuelle personer og informanter. Hun har bistått med nødvendig informasjon, 

samt gitt oss tilgang til det vi måtte trenge for å gjennomføre masterprosjektet. Det er også 

verdt å nevne at hennes engasjement og smittende humør virkelig har gjort dette samarbeidet 

komplett.  

 

Til slutt ønsker vi også å takke alle informantene som stilte opp til intervju. Det er deres innspill 

som har gitt oss spennende innsikt i tema for oppgaven. Vi er virkelig takknemlige for at 

samtlige ytret sine meninger om et tema som til tider kan være litt vanskelig å snakke om.  

	

	

	

Martine	Løkka	og	Thea	Kleiven	

Oslo, 10.mai 2018 
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1 Innledning 
For norske arbeidstakere er ikke medvirkning bare ønskelig, men også en lovfestet avtale. Vil 

en slik lovfestelse, sammen med gjeldene avtaleforhold, sikre at ansatte på norske 

arbeidsplasser får medvirke i endringsprosesser? Ser ledere nytten av medvirkning, eller føles 

det mer som stress i en ellers hektisk hverdag? Og hvordan kan egentlig ledelsen tilrettelegge 

for dette? Fra de ansattes side kan det også stilles spørsmål om de faktisk ønsker å medvirke, 

og hvis det er tilfelle - er det da noen ansatte som får medvirke mer enn andre? Dette er 

spørsmål som denne oppgaven kommer til å belyse og diskutere grundigere i den kommende 

analysen. Som følge av oppgavens sosialkonstruktivistiske tilnærming, vil den preges av en 

gjennomgående sammenlikning av ledelsen og de ansattes vurderinger og opplevelser rundt 

medvirkning i endringsprosesser.  

 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 
Ansattes medvirkning i arbeidslivet har lenge vært en viktig faktor i den norske 

arbeidslivsmodellen. Prosessene som har ledet frem til dagens medvirkningsordninger har sin 

grobunn og oppstart i den norske industrialiseringen som startet i 1840-årene. Videre har 

opprettelsen av politiske partier og det parlamentariske systemet, samt interesseorganisering 

mellom de ulike partene i arbeidslivet, vært viktige faktorer for ordningene og det økte 

medvirkningsfokuset vi har i dag (NOU 2010: 1, 59). Helt siden opprettelsen av Hovedavtalen 

i 1936, og med den etterfølgende utvidelsen i 1977, fikk medvirkning et økt fokus. 

Regjeringens offentlige utredning i 2010 (NOU 2010: 1) tydeliggjorde også det politiske 

fokuset på viktigheten av medvirkning og medbestemmelse i det norske arbeidslivet. Som følge 

av dette har viktigheten rundt ansattes medvirkningen i stor grad blitt løftet frem, og satt på 

dagsorden. Medvirkningsbegrepet har på bakgrunn av dette fått mye spalteplass i norske 

medier, samtidig som befolkningen i sin helhet har vist stor interesse og engasjement for 

temaet.  

 

Det er mye forskning på feltet som viser at ansattes medvirkning er avgjørende for at 

organisasjoner på best mulig måte skal nå sine organisatoriske mål. Historikeren Jan Heiret 

mente blant annet at samarbeidsforsøkene hadde ført til at samfunnet som helhet nå erkjenner 

de ansattes innflytelse på arbeidsplassen. Heiret mener at organisasjoner aksepterer det som en 

organisatorisk strategi for økonomisk gevinst, samtidig som de erkjenner at det er et 
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demokratisk prinsipp for hver enkelt arbeidstaker (Johansen 2014, 155). På denne måten har 

medvirkning en nytteverdi for bedriften, samtidig som medvirkningen også har en verdi for 

arbeidstakerne. Når arbeidstakerne får lov til å ta del i saker som påvirker deres eget arbeid og 

andre organisatoriske endringer, vil de i større grad føle eierskap til bedriften som helhet. Dette 

vil igjen føre til økt motivasjon og engasjement for arbeidet (Sashkin 1984; Engelstad et al. 

2003). 

 

Likevel viser FAFO-rapporten til Falkum, Ingelsrud og Nordrik fra 2016 en generell reduksjon 

av ansattes innflytelse, sammenlignet med FAFO-rapporten fra 2009 (Falkum, Ingelsrud og 

Nordrik 2009). Indeksen om innflytelse på egen arbeidssituasjon hadde et fall på 12 % i løpet 

av disse sju årene. Falkum, Ingelsrud og Nordrik (2016, 52-53) hevder at dette viser en stor 

endring i ansattes autonomi på norske arbeidsplasser. Når det kommer til innflytelse på 

organisering og styring av arbeidet, var det også et fall fra 2009-2016. Dette fallet var likevel 

mindre i prosent enn fallet i indeks for innflytelse på eget arbeid. Falkum, Ingelsrud og Nordrik 

(2016) utrykker en forståelse av at den norske samarbeidsmodellen er under press. De mener 

det er forvitnelig at ansatte opplever en synkende innflytelse på norske arbeidsplasser når 

dagens bedrifter dag møter økte krav til både kommunikasjon, kompleksitet og nye 

kompetanseformer (Falkum, Ingelsrud og Nordrik 2016).   

 

På grunn av globaliseringen viskes landegrenser stadig mer ut. Som et resultat av dette har 

nasjonale arbeidsmarkeder også blitt mer globale, og organisasjoner blir stadig mer påvirket 

og avhengig av andre organisasjoner på tvers av landegrensene. På denne måten øker 

konkurransen om å endre seg i takt med internasjonale organisasjoner, for å oppnå legitimitet 

(Sahlin og Wedlin 2008; Røvik 2010). Videre har en økning i antall personer med høyere 

utdanning økt kompetansenivået i flere land, noe som også gir organisasjonene et økt press fra 

omgivelsene. Organisasjoner må i dag stadig endre seg for å klare og levere tilfredsstillende 

produkter og tjenester (Meyer og Bromley 2013). For at organisasjoner skal være 

konkurransedyktige i moderne arbeidsmarkeder vil en avgjørende faktor være ledernes evner 

til å mestre endringer i det aktuelle markedet de befinner seg i. Endringsprosesser kan ofte by 

på store utfordringer for organisasjonsledelsen. De kan være avanserte, uoversiktlige og 

tidkrevende. Dette kan føre til at bedrifter ikke klarer å oppnå målsetningene med endringene, 

og dette kan i sin tur resultere i at endringsprosessene ikke går som planlagt (Hennestad, 

Revang og Strønen 2012).  
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Hvordan organisasjoner bør møte og håndtere det økte endringspresset på best mulig måte har 

lenge vært et diskusjonstema. Det som stadig trekkes frem som den mest avgjørende faktoren 

for vellykkede endringsprosesser er organisasjonens ansatte, gjennom deres menneskelige 

ressurser. På bakgrunn av dette vil ansattes medvirkning i endringsprosesser være en 

avgjørende faktor for om organisasjoner oppnår vellykkede endringsprosesser (Klev og Levin 

2009). Ledelsens holdninger, vilje og forståelse av medvirkningens betydning, vil i stor grad 

prege hvordan organisasjonen velger å tilrettelegge for medvirkning. Som følge av dette kan 

det tenkes at samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte er en avgjørende faktor for 

medvirkning i endringsprosesser. 

 

1.2 Problemstilling 
I løpet av vår studietilværelse har vi funnet særlig interesse i medvirkningens betydning i det 

moderne arbeidslivet. På bakgrunn av det globale og stadig mer krevende arbeidsmarkedet 

møter også norske organisasjoner økte behov og krav om å endre seg. I kjølvannet av det stadig 

økende endringsbehovet har medvirkning av ansatte blitt satt på dagsorden. Vi har både hørt, 

lest og erfart at ansattes aksept og deltakelse i endringene er positivt, og trolig avgjørende for 

å oppnå vellykkede endringsprosesser. Vi ønsket derfor å dykke dypere ned i denne 

tematikken, der vi ønsket å undersøke hvorvidt en slik tankegang eksisterer i moderne 

organisasjoner, og om det tilrettelegges for medvirkning i praksis. Vi hadde på forhånd en 

forventning om at det ikke nødvendigvis var overenstemmelse mellom ledernes og ansattes 

opplevelse av viktigheten, nytten og behovet for god tilrettelegging for medvirkning i 

endringsprosesser. En slik antakelse ledet oss dermed mot et ønske om å sammenlikne ansattes 

opplevelser med ledernes opplevelser, grunnet en tanke om at en slik sammenlikning i større 

grad ville bistå med gode nyanseringer. På bakgrunn av dette endte vi opp med følgende 

problemstillinger: 

 

1) Hvordan opplever ledelsen og ansatte i Experis og Manpower medvirkning i 

endringsprosesser? 

2) Hvilke implikasjoner kan disse opplevelsene ha for tilrettelegging av medvirkning i 

endringsprosesser? 

 

I denne oppgaven vil vi i hovedsak å rette fokus mot de ansattes opplevelser og vurderinger av 

tematikken. For å gjøre dette på best mulig måte ønsker vi også å trekke inn ledernes 
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synspunkter, slik at vi får til en mest mulig nyansert og fruktbar drøftelse av relevans for 

ManpowerGroup. I samarbeid med HR-direktøren fant vi ut at en komparativ studie, av Experis 

og Manpower, ville være mest relevant og nyttig for organisasjonen. Dette var på bakgrunn av 

hennes forventning om at det kunne eksistere forskjeller i opplevelsen av tilrettelegging for 

medvirkning i de to avdelingene  

 

Som følge av oppgavens induktive tilnærming vil problemstillingene besvares med en 

organisasjonsorientert drøftelse, hvor hovedformålet er å komme med praktiske implikasjoner 

i form av forslag til tiltak som ManpowerGroup vil få nytte av. Intensjonen med oppgaven blir 

dermed å gjøre den så organisatoriske aktuell og relevant som mulig, og dermed ikke legge 

vekt på produksjon av nye teoretiske rammeverk. Vi mener likevel at oppgavens funn og 

påfølgende drøftelse også kan ha en overført betydning til andre moderne organisasjoner hvor 

medvirkning blir en avgjørende faktor i endringsprosesser.  
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2 Teori 
2.1 Begrepsavklaring 
I litteraturen har medvirkning vært et tema hvor det er gjort mye forskning. Flere erkjenner og 

problematiserer medvirkning som et flerdimensjonalt begrep, noe som igjen kan gjøre det 

vanskelig å komme frem til entydige sammenhenger og konklusjoner (Falkum, Hagen og 

Trygstad 2009, 19). Denne utvetydige bruken av begrepet finner vi også igjen i Norges 

offentlige utredning (NOU 2010: 1, 15), hvor deltakelse og samarbeid er preget av flere 

begreper som medvirkning, medbestemmelse, merinnflytelse, selvbestemmelse, forhandling, 

drøfting, konsultasjon, informasjon og bedriftsdemokrati. Det er altså tydelig at dette er et 

flertydig tema, og begrepene brukes ofte om hverandre. 

  

Selv om denne upresise begrepsforklaringen preger dagens medvirkningsbegrep, er det flere 

teoretikere innenfor ulike samfunnsforskningsretninger som har gjort et forsøk på å definere 

begrepet medvirkning. Falkum, Ingelsrud og Nordrik (2016) er noen av de som har definert 

medvirkningsbegrepet, hvor deres begrepsfesting henger tett sammen med vår forståelse av 

hva som ligger i ordet medvirkning. På bakgrunn av dette har vi derfor valgt å basere oss på en 

definisjon med utgangspunkt i Throrsrud og Emery (1970), hvor Falkum, Ingelsrud og Nordrik 

definerer medvirkning som: «Medvirkning vil si at den enkelte ansatte har et ansvar for å bidra 

til videreutvikling av eget arbeid, egen arbeidssituasjon og dermed også utvikling av 

arbeidsplassen og virksomheten» (2016, 12). 

 

En endringsprosess har som formål å gjøre en kontinuerlig forbedring hos en organisasjon. Det 

vil si at prosessene skjer i et høyere tempo og med en større kompleksitet enn tidligere 

(Hennestad, Revang og Strønen 2012). I slike endringsprosesser er det viktig å ha en ledelse 

med forståelse av hvordan prosessene skal gjennomføres. Samtidig er det viktig at ledelsen har 

den rette kompetansen og erfaringen til å lede organisasjonen i ønsket retning.  

 

2.2 Medvirkning i endringsprosesser 
For å oppnå en vellykket endringsprosess er det flere faktorer som spiller inn. John P. Kotter 

er en av de som har prøvd å se hva som kjennetegner suksessrike endringsstrategier. Kotter 

(2012) tok utgangspunkt i Kurt Lewins modell, som kjennetegner endring i organisasjoner. 

Kotter (2012, 22) kritiserer måten mange teoretiske konfigurasjoner forenkler realiteten, og har 
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derfor kommet med en åtte-stegs modell, hvor han skisserer ulike steg som han mener vil gi 

vellykket endring av enhver størrelse i organisasjoner (Kotter 2012). De åtte stegene kan settes 

i sammenheng med Lewins modell (se figur 1; Modell for sammenligning av Lewin og Kotter), 

hvor de første fire stegene handler om å tine opp organisasjonen. Fase fire til sju handler om å 

omforme og introdusere ny praksis. Det avsluttende steget i modellen kan rettes mot den siste 

delen i Lewins modell; frysing, hvor endringene blir festet i bedriftskulturen (Kotter 2012, 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med utgangspunkt i vår studie av ansattes medvirkningsmuligheter, velger vi å trekke frem 

steg nummer fem; «Gi ansatte muligheter til medvirkning». Kotter (2012) hevder at hvis de 

ansatte får medvirke i form av å komme med nye ideer, være risktakere og tenke utenfor 

boksen, vil organisasjonen ha større sjanse for å få en suksessfull endringsprosess. Samtidig er 

det viktig å fjerne hindringer som kan skape motstand mot endring, samt endre systemer og 

strukturer som kan underminere den endrede visjonen og strategien. Når de ansatte tilegner seg 

ny kunnskap, ferdigheter og holdninger, øker sjansen for at de opparbeider seg en større 

forståelse for endringen. De ansatte vil dermed ta med seg denne forståelsen inn i 

organisasjonens medvirkningsprosesser, noe som igjen vil øke sjansen for endringssuksess 

(Kotter 2012).  

 
2.2.1 Viktigheten av medvirkning i endringsprosesser 
For å kunne lykkes med planlagte organisatoriske endringer, uttrykker flere forskere at 

involvering av de ansatte er en kritisk suksessfaktor (Bouckenooghe og Devos 2007; Lines 

2004; Kuorinka og Forcier 1995). Det viser seg at deltakelse i prosesser er viktig for både 

organisasjonen og individer (Miller og Monge 1986). Positive effekter hos individer kan være 

Figur 1: Modell for sammenligning av Lewin og Kotter 
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økt motivasjon, produktivitet, forpliktelse og jobbtilfredshet. De positive effektene kommer 

som et resultat av at de ansatte gjennom involvering får oppfylt tre viktige behov; autonomi, 

meningsfullhet og redusert isolasjon (Sashkin 1984). For organisasjoner kan de positive 

effektene være lavere turnover, økt effektivitet, konkurranseevne og kvalitet på beslutningene 

(Glew et al. 1995, 399). 

  

Det finnes så langt ingen dokumenterte negative effekter av å involvere ansatte (Lines 2004). 

Derimot kan det oppstå uønskede konsekvenser (Ashmos et al. 2002; Harrison og Freeman 

2004). Dette kan for eksempel være at involvering blir tidkrevende, rotete, komplisert og at det 

kan føre til konflikter og dårlige beslutninger. På en annen side kan det også oppstå negative 

effekter ved å ikke involvere de ansatte (Jakobsen et al. 2010, 11). Manglende involvering kan 

skape en følelse av usikkerhet hos de ansatte, og de ansatte kan føle seg ekskludert og sårbare. 

Dette kan videre føre til en svekket følelse av aksept, anerkjennelse og tillit til ledelsen. Ifølge 

Scott et al. (2003) kan ansatte som ikke føler seg involvert (selv et fåtall) redusere sjansen for 

at en endringsprosess lykkes. På bakgrunn av dette viser flere studier at det å ikke bli inkludert 

i endringsprosesser som påvirker ens eget arbeid, er negativt både for de ansatte og for selve 

endringsprosessen (e.g. Scott et al. 2003; Marris 1986; Child og Faulkner 1998; Harris og 

Ogbonna 2002). 

 

Ansatte kan brukes som verktøy for å øke den totale verdiskapningen til organisasjonen, da 

deres deltakelse kan føre til økt prestasjon, motivasjon, kvalitet og effektivitet (Glew et al. 

1995, 399). Medvirkning er også svært effektivt for organisasjonen ved at den unngår en 

omfattende implementeringsprosess, idet de som skal realisere endringene også deltar aktivt i 

å forme og skape løsningene (Klev og Levin 2009, 61). Videre bør ledelsen ønske de ansattes 

deltakelse for å hindre motstand mot endringene (Lines 2004, 193), siden deltakelse vil bidra 

til tillit og forståelse i organisasjonen (Stangeland 2008; Colbjørnsen 2003; Jacobsen 2009). 

Ansattes tillit og forståelse for endring vil også redusere angst og skape en følelse av personlig 

kontroll (Brown og Cregan 2008, 670). I store endringsprosesser er ledelsen avhengig av å 

trekke lasset sammen med sine ansatte. I tillegg til dette må beslutninger forankres blant de 

underordnede, slik at endringsforslagene oppnår tilstrekkelig grad av legitimitet til å faktisk 

kunne gjennomføres (Engelstad et al. 2003, 132).  

 

Samtidig som ledelsen har flere motiver for å involvere ansatte, kan de også ha enkelte motiver 

for å ikke involvere ansatte. En årsak kan være at ledelsen er skeptisk til, eller ikke ser fordelene 
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som kan oppnås ved tilrettelegging av involvering (Marchington og Loveridge 1979). Videre 

kan det være at de ansatte ikke har kompetanse på det området som det skal besluttes over. 

Ledelsen kan derfor ønske å ikke involvere de ansatte, for å unngå forstyrrelser fra de som ikke 

har kompetansen som kreves (Smith 1979). Ifølge Brannen (1976, 42) kan ledelsen også se på 

involvering av ansatte som en trussel mot egen kompetanse, da de gjerne har jobbet hardt for 

å oppnå den stillingen de besitter. På bakgrunn av dette kan noen ledere se på ansattes 

deltakelse som lite verdifullt og ineffektivt, som igjen kan resultere i feil konklusjoner på grunn 

av manglende kunnskap. Videre kan ledelsen tenke at de selv vet best, og at involvering av 

ansatte kun er å sløse bort verdifull tid (Marchington og Loveridge 1979). 

 

Når ansatte får muligheten til å være med og bestemme på arbeidsplassen, og opplever tillit fra 

arbeidsgiverne, vil dette styrke de ansattes motivasjon (Engelstad et al. 2003, 26) En studie 

viser at ansatte er mer villig til å delta dersom de føler at deres deltakelse faktisk vil påvirke 

prosessen (Savery og Soutar 1991). Dette vil igjen føre til økt produktivitet ved å styrke den 

aktive oppslutningen om bedriftens mål (Engelstad et al. 2003, 26). Medvirkning er viktig for 

den ansatte fordi det bidrar til økt egenverdi, reduserer fremmedgjøring og bringer viktig 

informasjon inn i endringsprosessen (Klev og Levin 2009, 120). 

  

Ansatte ønsker å bli involvert i endringsprosesser fordi det kan gi dem en stor tilfredshet med 

beslutninger. Ved at de ansatte får sjansen til å uttrykke tanker, ideer og meninger, får de en 

følelse av verdighet og respekt (Yukl 2010, 136). Dette er viktig for den ansattes personlige 

holdninger, og det vil skape et eierskap som forenkler gjennomføringen for alle (Klev og Levin 

2009, 120). Videre vil medvirkning i endringsprosesser være viktig for de ansatte grunnet deres 

behov for å se det store bildet (Alas 2008). Det er derfor viktig å gi de ansatte informasjon om 

endringene før prosessen initieres, slik at endringene ikke kommer som et sjokk på dem i 

etterkant. Videre bør det etterfølge informasjon om årsaker, innhold og mål for endringene.  

 

Ifølge Pasmore og Fagans (1992) forutsettes det vanligvis at mennesker ønsker å delta i en 

endringsprosess når muligheten byr seg, og at mennesker alltid foretrekker å delta fremfor å 

ikke delta. Samtidig kan ansatte oppfatte involvering som et krav om merarbeid og ekstra 

ytelse. Det er ikke alltid like opplagt for ansatte at de oppnår en gevinst ved økt involvering, 

som igjen kan føre til at medvirkning heller ikke alltid er ønskelig (Eldring, Colbjørnsen og 

Falkum 1999, 195). På den andre siden kan ansatte også ønske å ikke delta i endringsprosesser. 

Et ønske om å ikke delta kan ofte skyldes deres erfaring med hyppige organisatoriske 
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endringer, og spesielt hvis disse endringene har medført dårlige resultater (Meyer og Stensaker 

2007). I tillegg til dette kan prioritering av daglige arbeidsoppgaver være en annen grunn til 

begrenset deltakelse fra ansattes side. For noen typer mennesker kan deltakelse faktisk 

oppleves som stressende. De foretrekker at andre tar beslutningene og heller forteller dem hva 

de skal gjøre (Brown og Harvey 2006, 253). Når deltakelse oppleves som stressende og 

umotiverende, er det muligheter for at de ikke ønsker ansvar og myndighet (Eldring, 

Colbjørnsen og Falkum 1999).  

 

2.3 Ulike former for medvirkning 
Medvirkningens flerdimensjonalitet og upresise begrepsdefinering kan ha ført til at forskere 

har trukket, og fremdeles vil trekke flere feilaktige slutninger og konklusjoner på bakgrunn av 

medvirkningsbegrepet. I Ingunn Elvekroks (2006) avhandling går hun hardt ut mot den uklare 

og upresise begrepsdefineringen, og peker på viktigheten av å skille mellom ulike 

medvirkningsformer, for å kunne si noe om medvirkningens virkning og effekt. Dette støtter 

også synet Cotton et al. (1988) har på at ulike medvirkningsformer gir ulike effekter. Hvis det 

på den andre siden ikke gjøres en god nok begrepsdefinering og tydeliggjøring av hva det 

forskes på, kan dette gjøre at de virkningene en faktisk finner ikke er valide. Dette er noe som 

kommer tydelig frem i Elvekroks (2006, 163) forskningsresultater, hvor hun fant en svært liten 

eller ikke-signifikant forklaringsverdi på den «generelle» medvirkningen og utfallet i 

endringsprosesser. På den andre siden viste forskningen at en spesifisering av 

medvirkningsbegrepet førte til at variabelen fikk en større forklaringsevne. 

  

I litteraturen skilles det ofte mellom direkte og indirekte medvirkning (Busck, Knudsen og Lind 

2010). Kristensen and Smith-Hansen (2003, 12) har, i likhet med Busck, Knudsen og Lind 

(2010), definert direkte medvirkning som arbeid som gir den individuelle ansatte en høy grad 

av innflytelse i deres eget arbeid, utviklingsmuligheter, selvbestemmelse og mening i arbeidet. 

Den indirekte medvirkningen skiller seg fra den direkte medvirkningen ved at arbeidstakernes 

innflytelse formidles gjennom ulike representanter som tillitsmenn, verneombud eller 

fagforeningsrepresentanter (Busck, Knudsen og Lind 2010). På bakgrunn av oppgavens 

omfang og tidsbegrensninger har vi valgt å begrense oss bort fra den indirekte medvirkning, 

hvor de ansatte får medvirke gjennom ulike representanter. Vi ønsker dermed å rette søkelyset 

mot den direkte medvirkningen av ansatte.   
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Samfunnsforskere skiller heller ikke tydelig mellom formell og uformell medvirkning i sine 

teoretiske drøftelser av medvirkningsbegrepet. Elvekrok (2006, 56) har forsøkt å dele opp 

begrepet i ulike dimensjoner, og hun omtaler blant annet en dimensjon til 

medvirkningsbegrepet som «struktur rundt medvirkningen». Her skiller hun tydelig mellom 

formell og uformell medvirkning. Denne dimensjonen omtales ofte som grad av formalitet i 

litteraturen, hvor graden av medvirkning måles langs en akse fra formell til uformell (Elvekrok 

2006). Dachler og Wilpert (1978) er imidlertid blant dem som skiller mellom formell og 

uformell medvirkning gjennom deres ulike former for deltakelse, og viser videre til hvordan 

forskningsstudier viser ulike effekter knyttet til de forskjellige deltakelsesformene. På 

bakgrunn av et slikt teoretisk utgangspunkt, samt våre informanters uttalelser, ønsker vi i denne 

oppgaven å fokusere på den uformelle og formelle medvirkning som finner sted i Experis og 

Manpower. Vi ønsker å se hvordan ledelsen og de ansatte opplever tilretteleggelse av både 

uformelle og formelle medvirkningsformer, samt se på samspillet dem imellom.  

 

2.4 Formell medvirkning 
Legitimeringen av den formelle medvirkningen omhandler registrerte system av regler eller 

avtaler som er pålagt eller gitt av organisasjonen. På denne måten vil den norske lovgivningen 

som omhandler arbeidsgivernes plikt til å sikre og legge til rette for arbeidstakernes rett til 

medvirkning, være en formell medvirkningsform (Dachler og Wilpert 1978). 

Arbeidsmiljøloven av 2005 er som følge av dette den loven som i størst grad skal sikre 

arbeidstakernes rettigheter og krav om medvirkning realiseres på norske arbeidsplasser. Det 

må poengteres at arbeidsmiljøloven heller ikke gjør et tydelig skille mellom formell og 

uformell medvirkning. Loven stiller kun et krav om at arbeidsgiver skal sikre en tilrettelegging, 

utvikling og medvirkning av arbeidstakerne. § 4-2(1) lovfester kun et generelt krav om 

arbeidsgiverens plikt til å holde sine arbeidstakere løpende informert, gi dem nødvendig 

opplæring og la dem få medvirke i utformingen av nye systemer. Den formelle medvirkningen 

er også nedfelt i den norske Hovedavtalen mellom NHO og LO, samt andre hoved- og 

tariffavtaler (Skjønsberg, Hognestad og Hotvedt 2017). 

 

Formell medvirkning er ifølge Elvekrok (2006) nedfelt i organisasjonens regelsystem. Dette 

kan for eksempel være formelle ordninger hvor de ansatte skal medvirke gjennom 

representative ordninger, eller formelt organiserte grupper som ledelsen har satt sammen for å 

legge til rette for medvirkning. I litteraturen blir dette ofte omtalt som formelt organiserte 
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kvalitetssirkler (Elvekrok 2006). Dachler og Wilpert (1978) poengterer også en tredje form for 

formell deltakelse hvor ledelsen i ulike organisasjoner lager formelle ordninger for involvering 

og medvirkning av de ansatte i beslutninger som omhandler organisasjonen. Den formelle 

medvirkningen kan blant annet komme til uttrykk gjennom de ansattes deltakelse i 

beslutningsprosesser. Innflytelsen av en slik form for deltakelse er høy ved at de ansatte får lov 

til å være med på å ta beslutninger som er av betydning for dem selv og bedriften. Forskning 

viser at en slik formell deltakelsesform har positive effekter på produktivitet og forbedringer i 

de ansattes jobbtilfredshet. I tillegg viser forskning at de ansatte får mer positive holdninger til 

lederne og organisasjonen som helhet (Cotton et al. 1988, 12). En liknende deltakelsesform er 

det Cotten et al. (1988) kaller for: «Consultative Participation». Denne formen for medvirkning 

skiller seg fra den foregående ved at de ansatte i mindre grad har innflytelse over 

beslutningsprosesser som følge av at de ikke har beslutningsmakt. I denne formen for 

deltakelse legger ledelsen til rette for at de ansatte skal komme med deres meninger gjennom 

endrings- eller løsningsforslag. En slik form for deltakelse inkluderer ofte bruk av så kalte 

«Scanlon plans» og «Quality circles».  

 

Scanlon plans går ut på å belønne de ansatte med ytre bonuser hvis de kommer med 

produktivitetsfremmende forslag. Forskningen på scanlon plans er begrenset, men det finnes 

likevel studier som peker på at disse øker de ansattes produktivitet, motivasjon, 

arbeidsinvolvering, samt identifisering med organisasjonen. Forskning viser også at de ansatte 

i organisasjoner som har innført scanlon plans viser høyere tilfredshet med sine ledere enn i 

organisasjoner som ikke har et slikt medvirkningstiltak (Frost, Wakeley, og Ruh 1974). Videre 

viser også White (1979) at «the chief executive» og andre mellomledere sine holdninger til 

ansattes deltakelse og medvirkning hadde mye å si for om en ønsket å bruke scanlon plans i 

organisasjonen. Quality circles går ut på å samle et utvalg ansatte i små team eller grupper hvor 

de kan medvirke vedrørende temaer som er av interesse for organisasjonen (Geare 1976; Ruh, 

Johnson, Scontrino 1973; Ruh, White og Wood 1975). Det finnes også lite forskning på 

effektene av quality circles, men enkelte forskningsstudier viser at slike medvirkningsformer 

har en positiv sammenheng med jobbtilfredshet og andre positive holdninger (Lee 1982). 

 

2.4.1 Organisering av den formelle medvirkningen 
På bakgrunn av våre informanters uttalelser om den formelle medvirkningen, så vi et behov for 

å omhandle relevant teori knyttet til organisering og struktur av formelle prosjektteam. I vår 
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oppgave vil en slik teori få en overført betydning i den kommende drøftelsen vedrørende 

tilrettelegging av formelle medvirkningsprosesser. 

 

Et effektivt team er et team som gir gode saksresultater, gode personresultater og økt 

samarbeidsevne (Bang og Midelfart 2017). Det foreligger noen grunnleggende forutsetninger 

for å oppnå slike effektive team. Det første er å skape enighet om formålet med prosjektet 

(Bang og Midelfart 2017). Det er oppdragsgiveren som er ansvarlig for at formålet blir 

utarbeidet og synliggjort, og som senere også har ansvaret for at det blir innfridd. Ved at 

formålet blir formulert og kommunisert riktig, vil det være med på å skape motivasjon og 

arbeidsglede for teammedlemmene (Esnault 2014, 54). Videre må prosjektmålet avklares, noe 

som igjen angir de konkrete kravene til prosjektet (Esnault 2014, 64). For det andre kan 

prosjektarbeid uten mål og planer føre til at det brukes mye tid og energi på saker som ikke gir 

tjenlige resultater (Esnault 2014, 119). Det er derfor viktig å gjennomgå planer slik at alle 

forstår hva som skal gjøres til hvilken tid. Det viktigste er å skape forpliktelse mellom 

deltakerne i prosjektet og med bevisst risiko sette mål for når jobben skal være ferdig (Esnault 

2014, 121). Videre er det avgjørende at ledelsen avklarer prosjektets oppgaver, ansvar og 

omfang. For at formelle prosjektteam skal fungere vil det også være avgjørende med en god 

og tydelig organisering av deltakernes rolle- og ansvarsforhold. (Esnault 2014, 110) 

 

En årsak til at prosjektgrupper kan gå galt er at prosjektmedarbeiderne trekkes inn i for liten 

grad, og for sent inn i planleggingen. Dette kan føre til at de ansatte føler lite forpliktelse til 

arbeidet som skal gjøres. En annen grunn kan være uklarhet i prosjektgruppens mål og 

ansvarsforhold. Det er lett å undervurdere prosjektets kompleksitet, samt overvurdere egne 

evner og tiden som er til rådighet. I tillegg kommer prosjektarbeidet på toppen av alt annet 

arbeid. Videre kan også dårlig kommunikasjonsarbeid og dårlig formidling av prosjekter føre 

til at de ikke får den oppmerksomheten som er nødvendig, og at innholdet i prosjektet ikke blir 

formidlet ut til de ansatte på en tilstrekkelig måte. Det blir derfor viktig å tydeliggjøre 

suksesskriterier, være klar over hva prosjektgruppen skal levere fra seg, forme prosjektgruppen 

og definere gruppens arbeidsmetoder (Esnault 2014, 36).  

 

2.5 Uformell medvirkning 
Selv om ikke alle organisasjoner har formelle, organiserte system for medvirkning kan de 

likevel ha lagt til rette for uformelle former for medvirkning. Den uformelle medvirkningen er 
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basert på en felles enighet mellom sosiale enheter eller individer, og blir realisert gjennom ulike 

praksiser og utviklede normer som preger prosessene i en organisasjon (Dachler og Wilpert 

1978, 10). Den uformelle medvirkningen blir dermed realisert gjennom det organisatoriske 

samspillet mellom ulike medlemmer, for eksempel gjennom diskusjoner eller løpende dialog 

(Dachler og Wilpert 1978). En slik medvirkning oppstår dermed som følge av en uformell 

interaksjon mellom ledelsen og de ansatte (Cotton et al. 1988). Cotton et al. (1988, 14) 

fremstiller i sitt teoretiske bidrag at hele seks av syv forskningsstudier fant positive 

korrelasjoner mellom den uformelle medvirkningen og jobbtilfredsstillelse. På bakgrunn av 

fire studier som målte den uformelle medvirkningens effekt på produktivitet, var det kun en av 

dem som ikke fant en positiv korrelasjon (Cotton et al. 1988, 14). 

 

2.5.1 Kommunikasjons- og informasjonsflyt i endringsprosesser 
Arnstein (1969) hevder at informasjon vil være det viktigste steget for å oppnå deltakelse, og 

at informasjon dermed blir en grunnleggende nødvendighet for å oppnå medvirkning. Det vil 

være avgjørende at de ansatte får nok og riktig informasjon når det kommer til hvorfor 

organisasjonen må endre seg (Jacobsen og Thorsvik 2016). Ansatte som ikke føler de får 

tilstrekkelig informasjon søker gjerne å fylle dette informasjonsgapet med å søke etter 

informasjon selv. Denne informasjonen kan ofte komme fra andre steder enn organisasjonen 

og ledelsen, noe som kan resultere i at den søkte informasjonen baserer seg på et feilaktig 

grunnlag og dermed kan bli misvisende. Det er derfor viktig at ledelsen legger til rette for god 

kommunikasjon med de ansatte, slik at de ansatte gjøres kjent med organisasjonsendringene 

(Jacobsen og Thorsvik 2016, 278).  

 

Forskning viser at endringsvillighet hos de ansatte henger tett sammen med deres entusiasme 

og støtte av endringsprosessene, noe som igjen viser at arbeid for å redusere de ansattes 

motstand mot endringene ikke er tilstrekkelig (Piderit 2000). Frahm og Brown (2005) viser 

også hvordan kommunikasjonsarbeidet rundt endringsprosesser påvirker de ansattes 

endringsmottakelighet, og hvordan motstand mot endring kan bli redusert som et resultat av en 

god toveis-kommunikasjon. Det å tilrettelegge for god kommunikasjon viser seg å være den 

mest avgjørende faktoren for om organisasjoner opplever suksess ved endringene eller ikke 

(Frahm og Brown 2005). Frahm og Brown (2005, 379) viser videre hvordan en god relasjon 

mellom ledelsen og de ansatte, samt god tilgang på informasjon, økte de ansattes mottakelighet 

for endringene. Samtidig viser ansatte en større frustrasjon og misnøye når de ikke føler seg 
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hørt av ledelsen, samt der de mottar lite informasjon om endringsprosessene. Kommunikasjon 

blir dermed avgjørende for å oppnå et godt tillitsforhold mellom ledelsen og de ansatte, som 

igjen reduserer motstand mot endring. På denne måten kan kommunikasjon forstås som en 

svært avgjørende faktor for å engasjere og motivere de ansatte, slik at de både vil erkjenne, 

godta og ta del i endringsprosessene (Frahm og Brown 2005). 

 

Det er viktig at ledelsen bruker kommunikasjonskanaler og kommunikasjonsmåter som på best 

mulig måte klarer å oppnå organisasjonens formål med kommunikasjonsarbeidet. I 

endringsprosesser vil det dermed være helt avgjørende at ledelsen velger 

kommunikasjonskanaler som organisasjonsmedlemmene forstår, og gjerne allerede har 

kjennskap til. Det vil også være viktig at ledelsen tilpasser budskapet etter interne 

organisatoriske forhold, slik at kommunikasjonen skal bli mest mulig effektiv (Jacobsen og 

Thorsvik 2016, 282-283). Likevel hevder Jacobsen og Thorsvik (2016) at det kan oppstå 

kommunikasjonsproblemer ved at valgte kommunikasjonskanaler overbelastes. På denne 

måten mottar organisasjonsmedlemmene mer informasjon enn de mestrer å forstå og håndtere. 

Det kan også oppstå kommunikasjonsproblemer ved at ledelsen bruker informasjon til å 

manipulere sine organisasjonsmedlemmer, eller bevisst holder tilbake relevant informasjon 

(Jacobsen og Thorsvik 2016).  

 

Den uformelle kommunikasjonen viser seg å være den mest effektive kommunikasjonsformen. 

Uformell kommunikasjon dreier seg i stor grad om ansikt-til-ansikt-kommunikasjon mellom 

organisasjonsmedlemmer. En slik kommunikasjonsmåte legger til rette for effektiv formidling 

av informasjon, samt mulighet for raske tilbakemeldinger. Den uformelle kommunikasjonen 

gjør det også mulig å formidle budskap og følelser knyttet til dette gjennom kroppsspråk 

(Jacobsen og Thorsvik 2016, 283). Småprat er en form for uformell kommunikasjon som viser 

seg å være nyttig for at ledelsen skal klare å fange opp ansattes gode tanker og ideer for så å 

videre ha mulighet til å spre dette videre ut i organisasjonen. Tilretteleggelse av småprat på 

uformelle arenaer øker videre tillitsforholdet mellom ledelsen og de ansatte. I tillegg gir en slik 

nær kommunikasjonsform ledelsen mulighet til å fange opp holdninger gjennom intern kultur, 

som igjen kan gi ledelsen mulighet til å rette opp og forme de ansatte etter eget ønske (Ekman 

2004). 
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2.5.2 Den skjulte makten 
Maktbaser 

Jacobsen og Thorsvik (2016) er opptatt av å forstå hvordan makten er fordelt i organisasjoner, 

og dermed hvilke personer som besitter makt. I følge Jacobsen og Thorsvik (2016, 174) blir 

begrepet «maktbase» forstått som ulike grunnlag for makt. For at personer skal klare å utøve 

makt overfor andre, er de avhengig av å eie eller kontrollere noe som de andre ikke har, og som 

dermed gjør dem mektigere enn andre. På bakgrunn av dette har de delt inn i åtte forskjellige 

maktbaser hvor de forsøker å lokalisere hvor makten kan befinne seg. Slike maktbaser kan 

være forankret i aktøren som person eller dens posisjon. Noen ganger kan det også være begge 

deler.  I følge Jacobsen og Thorsvik (2016) er de sju maktbasene: hierarkisk posisjon, kontroll 

over dagsorden, kontroll over informasjon, kontroll over arbeidsoppgaver, kontroll over 

sosialiseringsprosesser, personlige ressurser og allianser og nettverk. Vi vil i den videre 

fremstillingen vektlegge maktbasene «kontroll over dagsorden» og «allianser og nettverk» 

grunnet disse maktbasenes relevans for oppgavens drøftelse.  

 

 «Kontroll over dagsorden» handler om noen aktørers makt til å definere hvilke synspunkter 

som skal representeres, samt hvem som får sine synspunkter representert i beslutningsprosesser 

(Jacobsen og Thorsvik 2016, 174-175). På denne måten vil aktører som har kontrollen over 

dagsorden også ha makten til å definere hva som blir formidlet og diskutert i ulike 

beslutningsprosesser, samt hva som ikke blir samtaleemne, eller hva som bevisst ikke blir satt 

på agendaen. Maktbasen «Allianser og nettverk» er et resultat av en aktørs tilgang på de ulike 

maktbasene. En aktør kan besitte en liten eller begrenset makt isolert sett, men på bakgrunn av 

relasjoner eller allianser med andre som besitter makt, vil en slik aktør kunne øke sin 

maktkonsentrasjon. Personer kan på bakgrunn av dette bevisst inngå i ulike relasjoner til andre 

mennesker med ulike maktposisjoner, slik at deres personlige makt også økes (Jacobsen og 

Thorsvik 2016, 176).  

	

Lukes´ tre maktdimensjoner 

Steven Lukes (2005) er kjent for sine klassifiseringer av maktbegrepet, hvor han gjennom en 

operasjonalisering har delt maktbegrepet inn i tre ulike dimensjoner. Lukes (2005) forståelse 

av makt bærer preg av historiske diskusjoner og utviklingstrekk. Dette resulterer i at Lukes´ tre 

maktdimensjoner preges av tidligere teoretiske forståelser, dens kritikk, samt en videreføring 
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av tidligere teoretiske rammeverk (Lukes 2005, 15). Som følge av relevans for oppgaven vil vi 

i den videre fremstillingen fokusere på Lukes´ andre og tredje maktdimensjon. 

 

Lukes´ andre dimensjon implementerer mange av tankene til Bachrach og Baratz (1970) om at 

makten ikke kun er en-dimensjonal, men at den har «to ansikt». De hevder makten har to ansikt 

fordi den både erkjenner at det finnes en åpen makt som kan observeres gjennom 

beslutningstaking, samtidig som det også finnes en makt som er vanskeligere å fange opp og 

observere (Bachrach og Baratz, 1970). Det Lukes (2005) ønsker med sin andre maktdimensjon 

er å poengtere at det også kan ligge makt i ikke-beslutninger, ved at beslutningene for eksempel 

blir kvalt før enkelte aktører i det hele tatt har fått muligheten til å si sin mening, eller at de 

ikke når frem til de formelle beslutningsarenaene hvor beslutningene tas. Lukes snakker derfor 

om at makten er to-dimensjonal, ved at den både kan vurderes ut ifra både beslutningstaking 

og ikke-beslutningstaking (Lukes 2005, 22-23). Lukes (2005) nye tilføyelse med hans andre 

dimensjon blir derfor at en også erkjenner viktigheten av å oppnå en forståelse av 

underliggende intensjoner bak ulike aktørers handlinger. For å kunne synliggjøre denne formen 

for makt er det viktig å tolke ulike prosesser hvor beslutninger tas, men også prøve å fange opp 

og fortolke hvilke beslutninger som ikke tas opp og diskuteres i ulike beslutningsfora. Aktører 

vil ofte ha sine (skjulte) agendaer, som på mange måter kan komme til syne når ulike aktører 

velger hva som skal diskuteres og ikke. En slik form for makt omtales som agendamakt, siden 

noen agendaer dermed blir realisert, mens andre blir uuttalte og latente (Clegg, Courpasson og 

Phillips 2006, 210). På denne måten blir den to-dimensjonale formen for makt en kamp mellom 

ulike (subjektive) interesser som står i et konfliktfylt forhold til hverandre (Lukes 2005, 24).  

 

I Lukes´ tredje dimensjon blir ikke den gjeldene dagsorden, eller som Lukes kaller det: «the 

bias of the system» (2005, 26), bestemt av handlingene til en serie av aktører, men mer av de 

sosialt strukturerte og kulturelt betingede handlingene til grupper og ulike institusjonelle 

praksiser. Makten har på denne måten forflyttet seg fra ulike beslutningsaktører til det systemet 

og de strukturene som omfavner dem. På denne måten danner de regjerende systemene, 

strukturene og kulturene hegemoni som setter dagsorden, og blir bestemmende for personers 

ønsker og interesser. På denne måten dreier det tredimensjonale synet på makt seg om hvordan 

aktører påvirker og former andre personers interesser. På bakgrunn av dette vil personers egne 

interesser og ønsker være et produkt av systemet rundt dem, som igjen jobber imot personenes 

virkelige interesser (Lukes 2005, 34). Ved at den hegemoniske makten skaper dine interesser, 

utvikler det enkelte individ en slags «falsk bevissthet», hvor de tror de følger egeninteresser, 
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mens realiteten er at deres interesser er et resultat av den hegemoniske makten (Clegg, 

Courpasson og Phillips 2006, 211). 

 

2.5.3 Lederens rolle i endringsprosesser 
Som følge av den industrielle revolusjonen som preget nasjonalstater over hele verden, vokste 

det frem ledelsesteorier som tok utgangspunkt i byråkratiske og hierarkiske 

organisasjonsformer. På bakgrunn av dette vokste det frem en ledelsesform som bygget på en 

tankegang om at bedriftseierne var de som visste best. Dette bunnet i at arbeidstakerne fikk 

klare instrukser om hvordan arbeidsoppgavene skulle utføres til enhver tid (Taylor 2003). En 

slik forståelse av ledelse henger tett sammen med teorien om transaksjonell ledelse. 

Transaksjonell ledelse går ut på at relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bygger på 

et bytteforhold for å få arbeidet utført. Dette kan resultere i at arbeidstakerne aldri yter mer enn 

det som forventes av arbeidsforholdet mellom partene. Et slikt forhold preges også av en 

grunnleggende mistillit fra arbeidsgiverens side om hvorvidt arbeidstaker er kapabel til, eller 

ønsker å arbeide for bedriftens beste (Burns 2010). 

 

Senere ble ledelsesteorien i større grad opptatt av hvordan ledelsen kunne se verdien av 

menneskelige ressurser, og viktigheten av å motivere de ansatte gjennom støtte og involvering 

i organisatoriske prosesser. De siste tiårene har vært preget av at organisasjonene til stadighet 

har vært under et stort og globalt press om å endre seg. Det store endringspresset har blant 

annet oppstått som følge av den økte globaliseringen, den teknologiske utviklingen, og folks 

økte forventninger som følge av høyere kompetanse, større organisatorisk transparens, samt 

den økte informasjonsflyten (Meyer og Bromley 2013). Når organisasjonene ikke lengre er 

stabile, blir det viktig at lederne utarbeider strategier som legger til rette for både menneskelig, 

teknologisk, økonomisk og organisatorisk utvikling, slik at organisasjonen vil overleve i takt 

med endringer i samfunnet (Klev og Levin 2009). Ved at ledelsen strategisk jobber for å utvikle 

mulige organisatoriske ressurser vil en i større grad klare å møte økte krav til endring. Lederens 

oppgave dreier seg derfor i stor grad om å mobilisere organisatoriske ressurser, hvor 

mobiliseringen av de menneskelige ressursene blir fremhevet som spesielt viktig, ettersom det 

er de ansatte som driver organisasjonen fremover. Det blir derfor særlig viktig at ledelsen 

legger til rette for involvering av de ansatte, slik at de får ta del i endringsprosessene som finner 

sted i organisasjonen. I teorien blir en slik form for ledelse ofte omtalt som endringsledelse 

(Klev og Levin 2009, 148-149). 
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Endringsledelse dreier seg i stor grad om å legge til rette for utvikling og læring gjennom en 

stadig tilpasning til omgivelsene, der ansattes kompetanse og medvirkning er essensielle 

forutsetninger for vellykkede endringsprosesser. Ledelse av endringsprosesser dreier seg om å 

skape strukturelle rammer for endringsarbeidet, slik at mulighetene for å gjennomføre 

endringene er tydelige og godt tilrettelagt. Hvis utviklingsarbeidet ikke er godt nok tilrettelagt, 

vil det være vanskeligere å invitere til medvirkning av de ansatte, og deres reelle innflytelse vil 

bli svekket. Som leder blir det derfor viktig å legge til rette for ulike medvirkningsarenaer hvor 

endringsarbeidet kan foregå. Slike arenaer bør være organisert på en måte som skaper gode 

betingelser for læring og dialog. En slik organisering vil øke sannsynligheten for gode 

løsningsforslag. Slike arenaer bør også organiseres på en måte som bidrar til at ressursene som 

mobiliseres, og den nye kunnskapen som skapes, har de beste forutsetningene for å bli realisert 

(Klev og Levin 2009, 150). På bakgrunn av dette vil det også være viktig at ledelsen inviterer 

til god dialog med de ansatte, slik at hverandres forståelser og synspunkter kan bli utfordret. 

På denne måten kan eksisterende tankemønster og handlingsformer forbedres. Endringsledelse 

dreier seg også i stor grad om å «lede gjennom eksempel», hvor ledernes egen atferd igjen vil 

påvirke rådende normer og verdier i organisasjonen (Klev og Levin 2009, 151). 

 

Endringsledelse har mange likhetstrekk med den transformative ledelsestilnærmingen. I likhet 

med endringsledelse går transformativ ledelse ut på å ta initiativ til å involvere de ansatte i 

utviklingsarbeid, og videre være en leder som driver frem endringsprosesser i organisasjonen 

(Klev og Levin 2009).  Den transformative lederen er en rollemodell for de ansatte, hvor 

organisasjonens visjoner kommuniseres gjennom egen atferd. En slik leder evner også å se den 

enkelte medarbeider, ved å anerkjenne og se hvilke unike ressurser som bor i den enkelte. På 

bakgrunn av dette har også slike ledere en grunnleggende forståelse av de ansatte som 

kompetente medarbeidere, og at de som ønsker det bør få mulighet til å ta ansvar i 

utviklingsarbeidet (Bass 1990). En slik ledelsesteori ønsker dermed å understreke hvorfor noen 

ledere klarer å gjennomføre store endringsprosesser, mens andre mislykkes. De avgjørende 

faktorene for vellykkede endringsprosesser finnes derfor i de ansattes støtte og tilslutning. I 

teorien blir den transformative ledelsestilnærmingen ofte sett på som en kontrast til den 

transaksjonelle ledelsestilnærmingen (Klev og Levin 2009, 152). 
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2.6 Det organisatoriske valget mellom formell og 

uformell medvirkning 
Dachler og Wilpert (1978) poengterer at det er store skiller mellom hvilke former for 

medvirkning som blir mest brukt i ulike land. Dette henger tett sammen med landenes 

tradisjoner og lovgivning. Hvilke former som egner seg best har lenge vært et tema for 

diskusjon, spesielt i de europeiske landene. I mange europeiske land finnes det en større grad 

av formell lovgivning rundt medvirkningen, mens uformelle medvirkningsformer har en større 

tradisjon i Anglo-Saxson-land. Videre viser forskning at Skandinaviske land i større grad har 

vektlagt «grass-root approaches» til ansattes medvirkning enn de har vektlagt formelle 

tilnærminger (Thorsrud, Sorensen og Gustavsen 1976). På bakgrunn av dette har disse landene 

vært utsatt for et økt offentlig press om å introdusere formelle former for medvirkning, noe 

som har resultert i en økt lovfestelse på området. Det økte fokuset på formalitetene rundt 

ansattes medvirkning er med på å sikre at medvirkning faktisk finner sted i 

organisasjoner.  Videre viser også forskning at flere land (for eksempel Nederland og 

Tyskland) som lenge har hatt en slik lovfestelse nå har fått en økende interesse for mindre 

formelle tilnærminger til medvirkning og deltakelse (Andriessen 1976). 

 

På bakgrunn av dette finnes det ikke konsensus mellom land om hvilke former for medvirkning 

som fungerer best. Dachler og Wilpert (1978, 11-13) hevder at det ikke er klart hvilke 

organiseringsformer som er best, og at begge formene ofte kan løse forskjellige 

problemstillinger. Dermed vil meningen med formell og uformell medvirkning være ulike, og 

tjene ulike organisatoriske formål. Hvilke former for medvirkning ledelsen velger bør derfor 

velges ut fra de ulike organisatoriske problemstillingene en organisasjon står overfor. Hvilke 

former for medvirkning ledelsen velger bør dermed ikke være et enten-eller-spørsmål. De ulike 

formene vil ofte stå i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre, hvor for eksempel 

tilrettelegging av formelle medvirkningsformer igjen bidrar til oppstandelsen av mer uformelle 

medvirkningsformer, eller at en ser behov for tilretteleggelse av slike, og omvendt. Dachler og 

Wilpert oppsummerer forståelsen slik: «Furthermore, the mix of formal and informal 

participatory schemes within an organization is also likely to be a function of the particular 

characteristics of that organization, including its groups and its individual members» (1978, 

12).  
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3 Metode 
Hovedformålet med denne oppgaven har vært å se på opplevelsen av medvirkning i både 

Manpower og Experis. Videre har vi vurdert hvilke implikasjoner disse opplevelsene kan ha 

for tilrettelegging av medvirkning i endringsprosesser, og drøftet dette opp mot relevant teori. 

Vi har sett på hvordan medvirkning foregår med utgangspunkt i informantenes subjektive 

ståsted, og det eksisterer derfor en subjektiv dimensjon i denne oppgaven. Ved at vi undersøkte 

hvordan informantene, med utgangspunkt i deres opplevelser og erfaringer, skapte mening og 

forståelse av deres virkelighet, henger dette tett opp mot et sosialkonstruktivistisk perspektiv 

innen sosiologien (Moses og Knutsen 2012, 9). Vi vil derfor argumentere for at denne 

oppgaven ligger nær samfunnsforskningens konstruktivistiske tradisjon. 

	
Videre vil vi argumentere for at vi heller mot en induktiv metode (Tjora 2010, 175). Dette fordi 

vi har ønsket å se på ansatte og lederes opplevelse av medvirkning i organisasjonen, og visste 

dermed ikke på forhånd hva svaret kom til å bli. Det ble derfor viktig for oss å jobbe mye med 

rådataene for å få tak i hva de egentlig sa, før vi gikk videre med kodingsarbeidet og koblet det 

til teoretiske begreper. Vi hadde likevel lest oss opp på temaet på forhånd for å kunne utvikle 

intervjuguider, men som Halvorsen (2008, 129) poengterer, er de nevnte tilnærmingene 

idealtyper. Det vil derfor være ulike grader av hvor deduktiv og induktiv fremgangsmåten 

faktisk er. Som følge av en mindre presis problemstilling og begrenset kjennskap til temaet før 

intervjuene, kan det argumenteres for at vår metodiske tilnærming ligger tett opp mot den 

induktive metoden (Halvorsen 2008, 128).  

 

På bakgrunn av dette så vi kvalitativ forskningsstrategi som mest hensiktsmessig, siden vi 

ønsket en nærhet til de ansatte og deres oppfatninger formidlet gjennom egne ord (Jacobsen 

2015, 129). Ved bruk av en slik metode var det også en større sjanse for at nye svar og 

sammenhenger kunne dukke opp underveis. Det var noe vi så på som positivt, siden 

forventningene rundt det vi skal undersøke vil kunne variere og være mangesidig. Videre valgte 

vi i denne oppgaven komparativ casestudie som undersøkelsesopplegg, hvor vårt ønske var å 

forstå en spesiell situasjon (Jacobsen 2015, 98). 

	
3.1 Komparativ casestudie 
I følge Jacobsen (2015, 99) kjennetegnes casestudier ved at det er en inngående studie av en 

eller noen få undersøkelsesenheter. Videre er det felles for casestudier at de er avgrenset i tid 
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og rom. Det vil si at fokuset er på det som skjer i konteksten der et fenomen utvikler seg. Vi så 

det derfor som best egnet å bruke casestudie når vi skulle se på hvilke opplevelser de ansatte i 

Manpower og Experis hadde rundt temaet medvirkning. Siden vi ville sammenligne de to 

avdelingene, var det komparativ casestudie som ble brukt i vår oppgave (Thagaard 2013, 57). 

 

Gjennom casestudier blir det gjort en avgrensning av en organisasjon eller situasjon, noe som 

ofte vil føre til en «virkelighetsnær» beskrivelse av enheten. Dette kan gjøre det enklere å forstå 

samspillet mellom aktør og kontekst (Jacobsen 2015, 99). På den måten er casestudier godt 

egnet til å utvikle en ny forståelse av et fenomen, og kan brukes til å generalisere teoretiske 

funn. På en annen side trengs empiri fra andre studier for å kunne generalisere funnene. En 

svak side med casestudier er at forskningspersonene blir avhengig av data fra lignende 

sammenhenger, siden casen må testes i en bredere sammenheng. Videre kan casestudier også 

avdekke mekanismer og prosesser som kan beskrive hvordan hendelser påvirker hverandre, 

spesielt hvis casen følges over tid. Samtidig kan en ikke være sikker på de kausale 

sammenhengene som avdekkes, siden det kan være enkelttrekk eller enkeltforhold ved den ene 

casen som fører til den observerte effekten (Jacobsen 2015, 100). Likevel gir casestudier en 

god innsikt i et valgt tema, og kan bidra til en god forståelse av fenomenet. Casestudier kan 

dermed brukes for å tolke og forstå en case, uten å bidra til generelle forklaringer i samme 

organisasjoner eller situasjoner (Ringdal 2007, 151).  

 

I arbeidet med oppgaven var temaet det første vi ble enige om; medvirkning i 

endringsprosesser. Etter at vi hadde blitt enige om temaet, begynte vi å tenke på hvilken 

organisasjon som kunne brukes som grunnlag for casestudien. Vi synes at ManpowerGroup er 

en spennende organisasjon med mange forskjellige avdelinger og prosesser. I tillegg til dette 

hadde en person i gruppen vår kjennskap til organisasjonen fra før, noe som gjorde det enklere 

å få innpass her enn i andre organisasjoner. ManpowerGroup er en organisasjon i endring, og 

vi mente derfor at organisasjonen var svært aktuell for vår oppgave. Vi tok kontakt med HR-

direktøren i organisasjonen, og hun syntes også at medvirkning var et spennende tema som de 

ønsket mer utforskning av. Hun fortalte oss at medvirkning av ansatte var blitt litt fokusert på 

i den ene avdelingen, Experis, og at det kom frem på medarbeiderundersøkelsen at dette hadde 

positiv effekt på ansattes eierskapsfølelse og tilhørigheten til organisasjonen. Likevel var ikke 

dette et tema som hadde blitt vektlagt spesielt frem til i dag i de andre avdelingene. Dette dannet 

et godt grunnlag for oss, hvor vi kunne gå inn i to ulike avdelinger i organisasjonen, som hadde 

lagt forskjellig vekt på medvirkning. Vi endte derfor opp med en komparativ casestudie. En 
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komparativ casestudie bygger på en sammenligning av to eller flere enheter, der enhetene 

velges ut på bakgrunn av strategiske beslutninger om hvilke sammenligninger som anes som 

interessante (Grønmo 2016, 105). Vi landet derfor på at ManpowerGroup egnet seg som 

casestudie i vår oppgave. I tillegg mente vi at en sammenligning mellom avdelingen Experis 

og Manpower kunne være en interessant vinkling på temaet.  

 

3.1.1 Om ManpowerGroup 
ManpowerGroup er et amerikansk bemanningsselskap som ble grunnlagt i 1948. Selskapet har 

siden den gang hatt en enorm vekst, og er i dag blitt verdens, og Norges ledende rekrutterings- 

og bemanningsselskap, både innen offentlig og privat sektor, jfr. materialet på 

ManpowerGroups side «65-års erfaring med å gi mennesker arbeid».  

 

Det er tre kjerneverdier som kjennetegner ManpowerGroup: personlig, kompetent og 

innovativ. Den første verdien beskriver viktigheten av å se det enkelte mennesket, og ha en 

forståelse for hvilken faktor arbeid har i alle menneskers liv. Det er videre viktig å anerkjenne 

at veien til suksess er et resultat av alles bidrag – både ansatte, kandidater og kunder. Samtidig 

er det viktig for ManpowerGroup å dele kompetanse, kunnskap og ressurser, slik at alle er 

rustet til å takle endringer best mulig. Den siste verdien går ut på at ManpowerGroup alltid 

jobber for å være nytenkende, og stadig være åpne for å utvikle seg, slik at de fortsatt vil være 

ledende på rekrutterings- og bemanningsfeltet, jfr. Materialet på ManpowerGroups side 

«ManpowerGroups visjon og verdier».  

 

I tillegg til disse tre kjerneverdiene, er etikk noe som står svært sentralt i ManpowerGroup. 

Selskapet ble i år kåret til et av verdens mest etiske selskap i sin bransje for åttende gang på 

rad. Det som i størst grad ble trukket frem, var deres store omsorg for det enkelte mennesket. 

Det ble videre sagt at de har en generell forståelse og anerkjennelse om at arbeidet i seg selv 

har en verdi, for alle mennesker, jfr. Materialet på ManpowerGroups side «ManpowerGroup 

Names a Worlds Most Ethical Company by Ethisphere and a Worlds Most Admired Company 

by Fortune Magazine» (2018). 
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Organisasjonsstruktur  

 
 

ManpowerGroup er et selskap som består av fire underliggende «brands», og flere nasjonale 

støtteavdelinger, se figur 2: Organisasjonskart over ManpowerGroup. ManpowerGroups 

brands har forskjellige produkter og leveransemodeller som skiller dem fra hverandre, og 

består av Experis, Manpower, ManpowerGroup Solutions, Right Management, BID/RPO og 

SAT. Selv om ManpowerGroup bruker ordet «brands» om sine underliggende avdelinger, 

velger vi i denne oppgaven å bruke ordet «avdeling» når vi omtaler Experis og Manpower i 

den kommende analysen. Grunnen til dette er at begrepet «brands» trolig kan assosieres med 

begrepet «merkevare», noe som vil være uheldig i vår oppgave. Vi mener derfor at «avdeling» 

vil være et mer passende begrep. Siden dette er en komparativ studie, velger vi i den videre 

fremstillingen å presentere de to avdelingene vi vil sammenligne, Experis og Manpower:  

§ Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap. De tilbyr 

konsulenttjenester og rekruttering innen fagområdene engineering, IT og 

økonomi/finans. Experis arbeider for at bedrifter skal få de ressursene og den 

kunnskapen de trenger, og tilpasser prosjektløsninger til kundene, jfr. materialet på 

Experis side «Om Experis».  

§ Manpower er ledende i Norge og verden innen bemanningsløsninger. Avdelingen 

hjelper mennesker med å finne den rette jobben, noe som er spesielt viktig når 

arbeidsmarkedet er i endring. De rekrutterer til en rekke ulike stillinger og vikariater 

hos en stor variasjon av kunder og bedrifter. Det gjør at de kan hjelpe folk med å finne 

Figur 2: Organisasjonskart over ManpowerGroup 
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den jobben som oppfyller de karriereønsker og ambisjoner en person har, jfr. materialet 

på Manpowers side «Om Manpower».  

 

Hvorfor ManpowerGroup må endre seg 

ManpowerGroup har i de senere årene erkjent det økte behovet for organisatorisk endring 

grunnet store globale endringer som skjer innenfor ManpowerGroups markedsområde. På 

grunn av den økte globaliseringen har den internasjonale konkurransen økt betraktelig de siste 

årene. Gjennom «Easternization» har den økonomiske makten gjennomgått et skifte fra vest til 

øst, hvor flere land og organisatoriske aktører har kommet på banen. Som følge av den økte 

konkurransen har det blitt vanskeligere for de vestlige landene å holde prisene nede, og 

samtidig stå igjen med like mye økonomisk profitt (ManpowerGroup 2017, 9). Den økte 

teknologiseringen har også ført til at små bedrifter har fått mulighet til å utvikle seg i et 

hyppigere tempo. Samtidig har dette medført at store bedrifter lettere får muligheten til å utvide 

organisasjonen hvis de er aktive og forberedte på å fornye seg. Et resultat av dette er at 

konkurransen øker betraktelig, noe som igjen presser organisasjoner som ManpowerGroup til 

å endre måten de arbeider på. I tillegg til den økte globaliseringen og den teknologiske 

revolusjonen, er skiftende demografi, økt fokus på individuelle valg, masse-immigrasjon, nye 

arbeidsformer og alternative måter å arbeide på også faktorer som påvirker behovet for endring. 

For at ManpowerGroup skal oppnå et konkurransefortrinn i dagens samfunn, blir 

organisasjonene i det globale konkurrerende markedet helt avhengige av å «være i tiden», hvor 

de kan levere tjenester og operere på nye måter som klienter og kunder ønsker 

(ManpowerGroup 2017, 9-10) 

 

ManpowerGroup hevder at den største og viktigste formen for endring vil være å jobbe for å 

øke menneskers ferdigheter. De mener at det moderne arbeidslivet preges av det de kaller for 

«Skills Revolution», hvor menneskets ferdigheter er blitt den avgjørende faktoren for at 

organisasjoner lykkes, og for at de skal klare å være konkurransedyktige. Det vil dermed være 

viktig at ManpowerGroup erkjenner og er åpne for at det moderne arbeidslivet er i en endring 

mot nye jobber og ferdigheter. På denne måten vil det i dag være viktig at ManpowerGroup 

hjelper sine klienter med å opparbeide seg de ferdighetene som er ettertraktet i et stadig 

endrende arbeidsmarked, samt bidrar til at de ansatte i organisasjonen også besitter de riktige 

ferdighetene og kompetansen som til enhver tid behøves. Dette øker nødvendigheten av at 

ManpowerGroup må legge til rette for kontinuerlige endringsprosesser for å nå den ønskede 

målsetningen.    
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Eksisterende medvirkningsordninger i ManpowerGroup 

HR-direktøren i ManpowerGroup poengterer viktigheten for medvirkning av ansatte, spesielt 

i endringsprosesser. Likevel tydeliggjøres det at det per dags dato er lite medvirkningsarbeid i 

organisasjonen. Hun understreker at medvirkning både er og skal være et satsningsområde i 

årene fremover, men erkjenner likevel at et økt medvirkningsfokus har vært vanskelig å sette 

på organisasjonens agenda.  

 

HR-direktøren er selv en sterk pådragsyter for at tilretteleggingen av ansattes medvirkning skal 

bli bedre. Hun har blant annet startet opp en medvirkningsordning som hun kaller for 

«kaffeslabberas». Dette skal være en uformell møteplass hvor de ansatte kan møtes for en lett 

prat, eller for å snakke om andre temaer og problemstillinger som er viktig for dem. HR-

direktøren mener et slikt tiltak vil skape rom for at de ansatte skal kunne dele sine tanker og 

meninger, samt ta dette videre om nødvendig. I tillegg til dette understreker hun at i 

ManpowerGroup skal det være «høyt under taket». En slik policy går ut på at ledelsen ønsker 

at de ansatte skal komme til dem med sine tanker, ideer og forslag. På denne måten er det 

tydelig at organisasjonen ikke ønsker en lang avstand mellom ledelsen og de ansatte, hvor tillit, 

kommunikasjon og samarbeid står høyt.  

 

HR-direktøren poengterer at ManpowerGroup ikke har opprettet mange formelle 

medvirkningsordninger og -prosesser. Hun trekker likevel frem opprettelsen av «Innovativt 

team» som en slik formell arena. «Innovativt team» går ut på at de ansatte kan sende inn sine 

tanker, ideer og forbedringsforslag til en «idékasse». Disse tas videre til gruppen som kalles 

«Innovativt team», som undersøker ideene og forslagene som kommer inn. Om gruppen 

bestemmer at forslaget er noe som ManpowerGroup kunne hatt nytte av, vil de trekke inn de 

personene som er relevante for å kunne løse den problemstillingen. Tanken bak dette er å skape 

en arena hvor de ansatte kan involveres, og dermed få muligheten til å medvirke.  

 

Et annet formelt tiltak som er blitt gjort i ManpowerGroup, er speedintervju med 

konsernlederen. Gjennom dette fikk alle ansatte i hele organisasjonen, i alle avdelinger, 

muligheten til å snakke om hva enn de ønsket. Alle fikk 10 minutter hver med konsernlederen, 

til diskusjon av temaer som de ansatte selv valgte. Dette har blitt oppfattet som en god ordning 

som de ansatte har satt stor pris på, og ordningen er med på å skape rom for formell 

medvirkning.  
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3.2 Datainnsamling 
Det er lite sekundærdata på vårt tema om medvirkning i ManpowerGroup, samtidig som vi 

ønsket å se på hvordan situasjonen i organisasjonen er i dag. Vi så det derfor helt nødvendig å 

samle inn primærdata for å besvare problemstillingene i vår oppgave.  Dette kan gjøres 

gjennom flere ulike datainnsamlingsmetoder som intervjuer, observasjoner, surveyer, 

registerdatastudier og dokumentanalyser (Tjora 2012, 34). I vår oppgave var vi interessert i få 

tak i holdninger og opplevelser, og vi så det derfor hensiktsmessig å bruke intervju som 

innsamlingsmetode. Det finnes imidlertid ulike typer av intervju, men dybdeintervju og 

fokusgruppeintervju ble brukt til datainnsamlingen i vår forskningsstudie. Dybdeintervju ble 

brukt for å få frem holdningene til lederne rundt temaet medvirkning av ansatte, mens 

fokusgruppeintervjuer ble brukt til å få flere ansatte til å drøfte dette temaet sammen (Jacobsen 

2015, 145). 

 

Type intervju Hvem 

Dybdeintervju Konsernleder 

Dybdeintervju HR-direktør 

Dybdeintervju Innovativt team 

Dybdeintervju Verneombud 

Dybdeintervju Leder, Experis 

Dybdeintervju Leder, Experis 

Dybdeintervju Leder, Manpower 

Dybdeintervju Leder, Manpower 

 

 

Fokusgruppeintervju 

Ansatt, Experis 

Ansatt, Experis 

Ansatt, Experis 

Ansatt, Experis 

Ansatt, Experis 

 

 

Fokusgruppeintervju 

Ansatt, Manpower 

Ansatt, Manpower 

Ansatt, Manpower 

Ansatt, Manpower 

Ansatt, Manpower 

 Tabell 1: Utvalg av respondenter 
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Rekrutteringsprosessen ble gjennomført uten noen frafall i løpet av intervjuperioden, og 

informantene er fremstilt i tabell 1; utvalg av respondenter. Det ble gjennomført tilsammen 10 

intervjuer; fire dybdeintervjuer med ledere i de ulike avdelingene, to fokusgruppeintervju med 

ansatte med fem informanter på hver, samt fire intervjuer med andre aktører i organisasjonen. 

Det kan stilles spørsmål om 18 informanter er et tilstrekkelig antall for å oppnå en fullstendig 

og dekkende beskrivelse av problemområdet. Intervjuprosessen avdekket imidlertid at flere av 

informantene hadde samme eller lignende forståelse og erfaringer rundt temaet. Vår vurdering 

ble på bakgrunn av dette at rekruttering av flere informanter ikke ville tilføre undersøkelsen 

noe større grad av innsikt for vårt forskningsprosjekt (Tjora 2012, 158). Vi hadde også en tett 

dialog med HR-direktøren i organisasjonen, og fikk tilbakemelding om at ManpowerGroup var 

fornøyd med utvalg av informanter, og enige i at antallet var tilstrekkelig. Vi mener dermed at 

de innhentede informantene både er representative og tilstrekkelige i antall for organisasjonen 

ManpowerGroup, samt for vårt forskningsprosjekt.  

 

3.2.1 Dybdeintervju 
I vår oppgave ville vi prøve å forstå hvilken opplevelse ledelsen og de ansatte har av temaet 

medvirkning i endringsprosesser, og var derfor opptatt av hvordan informantene skapte en 

forståelse av dette på bakgrunn av sine egne erfaringer og opplevelser. Dybdeintervjuer brukes 

i de sammenhenger hvor meninger, holdninger og erfaringer til en person skal studeres, og 

denne intervjuformen passet dermed godt med våre valgte problemstillinger (Tjora 2012, 105). 

 

Vi gjennomførte intervjuer med ledere i begge avdelingene for å få frem deres synspunkter og 

opplevelser rundt temaet, for deretter å se om deres opplevelser samstemte eller ikke. Vi var 

interessert i ledernes holdninger til medvirkning, siden dette i stor grad påvirker om de ansatte 

får medvirke eller ikke. Dybdeintervju med ledelsen ble derfor gjennomført for å undersøke 

temaet nærmere, samt kartlegge holdninger og synspunkter til de ulike informantene. 

Innkalling til intervjuene ble gjort av HR-direktøren i organisasjonen, hvor hun plukket ut 

ledere som har ansvar i de ulike avdelingene, og som ville kunne svare mest utfyllende på våre 

spørsmål.  

 

Vi valgte videre å intervjue konsernlederen i ManpowerGroup, en fra «innovation team» og en 

fra verneombudet. Dette for å få et dypere innblikk i, og en tydeligere nyansering av 

tematikken. Grunnen til at vi ønsket et intervju med konsernlederen var for å få et innblikk i 
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hva den øverste lederen i organisasjonen mente om temaet medvirkning, siden dette helt klart 

vil påvirke resten av organisasjonen gjennom kultur, verdier og normer. «Innovation team» i 

ManpowerGroup er et team sammensatt av ansatte, hvor gruppens formål er å komme opp med 

ideer og innspill som kan være til nytte for organisasjonen. Siden dette er en form for 

medvirkning av ansatte ønsket vi derfor et intervju med noen fra gruppen, med en tanke om at 

et slikt intervju ville kunne være med på å nyansere tematikken. Vi ønsket også å snakke med 

verneombudet fordi vi mente de har et godt innblikk i de ansattes hverdag, samtidig som de er 

en mer nøytral part enn våre resterende informanter. Også her var det HR-direktøren som kalte 

alle sammen inn for dybdeintervju.  

 

I tillegg til intervjuene beskrevet ovenfor, gjennomførte vi et intervju med HR-direktøren. 

Dette fordi vi så det som nødvendig med noe innledende bakgrunnsinformasjon om temaet og 

dagens situasjon i ManpowerGroup, før vi senere intervjuet de andre informantene. Vi startet 

altså med dette intervjuet, som ga oss et godt overblikk over organisasjonens situasjon.  

 

Etter en grundig overveielse av hvordan vi burde strukturere intervjuene våre, fremstod 

semistrukturerte dybdeintervjuer som mest formålstjenlig for få en dypere forståelse for temaet 

(Johannesen, Tufte og Christoffersen 2010; Willig 2013). Fordelen med å bruke semistrukturt 

intervju som datainnsamlingsmetode var den økte fleksibiliteten. Ulike svar ga inspirasjon til 

oppfølgingsspørsmål, hvor det på den måten kom frem interessante opplysninger. Denne 

informasjonen kunne vi ha mistet ved for eksempel en høy grad av strukturering, der alle får 

de samme identiske og forhåndsbestemte spørsmålene å forholde seg til (Repstad 1998, 15). I 

et slikt høyt strukturert intervju er det ikke rom for improvisasjon og fleksibilitet, som vi så på 

som viktig for å fange opp alle sidene til de vi intervjuer (Grønmo 2004, 159). Selv om 

intervjuene vil være innom mange av de samme temaene, kan intervjuene likevel bli ganske 

forskjellig siden informantenes tenkemåter og opplevelser blir lagt vekk på (Repstad 1998, 15).  

 

På bakgrunn av valget om semistrukturerte intervjuer, utarbeidet vi intervjuguider på forhånd, 

se pkt. 3.2.3 Intervjuguide. Dette gjorde vi for å sikre oss at vi kom inn på alle temaene vi 

trengte informasjon om, samtidig som vi var åpne for å komme inn på tema som dukket opp 

under intervjuene. Intervjuguiden ble brukt som utgangspunkt for intervjuet, men spørsmål, 

rekkefølge og temaer varierte fra intervju til intervju. Intervjuguiden ble derfor ikke fulgt 

slavisk under intervjuene, men ble justert underveis. På denne måten fikk vi mulighet til å hente 

ut mest mulig relevant informasjon fra informanten (Johannesen, Tufte og Christoffersen 2010; 
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Willig 2013). Alle dybdeintervjuene ble avholdt i organisasjonens lokaler, siden vi ønsket at 

informantene skulle føle seg trygge og avslappet. Tidsrammen per intervju var på én time. 

Dette for at vi skulle få tilstrekkelig tid til å gå inn på de aspektene vi ønsket.   

 

3.2.2 Fokusgruppeintervju 
Silverman definerer fokusgrupper som: «En form for gruppeintervjuer hvor man samler et 

antall informanter for å diskutere ett eller flere temaer eller fokus» (2004, 177). Når mange 

informanter er tilstede samtidig øker sjansene for at datagenereringen blir mer effektiv. Ved at 

vi valgte fokusgruppeintervju, kunne vi inkludere et større antall informanter enn hva vi kunne 

gjort ved bruk av dybdeintervjuer. Samtidig kan fokusgruppeintervjuer være svært fordelaktige 

fordi informantene kan stimulere hverandre. Det gjorde at vi fikk frem flere aspekter av 

informantenes opplevelser, samtidig som de var kilder til nye tanker og refleksjoner hos 

hverandre (Tjora 2012, 123).  

 

I denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvilke opplevelser ansatte har rundt medvirkningen i 

Manpower og Experis, og det var derfor helt essensielt å intervjue de som hadde kunnskap om 

dette, nemlig de ansatte selv. Hovedtyngden av våre informanter består av ansatte, siden vi 

hovedsakelig ønsket å få tak i de ansattes opplevelser. Det var vår kontaktperson, HR-

direktøren i ManpowerGroup, som rekrutterte informantene etter våre ønsker, og det oppstod 

ingen problemer med å få informantene fra hver avdeling til å delta. Vi så det som 

hensiktsmessig at HR-direktøren plukket ut de ulike informantene, fordi hun har god kjennskap 

til de ansatte, og dette gjorde henne særlig egnet til å sette sammen en gruppe av informanter 

som kunne utfylle og utfordre hverandre. For å unngå begrenset meningsutveksling ved for 

små grupper, og at diskusjonen deler seg i for store grupper, valgte vi å ha fem personer i 

fokusgruppe fra Experis og fem personer i fokusgruppe fra Manpower. På den måten fikk vi 

en høy grad av dybde og variasjon i intervjuene, uten at noen ikke hadde rom for å prate 

(Jacobsen 2015, 161).  

 

Vi så det hensiktsmessig å bruke semistrukturerte intervjuer for å få en nødvendig forståelse 

av temaet. Begrunnelsen for dette er den samme som for dybdeintervjuene, altså at intervjuene 

bør være preget av improvisasjon, for å kunne få frem nye, spennende temaer. Samtidig sikrer 

et slik preg svar på det vi faktisk ønsket gjennom å ha forhåndsskrevne spørsmål, se pkt. 3.2.3 

Intervjuguide. På den måten var intervjuguiden et utgangspunkt for intervjuet, samtidig som vi 
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var fleksible overfor rekkefølge og tema som dukket opp. Vi mente at dette ville muliggjøre 

uthenting av mest mulig relevant informasjon (Johannesen, Tufte og Christoffersen. 2010; 

Willig 2013). Samtidig erkjente vi at samtalen, som et resultat av en slik fleksibel struktur, fort 

kunne spore av underveis i slike fokusgruppeintervju. Derfor tok en av oss oppgaven som 

moderator under intervjuene. Moderatoren styrte ordet, slik at alle deltakerne fikk komme med 

sine synspunkter og meninger, og sørget samtidig for at temaene som ble fokusert på faktisk 

kunne brukes til å besvare våre problemstillinger (Tjora 2012, 124). Alle 

fokusgruppeintervjuene ble holdt i ManpowerGroups lokaler, siden vi ønsket at informantene 

skulle føle seg trygge og avslappet. Tidsrammen for hvert fokusgruppeintervju var på én og en 

halv time. Denne tidsrammen var altså lengre enn dybdeintervjuene, noe vi så på som 

nødvendig for å dekke de temaene som skulle omhandles.   

 

3.2.3 Intervjuguide  
For å sikre at vi fikk dekket alle temaene vi ville inn på, så vi det hensiktsmessig å utvikle en 

intervjuguide for å strukturere både dybdeintervjuene og fokusgruppeintervjuene. Vi delte 

intervjuguidene inn i tre deler; introduksjon, hoveddel og avslutning. Introduksjonsdelen 

inneholdt oppvarmingsspørsmål, der informantene svarte enkelt på hvem de var og deres rolle 

i organisasjonen. Hoveddelen bestod av refleksjonsdelen, der vi stilte spørsmål knyttet til 

endring i organisasjonen og medvirkning av ansatte. Mesteparten av intervjuet ble brukt til 

spørsmål og svar i denne kategorien. I avslutningsfasen fikk informantene anledning til å 

komme med kommentarer og ytterligere informasjon dersom de hadde mer de ville dele (Tjora 

2012, 112-113). Intervjuguiden inneholdt kognitive og evaluerende spørsmål. Den rettet seg 

dermed inn mot faktiske forhold som bakgrunn, status og handlinger, men også vurderinger og 

holdninger (Grønmo 2004, 161-162).  

 

Vi valgte å ha tilsvarende lik intervjuguide på dybdeintervjuene som på 

fokusgruppeintervjuene. Selv om dybdeintervjuene var forbeholdt lederne, mens 

fokusgruppeintervjuene var for de ansatte, var det synspunktene og holdningene som personene 

hadde til de samme temaene vi ville avdekke – men på forskjellige organisatoriske nivåer. 

Derfor var det i hovedsak formuleringer som ble endret i de to intervjuguidene, slik at de ble 

tilpasset utvalgene best mulig. Intervjuguiden for dybdeintervjuene med lederne finnes i 

vedlegg 1, og intervjuguiden for fokusgruppeintervjuene finnes i vedlegg 2.  
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I tillegg til dette skulle vi ha fire dybdeintervjuer med andre i organisasjonen; ett intervju med 

konsernlederen i ManpowerGroup Norge, ett intervju med en representant fra «innovation 

team», ett intervju med en fra verneombudet og ett intervju med HR-direktøren. Her var vi 

interessert i å få tak i andre synspunkter enn i intervjuene med lederne og ansatte, så det ble 

utviklet egne intervjuguider for hvert av disse intervjuene. Se vedlegg 3 for intervjuguide til 

konsernlederen i ManpowerGroup Norge, vedlegg 4 for intervjuguide til «innovation team» og 

vedlegg 5 for intervjuguide til verneombudet. Til intervjuet med HR-direktøren utviklet vi 

ingen intervjuguide, siden intervjuet hadde som formål å skaffe mest mulig informasjon om 

hva HR-direktøren mente var viktig for denne oppgavens tema.  

 

3.3 Kvalitet og etiske betraktninger 
For å vurdere og sikre at konklusjoner fra et forskningsopplegg er gyldige og til å stole på, må 

problemer knyttet til validitet og reliabilitet minimeres. Validiteten sier noe om gyldigheten til 

resultatene, mens reliabilitet handler om hvor pålitelige og troverdige resultatene er (Jacobsen 

2015, 227-228, 241). 

 

3.3.1 Validitet 
I følge Kvale (1996), er det tre måter som kan brukes for å måle kvaliteten ved kvalitative 

studier; kompetansevaliditet, kommunikativ validitet og pragmatisk validitet.  

 

På en side er vi praktisk lite erfarne på temaet vi skulle studere. For å likevel kunne sikre denne 

kompetansekvaliteten, hadde vi på forhånd lest oss grundig opp på samfunnsvitenskapelig 

metode, spesielt casestudier og intervjuer. I tillegg til dette hadde vi lest mange teoretiske 

bidrag innen feltet før vi begynte med utarbeidelse av intervjuguiden og datainnsamling. På 

den måten kunne vi sikre at vi hadde den kompetansen som skulle til for å kunne trekke ut 

riktig informasjon fra informantene, samt sette det i sammenheng med det teoretiske 

rammeverket. Samtidig har vi begge erfaringer med å gjennomføre både dybdeintervjuer og 

fokusgruppeintervjuer, noe som også styrker oppgavens kompetansekvalitet.  

  

For å sikre den kommunikative validiteten diskuterte vi materialet med informantene, der vi 

fikk deres «godkjennelse» av informasjonen vi hadde avdekket, slik at oppgaven fremstilles 

mest mulig korrekt. Samtidig sørget vi for at informantene ikke hadde særegne interesser som 

styrte hvordan oppgaven ble skrevet på eller hvordan temaer ble fremstilt. Som følge av en slik 
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aktørvaliditet kunne vi dermed formidle til informantene at informasjonen som ble brukt var 

korrekt, og at forskningsprosjektet som helhet bygger på valid informasjon. Samtidig har 

veilederen vår vært en god diskusjonspartner og en kritisk drøfter. På denne måten har vi klart 

å tette svakheter og løse tråder, og sikre oppgavens validitet.  

 

Dette er en oppgave som vi mener at organisasjonen vil ha stor bruk for, og som kan brukes til 

å rette søkelys mot medvirkning av ansatte. I følge HR-direktøren i organisasjonen er det ikke 

alle som ser nytten av medvirkning, og et mål med vår studie er derfor at alle, inkludert lederne, 

kan se verdien av dette. Vi vil derfor vurdere den pragmatiske validiteten som høy, siden vår 

oppgave er svært relevant for organisasjonen, og som følge av at den trolig kan være med på å 

endre måten ansatte får medvirke i organisasjonen. 

 

3.3.2 Reliabilitet 
For å oppnå en høy grad av relabilitet vil det være avgjørende å unngå det som kalles for 

undersøkereffekt, der den som intervjues blir påvirket av intervjueren (Jacobsen 2015, 242). 

Vi fokuserte derfor på å stille nøytrale og ikke-ledende spørsmål under intervjuene, slik at 

informantene skulle bli minst mulig påvirket av oss. Videre kan det oppstå en konteksteffekt i 

intervjusituasjoner, for eksempel ved at intervjuene foregår i en uvanlig sammenheng for 

informantene (Jacobsen 2015, 243). Vi bestemte oss derfor for at alle intervjuer skulle foregå 

i lokalene der informantene arbeider. Samtidig valgte vi fokusgruppeintervju for de ansatte, 

siden de er vant til å jobbe mye i team, og dybdeintervju for lederne, siden de ofte arbeider mer 

selvstendig i organisasjonen. Ved å gjøre dette legger vi til rette for høyere reliabilitet i 

oppgaven.  

 

Reliabilitet handler også om at informasjonen behandles på en nøyaktig måte, og vi la derfor 

vekt på at transkriberingen av dataene skulle være nøyaktige (Jacobsen 2015, 245). For å få til 

transkriberingen helt nøyaktig ble intervjuene tatt opp på lydbånd (etter samtykke fra 

informantene). Før vi begynte analysedelen passet vi også på at vi begge hadde god kjennskap 

til alt som var transkribert. Samtidig analyserte vi først all dataen hver for oss, for så å 

sammenligne etterpå, slik at funnene ikke ble påvirket av hvem som analyserte hva. Dette har 

vært en tidkrevende prosess, men vi mener likevel at dette, i tillegg til at begge har vært tilstede 

under intervjuene og transkriberingsarbeidet etter intervjuene, har styrket reliabiliteten til våre 

funn. De funnene vi presenterer i analysekapittelet er dermed sikret av to uavhengige personer, 



	 33	

hvorav begge har kjennskap til all data. Dette svekker muligheten for at personlige 

oppfatninger styrer hvilke funn vi kom frem til. 

 

3.3.3 Etiske betraktninger 
Noen av utfordringene rundt etiske betraktninger er blant annet knyttet til validitet og 

reliabilitet som er beskrevet overfor, noe vi hadde i tankene og videre prøvde å ta hensyn til 

under hele oppgaveperioden. Samtidig har oppgaven andre etiske utfordringer som vi har prøvd 

å ta hensyn til (Malterud 2003, 25). 

 

Ettersom vi samlet inn data i en konkurransefylt organisasjon, måtte vi forholde oss til 

taushetsplikt, anonymisering og sikker oppbevaring av alt innsamlet materiale. Vi meldte også 

inn prosjektet til Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), og ba om tillatelse til å gjennomføre 

innsamlingen av data. Godkjenning fra NSD forelå før vi begynte innsamlingsprosessen. Vi 

skrev i tillegg under en taushetserklæring med ManpowerGroup, for å få tilgang til alt 

materialet vi trengte til denne oppgaven, se vedlegg 6. 

 

I forkant av intervjuene sendte vi ut et skriv som beskrev oppgavens formål og bakgrunnen for 

prosjektstudiet (se vedlegg 7). Vi forklarte også på forhånd til informantene at alt som blir sagt 

under intervjuet vil bli anonymisert. Vi spurte videre om tillatelse til å ta opptak og forklarte at 

dette kun var for vår egen del slik at vi kunne transkribere intervjuene. Vi informerte om at 

opptakene ville bli kryptert og oppbevart sikkert, og slettet med en gang arbeidet av 

transkriberingen var ferdig. I følge Tjora (2012, 161) er det viktig å sikre at informantene ikke 

blir bedratt, og vi har derfor sagt oss enige med HR-direktøren i organisasjonen om at hun skal 

se over oppgaven, og godkjenne den for å sikre at alt materialet som ble brukt er korrekt.  

 

3.4 Analyse av data 
Intervjuene ble tatt opp ved hjelp av en applikasjon utviklet av UiO; «nettskjema-diktafon», 

jfr. datamaterialet på UiOs side «Nettskjema-diktafon» (2017). Grunnen til at vi valgte å bruke 

denne diktafon-applikasjonen, fremfor vanlig lydopptak på smarttelefonen, var av 

sikkerhetsmessige årsaker. Applikasjonen sender lydfilene videre til et nettskjema, og av 

sikkerhetsgrunner var det ikke mulig å avspille lydopptaket direkte fra telefonen. Opptaket 

krypteres på telefonen, og lagres kun der midlertidig inntil det sendes til nettskjemaet. Etter 

sending blir opptaket automatisk slettet fra mobiltelefonen. Ved å benytte denne programvaren 
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fikk vi følgelig en garanti for at lydopptakene var sikret frem til transkriberingen var ferdig og 

lydopptakene ble slettet.  

 

I etterkant av intervjuene transkriberte vi lydopptakene, slik at de ble bedre egnet for analyse 

(Kvale og Brinkmann 2009, 188). Alle lydopptakene ble transkribert ved hjelp av programmet 

f4- og f5transkript. Grunnen til valget av dette programmet, var at det er tidsstempel underveis 

i hele dokumentet. På denne måten fikk vi muligheten til å gå tilbake til interessante sitater for 

å sikre oss at det var det som faktisk ble sagt. Samtidig er det et valg i programmet som kan 

styre hastigheten på avspillingen, noe som vi fikk stor nytte av, jfr. datamaterialet på 

Audiotranskriptions side «f4 & f5transkript» (2017). Vi valgte å skrive ned ord for ord av det 

som ble sagt, med unntak av tilfeller hvor samtalene sporet av til temaer som ikke var relevante 

for oppgavens problemstillinger. Selv om arbeidet med ordrett transkribering er tidkrevende, 

var dette fordelaktig for å gjenoppleve samtalen, og vi så det som nødvendig for å sikre at alle 

relevante opplysninger fra informanten ble tatt med (Dalland 2012, 179). I forbindelse med 

transkriberingen ble alle relevante personopplysninger registrert i et eget passordbeskyttet 

dokument.  

 

Etter at transkriberingsarbeidet for alle intervjuene var ferdig, begynte vi med koding. Koding 

av materialet er viktig for å skape oversikt over tekstens innhold ved at den forenkles og 

sammenfattes (Grønmo 2004, 246). For å starte arbeidet med koding, brukte vi 

dataprogrammet NVivo. Dette programmet gjorde ikke kodingsarbeidet noe raskere enn å gjøre 

det for hånd, men vi følte det ga oss en bedre oversikt og struktur i arbeidet. Grønmo (2004, 

247-248) viser også til fordelen med å bruke et dataprogram i analysearbeidet, hvor for 

eksempel tekstutsnitt fra ulike deler av datamaterialet kan grupperes sammen hvis de har like 

koder. Dette kan være en viktig strategi for å avklare meningsinnholdet i tekstutsnittene og 

oppdage mer generelle mønstre i materialet.  

 

For å få en god oversikt over prosessen vår, utviklet vi et kodetre som viser trinnene fra rådata 

til funn, se tabell 2: kodetre. I kodetreets første koding presenterer vi eksempler fra de ansatte, 

med ett sitat fra Manpower og ett sitat fra Experis, for å gi en innsikt i de ulike opplevelsene. I 

vårt analysearbeid har vi kodet alt av transkribering, men har i dette treet valgt å kun ta med 

sitater som forklarer essensen til de andre kodingene for å holde det mest mulig oversiktlig.  
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I første runde benyttet vi oss av åpen koding. I følge Grønmo (2004, 247) innebærer åpen 

koding at det først og fremst er de empiriske dataene som er bestemmende for hvilke koder 

som blir valgt. Vi startet altså med å se på sitater fra både Manpower og Experis, og lot de styre 

kodene som ble utviklet under andre koding. Vi knyttet dermed det empiriske opp mot ulike 

teoretiske begreper. Videre bygde det tredje trinnet på både selve teksten og de kodene som ble 

utviklet under åpen koding. Vi så en sammenheng rundt flere av begrepene fra andre kodingen, 

og satte dem i et litt mer overordnet felles begrep i prosessen rundt tredje koding. Dette kalles 

for aksial koding (Postholm 2010, 89), hvor kategoriene blir modifisert og organisert i en litt 

større sammenheng. Videre brukte vi selektiv koding, hvor vi identifiserte noen 

kjernekategorier og trakk ut det viktigste fra disse. Gjennom denne prosessen kom vi frem til 

våre funn som blir presentert i tredje koding (Alvesson og Sköldberg 2018, 79-80). Vi hadde i 

utgangspunktet avdekket sju funn i vår oppgave. Med tanke på oppgavens omfang vil vi i 

analysedelen redegjør for tre av disse funnene; (1) Ulik vurdering av kommunikasjons- og 

informasjonsflyten, (2) Ulik opplevelse av maktforhold, og (3) Opplevd mangel på formell 

medvirkning. Vi har valgt ut de tre funnene som vi synes var mest interessante, og som vi følte 

vi burde gå mer i dybden på. Samtidig så vi også at informantene våre var mest opptatt av disse 

temaene.  
 

 

Første koding  

 

 

Andre koding 

 

 

Tredje koding 

«Og da er det veldig sånn, når vi blir informert så har vi ikke 

noe mer vi skulle ha sagt»  

- Ansatt, Manpower 

 

«Ja vi får nok informasjon. God informasjon på ulike 

plattformer. Og vi får kurs, lærte oss opp i Dynamics»  

- Ansatt, Experis 

Informasjon Ulik vurdering 

kommunikasjons- 

og informasjonsflyt 

 

«Også tenker jeg, gjør det jevnlig da. Også følge opp da. Sånn 

som det vi sa med registrering av tiden. Følg det opp i etterkant. 

For jeg synes ofte at ting blir gjort, også henger det liksom i 

løse tråder som bare henger rett over oss. Hva skjedde der 

liksom? Ingen sier jo noe»  

- Ansatt, Manpower 

 

«Det er en ganske frittalende atmosfære»  

- Ansatt, Experis 

Dialog/ 

Kommunikasjon 
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«Det kommer an på hva det handler om. Vi skal på et vis være 

eksperter på våre områder. Men mange andre saker, at man 

sitter med en stor case, vi tør å snakke med lederne våre om 

sånt. Den tilliten finnes»  

- Ansatt, Manpower 

Tillit 

[Snakk om skinndemokrati]: «Det er i hvert fall bedre enn at du 

ikke har fått sagt noe. For det er noen ganger vi har sett at 

funksjoner har blitt tatt bort i systemet, også er det lederen over 

lederen som sier at for den er det ingen som bruker. Også er det 

sånn jo, vi brukte den daglig»  

- Ansatt, Manpower 

 

«Jeg føler jeg kan få gjennomslagskraft. Ikke alltid selvsagt. 

Men sånn er det jo i en stor organisasjon»  

- Ansatt, Experis 

Innflytelse Ulike opplevelse 

maktforhold 

«Jeg tror nok at de som starter prosessene, involverer noen. Og 

at de føler at de involverer folk. Men så er det en liten prosent 

og kanskje den samme gjengen som ofte involveres. Eller de 

nærmeste som er ett fellesskap. Også er det andre deler av 

selskapet som ikke er involvert i det heile tatt»  

- Ansatt, Manpower 

 

«Det var mer sånn før. Nå kan folk mer rekke opp hånda føler 

jeg. Tidligere, så var det ikke alles mening som telte»  

- Ansatt, Experis 

Makt 

«I og med at vi ikke så ofte blir trukket med i prosessene, så 

kan vi heller ikke påvirke så veldig mye i forhold til 

beslutninger»  

- Ansatt, Manpower 

Beslutning 

 

«Jeg synes at vi har en veldig selvstendig jobb. Vi har våre mål. 

Vi bestemmer helt hvordan dagen og uka skal se ut på 

kalenderen. Så det er veldig selvstendig jobb så lenge vi leverer 

det vi skal»  

- Ansatt, Manpower 

 

«Her skaper man mye leveranser selv, og så er det prosesser på 

en måte som ligger under, men det er jo veldig opp til hver 

enkelt til å gjøre jobben. Og derfor også medvirker man mer, 

man har mer medvirkningsinvolvering»  

Autonomi 
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- Ansatt, Experis 

«Jeg er jammen ikke sikker [på hva ledelsen gjør for å legge til 

rette for medvirkning]»  

- Ansatt, Manpower 

 

«Etter Experis-dagen i fjor spurte en av lederne om hvorfor er 

det sånn i Experis at ledergruppen gjør alt av endringsprosesser. 

Hvorfor involveres ikke flere. Og etter det så begynte den 

ballen å rulle veldig. Og etter det så kom det jo en del mengde 

med ting som alle skulle involveres i så man gikk fra 

«ledergruppa ordner alt, til nå skal alle involveres». Så de skal 

jo ha for å ha testet ut det da. Det er jo klart når ledelsen går fra 

0-100 er jo dette utfordrende»  

- Ansatt, Experis 

Tilrettelegging for 

medvirkning 

Opplevd mangel på 

formell 

medvirkning 

«Så jeg savner at det er satt i system, at man har en sånn type 

høringsaktigmåte å involvere drift på»  

- Ansatt, Manpower 

 

«De som leder gruppene er veldig glad for at noen ønsker å 

engasjere seg. Også er det en del som kun kan engasjere seg i 

en kort periode. Eller, ja jeg kan gjøre det, men jeg har det 

travelt. Så har man utrolig stor forståelse for det selvfølgelig. 

Men det gjør jo også at kravene fra engasjementet kanskje ikke 

er fastsatt fra begynnelsen av. Og da hvis du da har ti stykk som 

da er ganske engasjerte så dabber det litt av, så er det egentlig 

ingen som har noe sånt sluttansvar. Så vi trenger mer struktur 

på det. Mangel på struktur gjør at det bare blir sånn»  

- Ansatt, Experis 

Struktur 

Tabell 2: Kodetre 
 

I tabellen over har vi illustrert veien fra rådata til kode til funn. Etter dette så vi det 

hensiktsmessig å utvikle en oppsummeringstabell til de tre funnene. Dette gjorde vi for å få en 

større oversikt over de tre temaene, samt for å forstå hva ledelsen og ansatte i de to avdelingene 

egentlig sa om temaet. Dette mente vi ville være til god hjelp når vi skulle sette i gang med 

analysearbeidet. Funn 1 er oppsummert i tabell 3, funn 2 er oppsummert i tabell 4, og funn 3 

er oppsummert i tabell 5.  
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Ulik vurdering av 
kommunikasjons- og 
informasjonsflyten 

Ledelse Ansatt 

Experis Har vært dårlig før, men opplever 
nå en god kommunikasjons- og 
informasjonsflyt med de ansatte 

Opplever en god 
kommunikasjons- og 
informasjonsflyt med ledelsen 

Manpower Opplever at de tilrettelegger for 
god kommunikasjon, men at dette 
ikke alltid er lett, da de føler det er 
personavhengig 

Opplever en dårlig 
kommunikasjons- og 
informasjonsflyt med ledelsen 

Tabell 3: Oppsummering av funn 1; ulik vurdering av kommunikasjons- og informasjonsflyten 
 
 

Ulik opplevelse av maktforhold Ledelse Ansatt 

Experis Opplever at de legger til rette for 

at alle som vil får være med å 

medvirke 

Opplever at alle som vil har 

muligheten til å være med å 

medvirke 

Manpower Opplever at alle som vil får være 

med å medvirke, men at enkelte 

ledere ikke alltid ser nytten av at 

alle ansatte skal få medvirke  

De opplever stor trynefaktor ved 

at noen har mer makt enn andre til 

å medvirke, og at dette går på 

nettverk og relasjoner 

Tabell 4: Oppsummering av funn 2; ulik opplevelse av maktforhold 
 
 

Opplevd mangel på formell 

medvirkning 

Ledelse Ansatt 

Experis Opplever meget god 

tilretteleggelse for formell 

medvirkning 

Opplever uklar rolle og 

ansvarsavklaring rundt den 

formelle medvirkningen 

Manpower Opplever generelt god 

tilretteleggelse for formell 

medvirkning 

Opplever en liten grad av 

tilrettelegging for formell 

medvirkning 

Tabell 5: Oppsummering av funn 3; opplevd mangel på formell medvirkning 
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4 Analyse 
4.1 Ulike vurderinger av kommunikasjons- og 

informasjonsflyt 
4.1.1 Experis 
Ledelsen i Experis forteller at det har blitt mye fokusert på informasjon og kommunikasjon det 

siste halvannet året. Bakgrunnen for dette er misnøyen som kom frem av fjorårets 

arbeidsmiljøundersøkelse. Ledelsen så dermed et tydelig forbedringspotensial, samtidig som 

de ansatte etterspurte en bedre kommunikasjonsstrategi. De poengterer samtidig at det er store 

utfordringer rundt hvor mye informasjon som skal deles, ettersom ansatte kan ha forskjellige 

behov. Dette kan sees ut i fra de to sitatene under: 

 

Kommunikasjon har vært et stort tema sant. De ansatte har vist dette i 

arbeidsmiljøundersøkelsene sant. At de har vært misfornøyde med mengden 

informasjon da, og formatet. - Ledelse, Experis 

 

Ja, for lite, noen synes det er for mye, noen synes det er akkurat passe. Altså du har like 

mange alternativer som folk som har besvart da. Men jevnt over så man at man hadde 

et behov for å gjøre et grep der, for å forhindre misnøye. Ikke sant, folk blir frustrert 

når de ikke vet hva som skjer og hvorfor. Det blir en kilde til irritasjon. Dårlig 

arbeidsmiljø, dårlig kultur. Så dette har vært et stort tema i Experis det siste halvannet 

året. - Ledelse, Experis 

 

Ledelsen i Experis formidlet dermed en tydelig refleksjon rundt viktigheten av god 

informasjonsformidling. Slik Arnstein (1969) hevder, er informasjon det viktigste 

utgangspunktet for at de ansatte skal få muligheten til å delta. Ledelsen poengterer hvordan en 

slik formidling av informasjon er desto viktigere i de endringsprosessene som ManpowerGroup 

i dag står overfor: 

  

Vi bruker mye tid nå på å passe på når det kommer større endringer som skal 

implementeres at man snakker godt gjennom hvorfor, når, hvordan og hvem. Så vi ikke 

bare kjører en beslutning gjennom også begynner man. For da er det ganske mange 

som går glipp av det toget. - Ledelse, Experis 
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Ledelsen utrykker viktigheten av tidlig informasjonsformidling ved endringsprosesser, noe 

som også kan forstås i lys av Arnsteins (1969) teori. Videre poengterer ledelsen nytten av å 

formidle tilstrekkelig og relevant informasjon, noe som viser seg å også være viktig ifølge 

Jacobsen og Thorsvik (2016).  De ansatte i Experis er godt fornøyd med måten ledelsen 

formidler informasjon på, og mengden av informasjon som blir formidlet. De erkjenner dog 

ledernes utfordring knyttet til hvor mye informasjon som skal formidles til enhver tid, og hvilke 

fora som skal brukes. Det kommer også tydelig frem at dette har vært et stort problem tidligere, 

men at de i dag mener ledelsen har fått til en god balansegang, selv om dette vil være 

personavhengig hvor noen alltid vil mene de får for mye, eller for lite informasjon: 

 

For kommunikasjonen har spesielt hos ledelsen, og det kom frem på Experis-dagen i 

fjor, at det var det viktigste og største aberet. Og der er det blitt gjort veldig mange 

initiativer. Så hadde vi hatt samme samtale for ett år siden hadde nok svarene vært 

forskjellig. - Ansatt, Experis 

 

Ledelsen i Experis utrykker at de ønsker å oppnå en best mulig kommunikasjonsflyt med de 

ansatte. De jobber derfor for at avstanden mellom ledelsen og de ansatte skal være minst mulig, 

noe de mener vil legge til rette for god kommunikasjon mellom partene. Dette gjør at de viser 

en grunnleggende forståelse av at god kommunikasjon trolig vil føre til at de ansatte blir mer 

mottakelige, engasjerte og motiverte for å godta at endringer skjer, og selv ønske å ta del i 

endringsprosessene. På denne måten henger ledelsens forståelse og praktisering av 

kommunikasjonsarbeidet tett sammen med hva forskningen på feltet hevder er den mest 

hensiktsmessige måten å oppnå organisatorisk suksess i endringsprosesser (Frahm og Brown 

2005; Jacobsen og Thorsvik 2016).  

 

Ledelsen utrykker også en anerkjennelse av de ansatte som viktige ressurser for å lykkes i 

endringsprosesser, og poengterer derfor mulighetene til å fange opp gode ideer fra ansatte som 

til daglig er «tett på» kjernen i de tjenestene som Experis leverer. En slik forståelse henger tett 

sammen med Kotter (2012) og Klev og Levin (2009) forståelser av hva som i størst grad sikrer 

vellykkede endringsprosesser. Lederne mener de har tilrettelagt for en «åpen-dør-policy», som 

har vært et godt virkemiddel for å oppnå en god kommunikasjon mellom ledelsen og de ansatte. 

De ansatte er enige i dette, og mener det er en «frittalende atmosfære», hvor de ikke har 
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problemer med å påpeke situasjoner der de mener ledelsen burde forbedre sitt informasjons- 

og kommunikasjonsarbeid, noe som følgende sitat underbygger: 

 

Det jeg innimellom har påpekt til noen ledere, at de som ledere i en ledergruppe, at de 

temaene som en snakker om i februar ikke blir effektuert før i oktober. Og da er ledelsen 

på et helt annet kapasitetsnivå med tanke på det. Så det som blir nytt for folk da er 

gammelt for dem. Det må en huske på, og ha en plan for dette. Som motvirker sjokk på 

den måten da. Dette er nok en gang en balanse, om når man skal informere om ting og 

videre. - Ansatt, Experis 

 

Ledelsen mener videre at et slikt tiltak rundt kommunikasjonen har vært med på å bygge opp 

et godt tillitsforhold mellom dem og de ansatte. De ansatte erkjenner dette, og er på sin side 

svært fornøyde med hvordan kommunikasjonen nå blir tilrettelagt i Experis: 

 

Vil jo si det. Den er ganske god og åpen. - Ansatt, Experis 

 

Ja vi får nok informasjon. God informasjon på ulike plattformer. Og vi får kurs, lærte 

oss opp i Dynamics. - Ansatt, Experis 

 

Gjennomgående poengterer de ansatte at ledelsen tilrettelegger for, og ønsker at de skal komme 

med tanker, ideer og forslag til både forbedringer og endringer. Her kan det trekkes linjer til 

Kotter (2012), som hevder at en slik tilrettelegging er svært viktig for å øke sannsynligheten 

for en suksessfull endringsprosess. På bakgrunn av slike uttalelser fra de ansatte, kan det tenkes 

at ledelsen ønsker å tilrettelegge for at slike faktorer skal oppstå, grunnet en forståelse av at 

dette fører til suksessfulle endringsprosesser. 

  

Dachler og Wilpert (1978) hevder at uformell medvirkning oppstår som følge av løpende 

dialog og diskusjoner med utgangspunkt i det organisatoriske samspillet mellom ledelsen og 

de ansatte. På bakgrunn av ledernes og de ansattes opplevelse av en god kommunikasjons- og 

informasjonsflyt, kan det argumenteres for at tilretteleggingen av den uformelle medvirkningen 

er god. Det er tydelig at ledelsen legger til rette for, og ønsker et arbeidsklima som preges av 

en god kommunikasjon mellom ledelsen og de ansatte, hvor uformell dialog og informasjon er 

en del av arbeidshverdagen til de ansatte. De ansatte i Experis uttrykker i stor grad den samme 

oppfattelsen som ledelsen, og hevder på sin side at en slik tilrettelegging og mulighet for 
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uformell medvirkning bidrar til at de ansatte blir motiverte, samtidig som de føler et eierskap 

til arbeidsprosessene. Dette er også funn som stemmer overens med forskningen på feltet 

(Cotton et al. 1988). I tillegg er det også konsensus blant ledelsen og de ansatte om at en slik 

form for medvirkning ikke bare bidrar til økt nytteverdi for Experis som avdeling, men også 

for ManpowerGroup som overordnet organisasjon. Her kan det trekkes linjer til Cotton et al. 

(1988), som viser at uformelle medvirkningsprosesser også fører til økt produktivitet for 

organisasjonen. 

 

4.1.2 Manpower 
I likhet med Experis mener ledelsen i Manpower at de informerer og kommuniserer godt med 

de ansatte om endringsprosesser. De mener også at de informasjonskanalene de bruker er gode, 

men at de møter utfordringer knyttet til mengden av informasjon som bør kommuniseres til 

ulike aktører. De skildrer derfor et arbeidsklima hvor ledelsen er opptatt av at de ansatte blir 

hørt og lyttet til, samt hvordan en god kommunikasjon mellom partene fører til motiverte 

ansatte, som igjen bidrar til vellykkede endringsprosesser (Sashkin 1984; Kotter 2012). 

  

De ansattes oppfatning er imidlertid en helt annen enn ledernes. I motsetning til de ansatte i 

Experis, synes de ansatte i Manpower at de får for lite informasjon fra ledelsen: 

 

Du kan si at for en liten stund siden så hadde vi en kartlegging av tidsbruk. Så kan det 

hende at det blir noen endringer. Vi så på fordeling av arbeidsoppgaver, også skulle 

noen måle hva vi gjorde. Men da vet vi jo ikke noe mer enn det. Vi har ikke hørt noe.    

- Ansatt, Manpower 

 

Der kom det ingen informasjon. Om hva det skulle brukes til, hvilke punkter som skulle 

måles. Hadde man visst hva det skulle brukes til da bare. - Ansatt, Manpower 

 

Jeg savner veldig en oppfølging da. En status i etterkant. - Ansatt, Manpower 

 

Også tenker jeg, gjør det jevnlig da. Også følge opp da. Sånn som det vi sa med 

registrering av tid. Følg det opp i etterkant. For jeg synes ofte at ting blir gjort, også 

henger det liksom i løse tråder som bare henger rett over oss. Hva skjedde der liksom? 

Ingen sier noe. - Ansatt, Manpower 
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Enkelte påpeker også en opplevelse av at viktig informasjon blir holdt tilbake. På bakgrunn av 

dette funnet kan det trekkes linjer til Jacobsen og Thorsviks (2016) redegjørelse av hvordan 

kommunikasjonsproblemer kan oppstå som følge av bevisst tilbakeholdelse av informasjon. 

De ansattes opplevelse i Manpower kan på denne måten ha hatt en negativ påvirkning på 

kommunikasjonen, og dermed bidratt til usikkerhet på arbeidsplassen: 

 

Ved lite informasjon gjør man sine antakelser, og jeg tror mange blir litt usikre – hva 

betyr det for jobben min? Man bruker mye unødvendig energi på det. - Ansatt, 

Manpower 

 

På bakgrunn av Jacobsen og Thorsviks (2016) teori kan det dermed argumenteres for at en økt 

informasjonsmengde kan bidra til å redusere de ansattes opplevde kommunikasjons-

utfordringer med ledelsen. Ledelsen i Manpower vil på bakgrunn av dette trolig være tjent med 

å formidle mer relevant informasjon ut til de ansatte. I tillegg bør de forsøke å redusere 

mengden informasjon som holdes tilbake, slik at de på denne måten viser annerkjennelse for 

de ansattes negative opplevelser. Videre kan det også argumenteres for at motstand mot endring 

(Lines 2004) kan oppstå som følge av en manglende informasjon- og kommunikasjonsflyt, ved 

at de ansatte ikke kjenner et eierskap til endringene. Slik Frahm og Brown (2005) viser, 

påvirker kommunikasjonsflyten de ansattes mottakelighet for endring, og hvordan motstand 

mot endring igjen kan reduseres ved en god toveiskommunikasjon. På bakgrunn av dette kan 

det argumenteres for at de ansattes opplevde mangel på god kommunikasjon med ledelsen 

trolig kan resultere i en redusert endringsmottakelighet i Manpower.  

 

I følge Jacobsen og Thorsvik (2016) kan det også oppstå kommunikasjonsproblemer hvis 

enkelte kommunikasjonskanaler overbelastes. De ansatte i Manpower poengterer 

utfordringene ved innhenting av informasjon: 

 

Vi har veldig mange plattformer hvor informasjon kan deles. Det er utrolig mange fora. 

Så det å vite hvor man skal hente og dele informasjon. Det er en utfordring. Kan fort 

bli mye og uoversiktlig. - Ansatt, Manpower 

 

På bakgrunn av de ansattes vurderinger kan det argumenteres for at det er et behov for en 

tydeligere informasjonsformidling, hvor Manpower mest sannsynlig vil være tjent med å 
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tydeliggjøre hvilken informasjon som skal formidles, og deretter hvor den skal formidles. For 

å komme frem til hvordan, og hvilke kommunikasjonskanaler som vil være best egnet for de 

ansatte i Manpower, kan det på bakgrunn av Jacobsen og Thorsviks (2016) uttalelser være 

avgjørende at ledelsen reflekterer over hva som preger Manpowers struktur, prosesser og 

kultur. Med utgangspunkt dette vil de trolig kunne formidle informasjonen på best mulig måte, 

og gjennom de riktige kommunikasjonskanalene. Et slikt tiltak bygger derfor på Jacobsen og 

Thorsviks (2016) forståelse av viktigheten av det å vurdere interne organisatoriske forhold slik 

at kommunikasjonen blir mest mulig effektiv.  

 

Våre funn viser også at de ansatte ikke føler at de blir hørt av ledelsen. Noen utrykker en 

forståelse av at ledelsen ikke ønsker eller ser nødvendigheten av å lytte til tankene og ideene 

til de ansatte. Dette resulterer igjen i en følelse av at det ikke legges til rette for medvirkning i 

tilstrekkelig grad. Flere gir utrykk for at de selv velger å la være å medvirke, siden de sjelden 

blir hørt på, og får gjennomslag hos ledelsen. Ifølge ledelsen derimot, ønskes det medvirkning 

av ansatte, men at det ofte er de ansatte selv som ikke ønsker å bidra: 

 

Jeg tror ofte de ansatte ikke ønsker å medvirke, det kan jo bli mye, det skjønner jeg jo. 

Ofte vil de bare at vi i ledelsen skal gi dem et fasitsvar. Men så sier jeg; nei, dere må 

være med. Også blir de jo så glad etterpå da. - Ledelse, Manpower 

 

I følge Brown og Harvey (2006) er det enkelte som foretrekker at andre tar beslutninger, og 

heller forteller dem hva de skal gjøre. På bakgrunn av ledernes uttalelser kan det argumenteres 

for at en slik forståelse er tilfellet i Manpower, hvor noen ledere poengterer at de ansatte ofte 

ønsker et «fasitsvar». Ledelsen mener at de ansatte ikke ønsker å være med å påvirke 

endringsprosesser. Pasmore og Fagans (1992) hevder derimot at mennesker alltid foretrekker 

å delta fremfor å ikke delta, noe som dermed fraviker fra ledelsens opplevelse. De ansatte i 

Manpower mener på sin side at medvirkning er ønskelig blant alle ansatte i organisasjonen, 

men at ledelsen velger å ikke involvere dem. Samtidig sier de ansatte at det føles som det er en 

lang vei opp til ledelsen: 

  

Hvis jeg har en ide kan ikke jeg komme alene, det må komme fra flere hold. I tillegg 

føles det som en lang vei opp til ledelsen. - Ansatt, Manpower 
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I følge (Engelstad et al. 2003) må beslutninger forankres blant de underordnede for at de skal 

kunne få tilstrekkelig legitimitet til å faktisk kunne gjennomføres. Som følge av de ansattes 

opplevelser, kan det på bakgrunn av et slik teoretisk utgangspunkt tenkes at Manpower vil ha 

en større risiko for å ikke oppnå de ønskede målene med organisasjonens endringsprosesser, 

forutsatt at slike forståelser er reelle.  

 

Som følge av at de ansatte i Manpower hverken føler at informasjonen eller kommunikasjonen 

mellom ledelsen og de ansatte er god nok, kan det argumenteres for at tilretteleggelsen av den 

uformelle medvirkningen ikke er tilstrekkelig. Ansattes opplevelse av å ikke bli hørt og lyttet 

til er med på å understreke ledelsens manglende tilrettelegging av arenaer hvor konstruktiv 

utveksling av tanker, ønsker og ideer kan finne sted. På denne måten vil det heller ikke oppstå 

løpende diskusjoner, konflikter eller faglige debatter hvor kunnskap og erfaringer kan deles, 

læres bort og utvikles. I følge Brunsson (2013) vil slike diskusjoner og tilhørende konflikter 

være avgjørende for å møte de økte forventningene fra stadig mer krevende institusjonelle 

omgivelser. På denne måten kan det igjen argumenteres for at de ansattes opplevde mangel på 

medvirkning kan føre til motstand mot endring, og dermed også mangelfulle endringsprosesser 

(Lines 2004). På bakgrunn av forskningen til blant annet Cotton et al. (1988), som viser at den 

uformelle medvirkningen fører til både økt produktivitet og tilfredstillelse hos de ansatte, vil 

det være uheldig hvis Manpower ikke i tilstrekkelig grad tilrettelegger for dette. Likevel mener 

ledelsen i Manpower at de legger til rette for at de ansatte skal være med å medvirke, men at 

de ansatte selv ikke ønsker dette. De ansatte hevder derimot at de ønsker å medvirke, men at 

ledelsen ikke gir dem muligheten til dette. På grunn av denne forskjellen i 

virkelighetsoppfatning, er det vanskelig å stadfeste om det er de ansattes, eller ledelsens 

opplevelse av medvirkningen som gjenspeiler realiteten i størst grad.  

 

4.2 Ulik opplevelse av maktforhold 
4.2.1 Experis 
I intervjuene med ledelsen og ansatte i Experis, kommer det ikke frem noen problemer knyttet 

til en makt-ubalanse gjennom favorisering. Ledelsen i Experis sier at dette er noe de bevisst 

har jobbet for å unngå, samtidig som de ansatte sier at alle som vil være med, får være med: 

 

Vi prøver å unngå trynefaktor, fordi det er jo farlig på en måte. Det er fort gjort at man 

bommer der da. Også er det noen ganger man ikke har fått mye respons og da har vi 
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spurt da. Men da har vi passet på å spørre ganske mange forskjellige folk da. Og det 

har vært et tema flere ganger at vi skal passe å ta med oss de som ikke snakker så høyt, 

og ikke er de mest ekstroverte folkene. Vi prøver i alle fall. Det vil jo vise seg om vi har 

greid det. -  Ledelse, Experis 

 

4.2.2 Manpower 
I Manpower har de ansatte en oppfattelse om at det finnes en favorisering av enkelte på 

arbeidsplassen, og de påpeker en tydelig trynefaktor mellom ledelsen og enkelte ansatte:  

 

Jeg tror ikke det er kunnskap det går på. Jeg tror det er mer nettverk. Hvem du kjenner 

internt og hvilke relasjoner du har internt som styrer hvilke fora du får delta i. - Ansatt, 

Manpower 

 

Jeg tror at når det er sånne store prosjekter, at det er de som er i spissen og som bruker 

dem de kjenner selv. - Ansatt, Manpower 

 

Kan være litt trynefaktor på det ja. - Ansatt, Manpower 

 

På denne måten vil noen ansatte få mer makt enn andre til å sette agendaer på dagsorden. En 

slik forståelse henger tett sammen med Lukes´ (2005) andre maktdimensjon, som poengterer 

en form for agendamakt, samt den skisserte maktbasen som Jacobsen og Thorsvik (2016) kaller 

for «kontroll over dagsorden». På bakgrunn av de ansattes forståelser kan det virke som det har 

oppstått en markant makt i ikke-beslutninger på bakgrunn av at noen har fått muligheten til å 

utøve mer makt gjennom medvirkning enn andre. Flertallet av de ansatte besitter dermed en 

følelse av maktesløshet knyttet til muligheten for å medvirke som følge av ledelsens manglende 

tilretteleggelse. Sitatet under underbygger forståelsen av at kjennskap og gode relasjoner til 

ledelsen gjør at enkelte i større grad får være med å delta i endringsprosesser enn andre:  

 

Det føles ikke akkurat som om det er loddtrekning rundt hvem som blir utvalgt. - Ansatt, 

Manpower 

 

På bakgrunn disse opplevelsene kan det argumenteres for at ansattes kjennskap og gode 

relasjoner til ledelsen trolig gjør at noen i større grad får være med å delta i endringsprosesser 
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enn andre. Dette kan sees i lys av den siste maktbasen til Jacobsen og Thorsvik (2016), som 

kalles for «allianser og nettverk». Denne maktbasen omhandler at ansatte isolert sett kan besitte 

en svært liten formell makt, men som følge av dets kjennskap og allianser med ledere i formelle 

maktposisjoner, får den enkelte ansatte en økt reell påvirkningskraft. En slik teori kan dermed 

også være med på å forklare hvorfor flertallet av Manpowers ansatte besitter en følelse av å 

ikke bli sett eller hørt, noe som ifølge Klev og Levin (2009) kan føre til motstand mot endring, 

samt vanskelige implementeringsprosesser. 

  

Hvis det er tilfelle at noen ansattes agendaer blir satt på dagsorden hyppigere enn andres, kan 

dette ha ført til at flere ansatte er blitt uformelt utestengt fra medvirkningsprosessene. Siden 

forskning viser at medvirkning er en viktig kilde til motivasjon, eierskap og tilfredstillelse på 

arbeidsplassen (Engelstad et al. 2003), og at medvirkning øker sjansen for organisatorisk 

suksess i endringsprosesser (Glew et al. 1995), vil en slik bevisst eller ubevisst utestengelse fra 

uformelle medvirkningsprosesser være svært uheldig. Konsernsjefen i ManpowerGroup 

understreker at fordelene med involvering er mye større enn ulempene, og at manglende 

involvering vil gjøre det vanskelig å lykkes med endringsprosessene: 

 

Jeg tror at i den verden vi lever i nå, som er mer og mer i endring, gjør at vi er helt 

avhengige av at ikke bare en sjef sitter og prøver å påvirke en endring, men at du er 

avhengig av å mobilisere organisasjonen til å ha lyst til og være med å påvirke for å 

oppnå vellykkede endringsprosesser. - Konsernleder, ManpowerGroup 

 

Forskningen til Scott et al. (2003) støtter dette, og mener at selv et fåtall ansatte som ikke føler 

seg involvert, kan ødelegge sjansen for at et helt endringsprosjekt lykkes. 

  

Selv om de ansatte hevder at noen har mer makt enn andre til å påvirke, var det vanskelig for 

dem å utpeke hvem disse ansatte faktisk var. Dette kan indikere at makten vanskelig lar seg 

identifisere gjennom observasjon, som ifølge Lukes (2005) kan være en form for skjult makt. 

På bakgrunn av dette kan det argumenteres for at det kretser en skjult form for makt innad i 

Manpower. Som følge av de ansattes opplevelser kan det argumenteres for at noen ansatte, 

kanskje også over tid, har fått mulighet til å sette dagsorden i Manpower. Dette kan ha resultert 

i at en slik makt har blitt forplantet i Manpowers systemer, prosesser og kultur, noe som kan 

forstås i lys av Lukes´ (2005) tredje maktdimensjon. De ansattes vanskeligheter med å utpeke 

bestemte personer som de mente fikk medvirke mer enn andre, kan muligens forklares ved at 
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Manpowers maktkonsentrasjon i større grad ligger skjult i avdelingens «vegger». Ifølge Lukes 

(2005) vil slike innebygde systemer og prosesser være med på å forme folks ønsker og 

interesser. I våre funn er det ingenting som indikerer at dette er tilfelle i Manpower. Det 

kommer tydelig frem at de ansatte har klare individuelle ønsker og interesser, som ikke 

nødvendigvis er farget av systemene eller kulturen rundt. På bakgrunn av de ansattes ønsker 

om å bli hørt og få muligheten til å medvirke i endringsprosesser som berører dem selv og 

organisasjonen som helhet, kan det argumenteres for at det ikke finnes noen falsk bevissthet 

(Lukes 2005) i Manpower.  

 

Med utgangspunkt i den ovenstående drøftelsen kan våre funn indikere at Manpowers ledelse 

står overfor store utfordringer når det kommer til å fange opp, og endre den skjulte makt-

ubalansen som de ansatte opplever. Ledelsen erkjenner likevel viktigheten og nytten av 

ansattes medvirkning i endringsprosesser, noe som vil være et godt utgangspunkt for å forsøke 

å redusere den opplevde favoriseringen og trynefaktoren som, i følge de ansatte, befinner seg i 

Manpower.  

 

4.2.3 Lederens påvirkning på medvirkning i endringsprosesser 
Som følge av at de ansatte føler en ujevn og urettferdig mulighet til å medvirke i Manpower, 

kunne et resultat av dette ha vært en oppstandelse av interessekonflikt mellom partene, noe 

som på mange måter kan ha ført til uheldige konsekvenser for arbeidsmiljøet i Manpower 

(Jakobsen et al. 2010). Likevel viser våre funn at slike interne interessekonflikter mellom de 

ansatte ikke er særlig fremtredende i Manpower, men at de ansatte i større grad retter 

frustrasjon mot ledelsen, som lar en slik urettferdighet og skjev maktfordeling finne sted. 

Ledelsen i Manpower hevder på sin side at en slik favorisering ikke praktiseres, og at de er 

opptatt av å trekke inn forskjellige ansatte i ulike medvirkningsprosesser: 

 

Nei nei nei. Jeg jobber med alle. Her har hele gjengen sine styrker og svakheter.                        

- Ledelse, Manpower 

 

Jeg spør kanskje hvem som har lyst, også pusher jeg kanskje noen ganger på noen jeg 

mener kanskje bør gjøre det. - Ledelse, Manpower 
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Videre i intervjuet kom det frem at de ansatte mener at ledelsen ikke er helt klar over forholdene 

som har blitt påpekt ovenfor. De ansatte opplever at ledelsen tror de involverer, men at det ikke 

er bevisst at det er sitt eget nettverk de trekker inn: 

 

Jeg tror nok at de som starter prosessene, involverer noen. Og at de føler de involverer 

folk. Men så er det en liten prosent og kanskje samme gjengen som ofte involveres. Eller 

de nærmeste som et fellesskap. Også er det andre deler av selskapet som ikke er 

involvert i det hele tatt. - Ansatt, Manpower 

 

De velger sikkert dem de tenker er best skikket, men hvis du ikke kjenner alle så er det 

vanskelig å vite hvem som er best skikket. Så da blir det fort trynefaktor. - Ansatt, 

Manpower 

 

Dette tyder altså på at de ansattes opplevde favorisering og trynefaktor, kan ha oppstått som 

følge av manglende refleksjon rundt utvelgelsesprosessen fra ledernes side. 

 

I både Experis og Manpower er det tydelig at ansattes medvirkning er viktig, både fra ledelsens 

og de ansattes ståsted. Dette kan sees i lys av teorien til blant annet Miller og Monge (1986) 

som viser at deltakelse i endringsprosesser er viktig, ikke bare for individene, men også for 

organisasjonen som helhet. Det var tydelig at lederne i begge avdelingene hadde reflektert over 

temaet, og opparbeidet seg klare oppfatninger om hvorfor de ansattes medvirkning er viktig. 

På denne måten hadde de også klare formeninger hva de burde gjøre for å oppnå den ønskede 

medvirkningen. Når vi etterhvert i intervjuene dykket grundigere ned i hvordan ledelsen faktisk 

la til rette for ansattes medvirkning, så vi derimot at svarene til ledelsen i Manpower var mindre 

entydige enn svarene fra ledelsen i Experis. Når det kom til hva ledelsen i Manpower faktisk 

gjorde, var svarene preget av utvetydighet. Denne utvetydigheten skyldes at svarene om hvor 

viktig det var med en god tilrettelegging av ansattes medvirkning ikke stemte helt overens med 

ledernes forklaringer og vurderinger på hva de faktisk gjorde for å legge til rette for dette. På 

denne måten kan det virke som ledelsen i Manpower ikke har utført en fullstendig og helhetlig 

refleksjon over hvordan de legger til rette for medvirkning i endringsprosesser, noe som igjen 

kan forklare de ansattes opplevde mangel på medvirkningsmuligheter. Hvis dette er tilfellet, 

vil det ifølge Kotter (2012) kunne føre med seg uheldige konsekvenser, som følge av at ansattes 

involvering er en avgjørende faktor for å oppnå vellykkede endringsprosesser. 
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På bakgrunn av våre resultater er det ikke tydelige funn som peker på at ledelsen i Manpower 

bevisst ønsker, eller legger til rette for en slik makt-ubalanse gjennom favorisering. Dette 

kommer blant annet frem som følge av ledelsens tanker om medvirkningens viktighet for 

organisasjonen, og at medvirkning kan gi økt suksess i endringsprosesser, noe som kan sees i 

lys av ulike teoretikere (Bouckenooghe og Devos 2007; Lines 2004; Kuorinka og Forcier 

1995). Det funnene våre heller kan tyde på er at de ansattes opplevelse av favorisering kan 

være en uintendert konsekvens av ureflekterte og ubevisste forståelser og handlinger fra 

ledelsens side. Ledelsen har kanskje ikke reflektert godt nok over hvorfor de faktisk velger å 

trekke inn, og lytte til de ansatte som de plukker ut. I Experis er ikke dette en utfordring, 

ettersom de ansatte ikke føler det samme problemet knyttet til favorisering av enkelte ansatte: 

 

Det var mer sånn før, men ikke nå lenger. Nå kan folk mer rekke opp hånden føler jeg. 

- Ansatt, Experis 

 

Siden de ansatte i Experis ikke erkjenner den samme opplevelsen av favorisering som de 

ansatte i Manpower, kan det argumenteres for at en mulig forklaring på den opplevde 

favoriseringen kan ligge på ledelsesnivå. 

 

Våre funn indikerer at den generelle ledelsesstilen i Experis ligger tett opp mot hva som 

kjennetegner endringsledelse. Endringsledelse dreier seg i stor grad om å legge til rette for 

utvikling og læring, hvor ansattes kompetanse og medvirkning er essensielt for å oppnå 

vellykkede endringsprosesser (Klev og Levin 2009). På bakgrunn av Dachler og Wilperts 

(1978) forståelse av at både formelle og uformelle medvirkningsprosesser, tjener ulike 

organisatoriske problemstillinger, vil det være avgjørende at ledere både legger til rette for 

formelle og uformelle medvirkningsprosesser for å oppnå dette. De ansattes opplevelser tyder 

på at ledelsen i Experis, i større grad enn ledelsen i Manpower, har lyktes på dette området. På 

bakgrunn av uttalelser fra både ledelsen og de ansatte, mener begge parter at det finnes en høy 

grad av tilrettelegging gjennom formelle og uformelle medvirkningsprosesser i Experis. En 

slik tilrettelegging vil trolig øke muligheten for utvikling og læring (Klev og Levin 2009), noe 

som igjen kan tyde på at ledelsen i Experis har likhetstrekk som kjennetegner elementene i 

endringsledelse. Det at de ansatte i Manpower ikke har samme opplevelser som de ansatte i 

Experis kan dermed trolig skyldes at ledelsesstilen i Manpower i mindre grad preges av 

elementene som kjennetegner endringsledelse. 
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Marchington og Lovridge (1979) påpeker at ledere ofte er skeptiske, eller ikke ser fordelene 

av å involvere de ansatte. På bakgrunn av de ansattes uttalelser kan det virke som at ledelsen i 

Manpower preges av en slik kultur hvor de selv har en underbevisst forståelse av at «vi vet 

best». Således kan det tyde på at det regjerer en opplevelse av at ledelsen i form av sin 

kompetanse, erfaring og stilling er bedre egnet til å ta flere avgjørelser på egenhånd: 

 

Når det er litt de større endringsprosessene, så tror jeg de føler at det er greit å styre 

det selv. - Ansatt, Manpower 

 

Det er mange ledere som har vært her veldig lenge, og som da har vært i driften selv. 

De føler at de har nok kjennskap. - Ansatt, Manpower 

 

Dette stemmer overens med Smith (1979), som hevder at ledelsen kan velge å unngå 

involvering av de ansatte, grunnet et ønske om å unngå forstyrrelser fra de som ikke har 

kompetansen som kreves. Dette kan også sees i lys av teorien til Miller og Form (1964), hvor 

ledelsen selv mener de har en unik kompetanse, og er bedre egnet til å ta avgjørelser enn resten 

av befolkningen. De ansattes manglende opplevelse av medvirkning kan dermed lettere forstås 

og forklares hvis det eksisterer nyanser av en slik tankegang hos ledelsen i Manpower. De 

ansatte uttrykte i intervjuene en slik tankegang, hvor de poengterte at ledelsen noen ganger tror 

de «vet bedre selv» siden de har besittet sin lederrolle over lengre tid, og har mer erfaring på 

området. De ansatte i Experis og Manpower utrykker en felles forståelse av at en slik tankegang 

hos Manpowers ledelse kan skyldes avdelingens historiske forankring, samt at Manpowers 

ledelse har besittet sine lederstillinger lengre enn lederne i Experis: 

 

Man blir nok hørt mer i Experis enn i Manpower. I Manpower gidder man ikke å prøve 

og medvirke engang fordi det er mye prat og lite action. Samtidig er Experis og 

Manpower ulike i natur, da Experis er et oppkjøpsresultat hvor kulturen dannes 

etterhvert, mens Manpower har en lang historie. - Ansatt, Experis 

 

Selv om ledelsesstilen i Manpower ikke ligger tett opp mot det som kjennetegner 

endringsledelse, kan det likevel ikke på bakgrunn av våre funn argumenteres for at ledelsen i 

Manpower preges av en tydelig transaksjonell ledelsesstil (Klev og Levin 2009). Det vi derimot 

kan argumentere for, er at Manpowers ledelsesstil kan bære preg av ulike elementer som 

kjennetegner den transaksjonelle ledelsesstilen. Som følge av de ansattes opplevelse om at 
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ledelsen ikke i tilstrekkelig grad tilrettelegger for medvirkning, kan det trolig tenkes at 

Manpowers ledelse i realiteten ikke anerkjenner de ansatte som en avgjørende ressurs for 

oppnåelse av suksess i endringsprosesser, noe som kan være svært kritisk ifølge Scott et al. 

(2003). Den transaksjonelle ledelsesstilen kan forstås som følge av at det regjerer en 

grunnleggende mistillit mellom ledelsen og de ansatte, hvor ledelsen føler at de ansatte ikke 

besitter de rette ressursene til å kunne delta, eller at de ansatte kun følger egeninteresser hvor 

de ikke har et indre ønske om å gjøre arbeid for organisasjonens beste (Klev og Levin, 2009). 

Selv om det blir for ekstremt å hevde at det regjerer et mistillitsforhold mellom ledelsen og de 

ansatte i Manpower, kan en slik forståelse i mild forstand være en mulig årsak til de ansattes 

opplevelse av ledelsens manglende tilretteleggelse av medvirkning. Utsagn om at «ledelsen 

ofte vet best selv» og at medvirkning kan føre til «støy», kan komme av en bevisst eller ubevisst 

mistillit fra ledernes side om en generell usikkerhet knyttet til ansattes kompetanse.  Likevel 

må det igjen poengteres at ledelsen i Manpower hevder at de selv ønsker og tilrettelegger for 

medvirkning av de ansatte, selv om de ansatte har en annen opplevelse av dette. Vi vil derfor 

anbefale at det blir gjennomført undersøkelser i fremtiden på dette området, slik at en kan få et 

mer valid svar på overensstemmelsene vi har funnet gjennom vår studie.  

 

4.3 Opplevd mangel på formell medvirkning 
4.3.1 Experis 
Lederne og ansatte mener medvirkning er viktig og nødvendig for økt motivasjon og nytteverdi 

for selskapet. I ManpowerGroup er det generelt opprettet få formelle medvirkningsordninger. 

HR-direktøren i selskapet erkjenner også mangelen på formelle ordninger. Hun poengterer 

videre at hun lenge har jobbet for å sette ansattes medvirkning på dagsorden i organisasjonen, 

og at dette vil være et satsningsområde i tiden fremover. 

  

I Experis utrykker både ledelsen og de ansatte at tilretteleggingen av den formelle 

medvirkningen er god. Det blir kontinuerlig opprettet ulike prosjektteam hvor de ansatte får 

muligheten til å delta, og dermed også være med å medvirke i endringsprosesser: 

 

Vi gjorde ikke det før synes jeg så mye. Jeg synes at organisasjonen har blitt fryktelig 

mye flinkere på det den senere tiden. - Ledelse, Experis 

 



	 53	

Det har jo vært mer struktur på det, sånn at alle er blitt invitert til å medvirke på dette. 

Også på de større endringene. Og da er det jo vært mer strukturert tilnærming til disse 

arenaene da. - Ansatt, Experis 

 

På bakgrunn av våre funn, henger ledelsens praktisering av formelle medvirkningsprosesser 

tett sammen med Dachler og Wilperts (1978) forståelse av deres tredje form for formell 

deltakelse, hvor ledelsen lager formelle medvirkningsordninger der de ansatte får ta del i 

beslutninger som omhandler organisasjonen. I intervjuene kommer det derimot frem at det er 

ledelsen som i siste instans har beslutningsmakt. Dette indikerer at de formelle 

medvirkningsordningene i Experis i større grad beveger seg mot Cottons (1988) forståelse av 

deltakelsesformen «Consultative Participation». Denne deltakelsesformen har flere likheter 

med praktiseringen av medvirkning i Experis som følge av at de ansatte ikke besitter en formell 

beslutningsmakt. Det at ledelsen tilrettelegger for formelle medvirkningsprosesser i form av 

ulike prosjektgrupper gjør at de skiller disse fra de ansattes primære og operative arbeid. På 

denne måten henger en slik praktisering tett sammen med Brunssons (2013) teori, med 

utgangspunkt i at medvirkning kan få en overført betydning i lys av teorien om det 

organisatoriske hykleriet. Brunsson (2013) hevder at et slikt hykleri er noe positivt og 

nødvendig i et moderne samfunn, og hevder at en mulig løsning for å oppnå dette er å separere 

«politikk» og «handling» som, i vår oppgaves betydning, vil tilsi et skille mellom 

medvirkningsprosesser og de ansattes operative arbeid. Ledelsens tilretteleggelse av formelle 

prosjektgrupper hvor medvirkning gjennom samtale, diskusjoner og debatter skal finne sted, 

henger på denne måten tett sammen med Brunssons (2013) anbefalinger. 

 

Selv om de ansatte i Experis føler ledelsens tilrettelegging av medvirkning er god, påpeker de 

likevel at det ikke alltid har vært slik. I fjor arrangerte ledelsen Experisdagen for første gang, 

hvor ansatte i Experis over hele landet fikk være med å delta. Experisdagen gikk ut på å samle 

alle ansatte på én plass, med en hovedtanke om å legge til rette for deltakelse og innspill fra de 

ansatte. Opplegget var tilrettelagt ved at ledelsen holdt forskjellige workshops for de ansatte 

der ulike organisatoriske temaer eller problemstillinger ble lagt frem for innvendinger og 

drøftelse. De ansatte hevder at det skjedde noe spesielt den dagen: 

  

I fjor var første gang at Experis som helhet var samlet fysisk. Og etter det så har man 

snakket om at det skjedde noe spesielt den dagen. Og det tror jeg har veldig lite med 

temaene som var den dagen, men at en faktisk møttes og ble kjent. - Ansatt, Manpower 
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Utsagnet uttrykker at Experisdagene skapte et økt engasjement hos de ansatte, når ledelsen la 

til rette for involvering og medvirkning. I tillegg til dette poengterer de hvordan denne dagen 

var med på å skape et sterkere samhold mellom de ansatte. 

  

Ledelsen i Experis utrykker på sin side at flere ledere var kritiske til opplegget som skulle 

gjennomføres på Experisdagen. Flere var tvilende til om en slik dag egentlig ville føre noe 

nytte med seg, og noen hadde mistanker om at det kun ble en arena for usaklige diskusjoner og 

lite konstruktive debatter. I ettertid utrykker ledelsen likevel at denne dagen var svært 

konstruktiv, og at de ansatte virkelig kom med gode forslag i form av innspill til hvordan 

nåværende utfordringer kunne løses på en bedre måte, samt hvordan Experis kunne jobbe for 

å utvikle seg i fremtiden. På bakgrunn av denne dagen bestemte ledelsen seg for å øke 

tilretteleggingen av medvirkningen i avdelingen. Mye av det som skjedde var at de formaliserte 

medvirkningsprosessene. Når det er snakk om ulike temaer eller problemstillinger som ledelsen 

mener det er verdt å involvere de ansatte i, setter de sammen formaliserte prosjektgrupper. Her 

får de ansatte muligheten til å diskutere, komme med innspill og dermed også medvirke i ulike 

endringsprosesser. Som følge av at både ledelsen og de ansatte i Experis ønsker medvirkning, 

blir slike prosjektgrupper hyppig opprettet og omfanget av dem blir stadig økende. 

 

Lederne i Experis utrykker ikke bare viktigheten av at de ansatte skal få muligheten til å 

medvirke, men understreker også viktigheten av at de også tar ansvar for disse prosessene. Det 

foreligger dermed en forventing fra ledelsens side om at de ansatte ikke kun har en rett, men 

også en mer eller mindre plikt til å medvirke. Dette tyder på at ledelsens forståelse av 

medvirkning har en tett kobling til de ansattes lovfestete plikt til å medvirke (Skjønsberg, 

Hognestad og Hotvedt 2017). Som tidligere nevnt er det en opplevd konsensus blant de ansatte 

om at de både ønsker og forventer en mulighet til å medvirke i endringsprosesser. Likevel 

utrykker de ansatte i Experis at medvirkningsfokuset på mange måter har blitt for høyt, og at 

ledelsen på den måten forventer mer medvirkning fra de ansatte enn de til tider ønsker selv, og 

at en slik balansegang er vanskelig: 

 

Men jeg ser jo at den perioden vi har vært i nå, så har det vært et skifte, i alle fall fra 

ledelsens side om at vi må ha en forståelse om at medvirkning er veldig viktig. Og så 

har man kanskje gått bort fra at ledergruppen tar alt av endringsoppgaver selv, til å få 

kanskje litt sånn at den enkelte kan bidra, og så har det kommet en bølge med 
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medvirkningsopplegg som gjør at veldig mange har involvert seg, men kanskje at det 

er blitt litt mye. Så den der balansegangen, den er veldig enkel å bikke over på den ene 

og den andre siden. - Ansatt, Experis 

 

Etter Experis-dagen i fjor, så begynte ballen å rulle veldig. Og etter det så kom det jo 

en del mengde med ting som alle skulle involveres i. Så man gikk fra «ledergruppa 

ordner alt» til «nå skal alle involveres». Så de skal jo ha for å ha testet ut det da. Men 

det er jo klart, når ledelsen går fra 0 til 100, så er jo det utfordrende. - Ansatt, Experis 

 

På bakgrunn av dette sto vi igjen med et funn som viste at de ansatte i Experis på den ene siden 

ønsket å medvirke, mens de på den andre siden ikke ønsket det. I den videre drøftelsen vil vi 

på bakgrunn av vår analyse diskutere hva som kan være årsakene til denne inkonsistensen i 

opplevelsene hos de ansatte. 

  

Organisering av formelle medvirkningsprosesser  

Som det fremkommer fra fokusgruppeintervjuene med Experis-ansatte, opplever de store 

mangler hva gjelder struktur og organisering av de formelle prosjektteamene som ledelsen har 

opprettet for å styrke og tilrettelegge medvirkning i endringsprosesser. For at et prosjektteam 

skal oppnå suksess hevder Esnault (2014) at man må tydeliggjøre suksesskriterier, være klar 

over hva prosjektteamet skal levere fra seg, forme prosjektteamet og definere teamets 

arbeidsmetoder. 

  

Esnault (2014) poengterer viktigheten av en god planlegging for at prosjektteamet skal oppnå 

suksess. De ansatte i Experis synes at planleggingen av prosjektteamene ikke er tilstrekkelig, 

og hevder at planleggingen kun finner sted i oppstartsfasen av prosjekter, noe som resulterer i 

at flere prosjekter naturlig dør ut: 

 

Ja, det er blitt sånn strukturert lagt opp, men det er ikke noe strukturell avslutning. Men 

man må planlegge, ellers er det vanskelig å gjennomføre med godt resultat. - Ansatt, 

Experis 

  

Det er rett og slett helt naturlige tilfeldigheter som gjør at det ebber ut når det ikke er 

en plan for videre arbeid. - Ansatt, Experis 
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Ifølge de ansatte foreligger det ikke klare og tydelige planer for arbeidet som skal gjøres i slike 

medvirkningsprosjekter. På denne måten vil en plangjennomgang av hva som skal gjøres, hvem 

som skal gjøre det, og til hvilken tid det skal gjøres, være vanskelig å gjennomføre. I følge 

relevant teori (Esnault 2014) vil dette kunne føre til en redusert forpliktelse til arbeidet hos de 

enkelte gruppemedlemmene. Årsaken til de ansattes begrensede ønske om å medvirke i 

endringsprosesser kan på bakgrunn av våre funn forklares ut fra begrenset forpliktelse, samt 

tilfredshet (Esnault 2014) rundt organiseringen av de formelle medvirkningsprosjektene. Her 

kan det trekkes en rød tråd til Esnault (2014), som hevder at manglende effektivitet rundt 

prosjektarbeid bidrar til redusert tilfredshet. 

  

I følge Esnault (2014) vil det også være viktig å estimere hvor mye tid det forventes å bruke på 

de ulike prosjektoppgavene. Ettersom de ansatte også har andre primære arbeidsoppgaver vil 

det være viktig å beregne risikoen for at medvirkningsprosjektet vil ta lengre tid enn det som 

var estimert. Selv om de ansatte i Experis føler at medvirkning i ulike prosjekter ville vært 

spennende og interessant for dem, vegrer mange seg ofte for å involvere seg i ulike prosjekter. 

Dette begrunner de blant annet med at de ikke vet hvor lang tid et prosjekt vil ta, og hvor mange 

timer en må sette av for å delta i prosjektet: 

 

Jeg tørr ikke melde meg på noe fordi jeg er redd for at det skal blir alt for mye. Hvis 

det blir klart for meg at det kun for eksempel krever to timer i uken liksom. For eksempel 

hver torsdag klokken to, det ville da fungert veldig fint. Men hvis jeg plutselig sitter 

med ansvaret, og må løpe og stresse for å fikse ting hver uke da, da frister det ikke.         

- Ansatt, Experis 

  

Jeg tror man blir super demotivert ved å finne ut at her var det ikke noe plan. Eller ikke 

vite hvor mye tid du skal bruke på dette. - Ansatt, Experis 

  

For at et prosjektarbeid skal fungere etter sin hensikt, vil det ifølge Ensault (2014) og Bang og 

Midelfart (2017), også være avgjørende at prosjektgruppens formål, samt samtlige prosjektmål 

kommer tydelig frem, og blir klart formidlet. De ansatte i Experis understreker manglene 

vedrørende klare målsetninger ved opprettelsen av ulike prosjektgrupper. De mener dette bidrar 

til demotivasjon, og manglende engasjement for å involvere seg i prosjektgrupper: 
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Det er lite mål- og forventningsavklaring før man starter sånne medvirkningsprosesser. 

Det kunne en kanskje ha tjent mye på. For eksempel ved at man starter et møte med å 

avklare hvorfor dere er her. - Ansatt, Experis 

  

At lederen forteller at dette gjør vi med dette formålet, og dere sannsynligvis vil kunne 

påvirke dette og dette. Og at man kan få på plass en mer sånn: hvorfor er vi her da.        

- Ansatt, Experis 

 

Som følge av relevant teori (Esnault, 2014) vil en tydelig, og godt kommunisert 

målformulering bidra til å skape motivasjon og arbeidsglede hos de ansatte. På denne måten 

kan trolig de ansattes opplevde mangel på dette være en av årsakene til at noen vegrer seg fra 

å delta i ulike prosjektgrupper. Et resultat av dette kan dermed være at flere velger å ikke 

involvere seg. I vår forskingsstudie uttrykker de ansatte et stort ønske om at ledelsen i Experis 

skal bruke mer tid på utarbeidelse av klare og tydelige mål, noe som igjen kan bidra til at flere 

ansatte velger å delta i medvirkningsprosessene. For at slike målformuleringer skal være 

vellykkede er det avgjørende at de defineres i målbare termer, slik at det kan avgjøres om 

prosjektmålene er oppnådd.  

  

På bakgrunn av den overordnede drøftelsen utrykker de ansatte tydelige mangler i den 

grunnleggende organiseringen av den formelle medvirkningen som finner sted i Experis. Selv 

om de ansatte tydeliggjør ulike problemstillinger rundt dette, poengterer samtlige hva de mener 

er hovedårsaken til at prosjektgruppene ikke er effektive og fungerer etter sin hensikt, samt 

årsaken til at flere vegrer seg for å delta. Det de trekker frem som hovedproblemet er mangelen 

på en tydelig rolle- og ansvarsavklaring: 

 

Jeg opplever det er veldig lite fokus på det å gjøre det enklere for de ansatte å forstå 

ansvarsfordeling, og forventinger til preformance da i rollene. - Ansatt, Experis 

  

Stort sett kommer jeg ikke på at det er noe tema en gang. Dette vil da gå ut over 

motivasjonen til å medvirke, men også påvirkningen. - Ansatt, Experis 

 

Hvis en slik rolle- og ansvarsavklaring ikke finner sted i de formelle medvirkningsprosjektene 

til Experis, kan en ut ifra Esnaults (2014) og Bang og Midelfarts (2017) poengteringer 

argumentere for at prosjektgruppene ikke vil fungere på en effektiv og velfungerende måte, 
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noe som stemmer overens med de ansattes opplevelser. Dette kan trolig resultere i at mye 

unødvendig tid går tapt, samt at samtaler og diskusjoner strekker seg langt ut over gruppens 

mandat: 

 

Det blir utrolig dårlig diskusjoner av det. Det er ikke det at forslagene er spesielt 

dumme. Men det er ingen av forslagene som er spesielt helhetlig heller. Man ender opp 

med å diskutere så mange ting som egentlig er helt «out of topic». Man avslutter møtet 

fordi tiden er gått ut. Dette er jo motivasjonskilling nummer en. - Ansatt, Experis 

  

Etter å ha belyst de ansattes uttalelser i lys av teori, tydeliggjør disse funnene et stort gap 

mellom det som ledelsen sier blir gjort og det de ansatte faktisk opplever.  

 

4.3.2 Manpower 
De ansatte i Manpower viser stor usikkerhet rundt hva ledelsen egentlig gjjør for å tilrettelegge 

for medvirkning: 

 

 Jeg er jammen ikke sikker. - Ansatt, Manpower 

 

De ansattes opplevelser i Manpower tyder på at den formelle medvirkningen er ikke-

eksisterende. Ledelsen mener de legger til rette for en slik medvirkning ved at de trekker inn 

ansatte i situasjoner der det er nødvendig: 

 

Vi kan ta en ting av gangen. For du kan ikke få være med på alt på en gang, men noen 

har lyst til det. Men da styrer jeg litt. - Ledelse, Manpower 

 

Ut ifra definisjonen av hva som kategoriseres som formell medvirkning (Dachler og Wilpert 

1978), vil ikke en slik tilretteleggelse falle inn under denne formen for medvirkning. Formelle 

medvirkningsordninger er på mange måter et sikkerhetsnett for arbeidstakerne som den svake 

part. En slik formalitet rundt medvirkningsprosesser vil øke sjansene for de ansattes lovfestede 

rettigheter vedrørende medvirkning på arbeidsplassen (Dachler og Wilpert 1978; Skjønsberg, 

Hognestad og Hotvedt 2017). Her kan det trekkes linjer til empiriske funn som peker på at 

formelle medvirkningsordninger, som for eksempel «scanlon plans» og «quality circles», 

bidrar til økt produktivitet, motivasjon, jobbtilfredshet, positive holdninger, og identifisering 
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med organisasjonen (Frost, Wakeley og Ruh 1974; Lee 1982). På bakgrunn av disse empiriske 

funnene kan det også argumenteres for at fravær av en slik formalitet trolig kan være med på å 

redusere de nevnte variablene, noe som igjen kan underbygge viktigheten av slike formelle 

medvirkningsformer. Hvis de ansattes opplevelser om at slike medvirkningsordninger ikke 

eksisterer er reell, kan en uheldig konsekvens av en slik mangel trolig resultere i en begrenset 

mulighet for medvirkning i endringsprosesser. På bakgrunn av dette kan de ansattes opplevelse 

av manglede medvirkningsmuligheter dermed skyldes mangel på uformelle, men også formelle 

medvirkningsordninger. 
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5 Avslutning 
I det følgende ønsker vi å oppsummere hovedpoengene fra analysen. Videre vil vi konkludere 

med noen praktiske implikasjoner til hvordan vi mener ledelsen i Experis og Manpower kan 

bedre tilretteleggingen av de ansattes medvirkning i endringsprosesser. Disse praktiske 

implikasjonene tar utgangspunkt i de ansattes opplevelser og vurderinger av den drøftede 

tematikken.  

 

5.1 Experis - oppsummering 
Slik våre funn peker på virker det som ledelsen i Experis har tilrettelagt for både uformelle og 

formelle medvirkningsprosesser. Drøftelsen viser at ledelsens tilrettelegging av medvirkning 

er god, og at de ansatte føler de får medvirke på sin egen arbeidssituasjon, samt får delta i 

beslutninger som vedrører endringer i organisasjonen. Et slikt funn fraviker fra Falkum, 

Ingelsrud og Nordriks (2016) analyse og resultater vedrørende ansattes innflytelsessituasjon, 

hvor rapporten viser at ansattes innflytelse er betydelig svekket siden 2009.  

  

De ansatte i Experis føler de får tilstrekkelig med informasjon fra ledelsen, og at den både er 

tydelig og nyttig. Samtidig hevder de også at en god informasjonsflyt er en viktig faktor for 

den gode kommunikasjonen mellom ledelsen og de ansatte. Både ledelsen og de ansatte i 

Experis tydeliggjør en god toveiskommunikasjon, hvor de legger trykk på at hver enkelt kan 

medvirke på de fleste temaer, samt endringsprosesser, og at deres forslag både blir hørt og tatt 

videre dersom det skulle være aktuelt. De ansatte opplever at alle har de samme mulighetene 

til å medvirke i endringsprosesser. Ledelsen er også tydelig overfor de ansatte om at de både 

ønsker og ser nytteverdien av at alle ansatte skal ha muligheten til å medvirke. Samtidig er 

ledelsen opptatt av at de ansatte kommer med forslag for at endringsprosessene i størst mulig 

grad skal bli suksessfulle. Dette gjør at ledelsen bevisst har klart å styre unna en viss 

trynefaktor, og at de ansatte ikke opplever en makt-ubalanse i organisasjonen.  

 

Videre kom det frem i analysen at ledelsen i Experis har, etter Experisdagen i fjor, lagt til rette 

for formelle medvirkningsordninger for de ansatte. Det er tydelig at de ansatte opplever det 

samme. På den andre siden kommer det også tydelig frem av analysen at de formelle 

medvirkningsprosessene har et forbedringspotensial. De ansatte poengterer at det er behov for 

en tydeligere avklaring rundt roller og ansvar, samt tid, mål og planlegging.  De mener videre 
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at denne opplevde mangelen på organisering, er grunnen til at prosjekter ofte dør ut. Dette gjør 

at de ansatte av og til kan vegre seg for å være med i endringsprosessene, noe ledelsen også 

opplever. På bakgrunn av oppgavens drøftelse tror vi ledelsen i Experis vil være tjent med å 

tilrettelegge for en bedre organisering og struktur av de formelle prosjektteamene. 

 

5.2 Manpower - oppsummering 
De ansatte opplever at informasjonsflyten ikke er tilstrekkelig, og at informasjonen som 

formidles ikke er tydelig nok grunnet ukritisk bruk av ulike kommunikasjonskanaler. Enkelte 

ansatte hevder også at viktig og relevant informasjon ofte blir tilbakeholdt. De ansatte utrykker 

videre at toveiskommunikasjonen mellom ledelsen og de ansatte ikke er tilstrekkelig, og at 

muligheten for å medvirke i stor grad blir redusert ettersom de føler deres forslag ikke blir hørt 

eller lyttet til. Funnene våre tydeliggjør også en forståelse fra de ansattes side om at enkelte har 

større mulighet til å medvirke enn andre, grunnet en god relasjon til ledelsen. På bakgrunn av 

dette føler de ansatte at det har oppstått en favorisering på arbeidsplassen, hvor ledelsen ofte 

velger å lytte og høre på de samme ansatte vedrørende tematikker som, for eksempel, 

omhandler endringsprosesser. På denne måten får noen ansatte trolig mer makt enn andre til å 

sette dagorden i Manpower. De ansatte sliter på sin side med å påpeke hvem som har sterkere 

relasjoner til ledelsen, og dermed oftere får medvirke i endringsprosesser enn andre. På 

bakgrunn av den ovenstående drøftelsen argumenteres det dermed for at dette kan skyldes en 

skjult makt, hvor mye av en slik maktkonsentrasjon sitter i Manpowers «vegger», noe som 

igjen kan gjøre det vanskeligere for ledere å fange opp, og redusere de ansattes opplevde makt-

ubalanse.  

 

Ledelsen erkjenner på sin side ikke de ansattes opplevelse av mangelfull informasjon, 

kommunikasjon og makt-ubalanse, noe som skildrer en uoverensstemmelse rundt slike 

problemstillinger. På denne måten vil det gjennom våre funn være vanskelig å predikere hvilke 

opplevelser som er mest valide. Det kan på bakgrunn av dette mest sannsynlig tenkes at 

Manpowers ledelse ikke har noen bevisste intensjoner om å forskjellsbehandle og favorisere 

enkelte ansatte, men at de ansattes opplevelser muligens kan komme av en ubevisst praksis fra 

ledernes side. Videre i analysen kom det frem at hverken ledelsen eller de ansatte opplever at 

det finnes formelle medvirkningsprosesser, noe som kan være svært uheldig for 

organisasjonen. De ansatte opplever denne mangelfulle formelle medvirkningen som noe 

negativt, og kunne ønske at ledelsen la mer til rette for dette.  
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Opplevelsen av ansattes medvirkning i Manpower fremstår dermed som noe helt annet enn 

opplevelsene hos de ansatte i Experis. I Manpower opplever de ansatte at både det uformelle 

og det formelle rundt medvirkningen er svært mangelfullt. Noen ansatte mener de har 

innflytelse over egne arbeidsoppgaver men at muligheten for medvirkning i endringsprosesser 

er svært begrenset. Et slikt funn kan på denne måten stemme overens med Falkum, Ingelsrud 

og Nordriks (2016) analyse og resultater vedrørende ansattes innflytelsessituasjon, hvor 

rapporten viser at ansattes innflytelse er betydelig svekket siden 2009. 

 

5.3 Konklusjon og praktiske implikasjoner 
På bakgrunn av at de ansatte i Manpower opplever den uformelle medvirkningen i 

endringsprosesser som mangelfull, og at de ansatte i Experis opplever den som tilstrekkelig, 

mener vi at ledelsen i Manpower har mye å lære av ledelsen i Experis. For å oppnå en god 

uformell medvirkning, burde Manpower legge til rette for en bedre kommunikasjonsstrategi, 

slik som Experis har klart. På denne måten vil de trolig kunne oppnå en bedre informasjonsflyt 

som igjen kan bedre tilliten, kommunikasjonen og samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte 

i avdelingen. Samtidig er det viktig at ledelsen reflekterer godt over hvem de trekker inn i 

endringsprosessene, slik at den opplevde makt-ubalansen kan unngås eller reduseres. Ved at 

de ansatte i Experis ikke opplever en trynefaktor rundt dette på grunn av ledelsens refleksjon 

rundt temaet, kan det være hensiktsmessig for ledelsen i Manpower å reflektere rundt denne 

problemstillingen. Vi mener at en refleksjon og diskusjon mellom ledelsen i de ulike 

avdelingene kan bidra til at lederne oppdager, erkjenner og lærer av hverandres erfaringer. 

Dette gjør at organisasjonens ledere lærer av hverandres styrker og svakheter, noe vi hevder 

vil forbedre den uformelle medvirkningen i endringsprosesser.  

 

Ledelsen i både Experis og Manpower opplever at det er tilrettelagt for god formell 

medvirkning i organisasjonens endringsprosesser. Videre i analysen kom det derimot frem at 

de ansatte opplever en tydelig mangel, eller har et ønske om bedret tilrettelegging av formell 

medvirkning i endringsprosesser. De ansatte i Manpower opplever at den formelle 

medvirkningen er ikke-eksisterende. I Experis erkjenner de ansatte at det er opplegg for 

formelle medvirkningsprosesser, men at de ikke fungerer etter sin hensikt. Likevel opplever de 

at ledelsens tilrettelegging av formelle medvirkningsprosjekter er svært positivt, og ønsker at 

disse skal forbedres. På bakgrunn av oppgavens drøftelse tror vi ledelsen i Experis vil være 

tjent med å tilrettelegge for bedre organisering av de allerede eksisterende formelle 
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medvirkningsprosjektene. I Manpower mener vi ledelsen vil være tjent med å opprette slike 

formelle medvirkningsprosjekter og at de struktureres på samme måte som i Experis.   

 

På bakgrunn av at de ansatte i Experis og Manpower ønsker en bedre tilretteleggelse av formell 

medvirkning, mener vi at det vil være hensiktsmessig for ledelsen i begge avdelingene lage en 

tydelig struktur på tilretteleggelsen av medvirkningen. Dette kan gjøres gjennom formelle 

medvirkningsprosjekter. Vi tror på bakgrunn av dette at en god planlegging kan være 

avgjørende for vellykkede medvirkningsprosesser. Det kom frem at de ansatte føler at mangel 

på rolle- og ansvarsavklaring er en av hovedårsakene til at de formelle prosjektteamene ikke 

fungerer etter sin hensikt. Vi mener derfor at hvis ledelsen i større grad klarer å tilrettelegge 

for en god og gjennomtenkt struktur, kan det trolig tenkes at dette igjen vil føre til en tydeligere 

rolle- og ansvarsavklaring for de ansatte. Hvis ledelsen anerkjenner de ansattes forståelse 

vedrørende dette, og dermed blir bedre på tydeliggjørelsen av hvem som skal gjøre hva, og til 

hvilken tid dette skal bli gjort, hevder vi at de ansattes gjennomføringsevne vil bli bedre. Som 

følge av dette vil det trolig også bli lettere å predikere og konstatere en fast tidsplan for arbeidet, 

som de ansatte har en følt mangel på. Det kan også tenkes at et slikt tiltak vil føre til et mer 

helhetlig og entydig sluttresultat i endringsprosessene, samt ha en større organisatorisk 

nytteverdi for bedriften. Et annet resultat av det samme tiltaket kan være at flere ansatte velger 

å delta i formelle medvirkningsprosjekter. Slik våre funn påpeker kan de ansattes manglende 

ønske om å delta i hovedsak forklares på bakgrunn av en manglende organisering og struktur 

rundt medvirkningen. En tilretteleggelse for bedring av disse forholdene vil dermed trolig bidra 

til at flere ønsker å delta og medvirke i både Experis og Manpower, noe som relevant forskning 

peker på som avgjørende for å oppnå endringsprosesser med størst mulig suksessrate.  

 

Slik Dachler og Wilpert (1978) påpeker, står formelle og uformelle medvirkningsformer i et 

gjensidig avhengighetsforhold til hverandre. Dette kan indikere at hvis en klarer å styrke den 

ene, vil det også kunne ha positive effekter på utviklingen av den andre. På bakgrunn av den 

overgående drøftelsen kan en økt tilretteleggelse av formelle medvirkningsordninger dermed 

ha en positiv påvirkning på de uformelle medvirkningsordningene. Hvis en i større grad klarer 

å tilrettelegge for mer formelle medvirkningsordninger kan det på bakgrunn av teori (Dachler 

og Wilpert 1978) argumenteres for at en slik formalitet på sikt vil legge føringer for, og videre 

ha positiv påvirkning på utviklingen av de uformelle medvirkningsprosessene. Manpower 

spesielt, vil trolig være tjent med å opprette mer formelle medvirkningsordninger, hvor et slikt 

tiltak trolig vil være med å redusere problemene knyttet til uformell medvirkning, som 
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informasjon, kommunikasjon og uønsket favorisering. På den andre siden kan en også snu om 

på situasjonen, hvor Manpower også kan bedre den generelle medvirkningen ved å styrke sine 

uformelle medvirkningsprosesser, gjennom å, for eksempel, jobbe for en bedring av det 

eksisterende informasjons- og kommunikasjonsarbeidet. På den måten vil det gjennom 

kommunikasjonsarbeidet, være lettere å tilrettelegge for den formelle medvirkningen. En slik 

forståelse tydeliggjør også viktigheten av at ikke bare Manpower, men også ManpowerGroup 

som helhet, ser nytten av begge medvirkningsformene, hvor tilrettelegging av de spesifikke 

formene er avgjørende for medvirkningens suksess i endringsprosesser (Dachler og Wilpert 

1978) 

 

I tillegg til å tilrettelegge for formelle medvirkningsprosjekter, kan et annet mulig tiltak være 

å i større grad sette medvirkning på agendaen på ulike ledelsesarenaer som eksisterer i 

ManpowerGroup. Siden konsernlederen og den resterende personalledelsen mener 

medvirkning er viktig som følge av demokratiske rettigheter, samt medvirkningens nytteverdi, 

vil det være avgjørende at denne forståelsen også blir formidlet og forankret på 

mellomledernivå. Et mulig tiltak kan være å legge til rette for et refleksjonsarbeid rundt 

medvirkningens betydning i endringsprosesser hos ManpowerGroups strategiske ledergruppe. 

Basert på forskningen til Elvekrok (2006) kan en argumentere for at en slik refleksjon bør 

innebære samtaler og faglige diskusjoner rundt hva som ligger i begrepet medvirkning, samt 

på hvilke måter og områder en kan legge til rette for dette. Videre kan det være viktig å se på 

hvilke tidspunkt i endringsprosesser medvirkning er avgjørende, samt en refleksjon rundt hva 

som er mulig og ikke mulig å få til.  På denne måten kan en dele kunnskaper og erfaringer med 

hverandre, noe som igjen kan skape rom for utvikling, læring og vekst. Det vil i denne 

sammenhengen også være viktig at den strategiske ledergruppen legger opp til refleksjon rundt 

temaet «ledelse».  Slike refleksjoner vil gjøre den enkelte leder mer opplyst om hvilken type 

leder den er, og eventuelt hvilken type ledelsesstil som er ønsket. En slik refleksjon kan dermed 

begrepsfeste og synliggjøre ulike egenskaper som preger enkelte ledere. På denne måten kan 

en slik refleksjon gjennom dialog bidra til en kompetanse- og erfaringsoverføring, hvor lederne 

sammen kan diskutere hvilke lederegenskaper som vil være fordelaktige for å oppnå 

medvirkning i endringsprosesser, og eventuelt hvilke som vil være mindre gunstige. Et slikt 

tiltak vil på denne måten kunne øke ledelsens bevissthet rundt egen rolle og praktisering av 

denne rollen, som igjen kan øke bevisstheten rundt, og tilretteleggingen av 

medvirkningsprosesser i både Experis og Manpower.  
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Basert på ledelsens og ansattes opplevelse av medvirkning i Experis og Manpower, er det 

tydelig at en bedre tilretteleggelse av formelle og uformelle medvirkningsformer er nødvendig 

for å sikre best mulig medvirkning i endringsprosesser. Slik Dachler og Wilpert (1978) hevder, 

tjener de ulike medvirkningsformene ulike formål, samtidig som tilretteleggelse av den ene 

formen kan føre til bedring av den andre. På bakgrunn av dette mener vi det vil være avgjørende 

at Experis og Manpower, samt de resterende avdelingene under ManpowerGroup, både 

erkjenner behovet, og ser avhengighetsforholdet mellom de ulike medvirkningsformene som 

påvirker organisasjonens fremtidige suksess i endringsprosesser.  

 

For at Experis og Manpower skal lykkes med sine endringsprosesser vil det også være viktig 

at ledelsen vier mer oppmerksomhet mot de ansattes opplevelser og vurderinger av den 

eksisterende medvirkningen. Vi mener mange av utfordringene som påpekes i oppgavens 

drøftelse kan løses gjennom en god to-veis-kommunikasjon, der tillitt og gjensidig forståelse 

preger samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte. Som følge av en gjensidig forståelse av 

hverandres opplevelser, vil ledelsen trolig også være bedre rustet til å finne de beste, og mest 

hensiktsmessige måtene for tilretteleggelse av medvirkning i endringsprosesser. 

 

5.3.1 Praktiske implikasjoner 
Som følge av ledernes og ansattes opplevelse av medvirkning i endringsprosesser, er det tydelig 

at det de ansatte ønsker en bedring av ledernes tilrettelegging for medvirkning. På bakgrunn av 

oppgavens konklusjon, ønsker vi å fremstille en oppsummerende tabell over praktiske 

implikasjoner som vi mener ledelsen burde ta til etterretning (se tabell 6: praktiske 

implikasjoner). For at ledelsen skal klare dette, er det også viktig at de ansatte er delaktige i 

prosessene. For å oppnå gode medvirkningsprosesser, vil det være avgjørende at ledelsen og 

de ansatte klarer å jobbe sammen mot de ønskede målsetningene. Klarer de dette, mener vi at 

også sjansen for å oppnå vellykkede endringsprosesser vil øke.	 

 

Experis 

• Fortsette å arbeide med 

kommunikasjonsstrategien  

• Opprettholde utvalgsmetodene 

vedrørende medvirkningsprosesser 

Manpower 

• Utvikle en tydelig 

kommunikasjonsstrategi 

• Reflektere rundt utvalg av ansatte i 

medvirkningsprosesser for å 

redusere negativ favorisering 
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• Tilrettelegge for bedre organisering 

av eksisterende formelle 

medvirkningsprosjekt 

• Økt bevissthet over egen ledelsesstil 

• Bedre tilrettelegging av den 

uformelle medvirkningen 

• Opprette formelle 

medvirkningsprosjekter 

Experis og Manpower 

• Organisere og strukturere formelle medvirkningsprosjekt 

- Formulere klare mål, og konstatere tidsplaner 

- Tydeliggjøre rolle- og ansvarsavklaring  

• Skape og tilrettelegge for både formell og uformell medvirkning 

• Sette medvirkning på agendaen på ulike ledelsesarenaer, blant annet i den 

strategiske ledergruppen 

• Dele erfaringer og reflektere på tvers av avdelinger 

• Vie mer oppmerksomhet mot de ansattes opplevelser og vurderinger av den 

eksisterende medvirkningen 
Tabell 6: Praktiske implikasjoner 
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Vedlegg 1: Intervjuguide ledere 
Format: Dybdeintervju 
Lengde på intervju: 1 time 
Sted: @ManpowerGroup 
Intervjuperiode: Uke 9 
 
Fortelle om hvem vi er, oppgaven/problemstilling, og ikke minst om anonymitet, hvordan 
intervjuet blir behandlet mtp lagring, transkribering, etc. 
 
Problemstillinger: 

1) Hvordan opplever ledelsen og ansatte i Experis og Manpower medvirkning i 
endringsprosesser? 

2) Hvilke implikasjoner kan disse opplevelsene ha for tilrettelegging av medvirkning i 
endringsprosesser? 

  
1.0 Introduksjon 

1. Kan du fortelle litt om din stilling i Manpower/Experis og daglige arbeidsoppgaver? 
Hvor lenge har du vært ansatt? 

  
2.0 Hoveddel 
2.1 Endring 

1. Opplever du at ManpowerGroup er i en endringsprosess? 
a. Merker du noe til dette? Hvordan påvirker det arbeidet ditt? 

2. Hvem legger til rette for at endring skjer? 
a. Ser du på endring som en kontinuerlig endringsprosess? 

   
2.2 Medvirkning 

1. Hva er medvirkning for deg? Hva legger du i begrepet? 
2. Hva mener dere medvirkning kan føre til?  
3. Hva er de positive sidene med medvirkning? Hva er de negative sidene? 
4. Hva gjør du for å legge til rette for at de ansatte får innflytelse? 

a. Har du handlingsrom (frihet) til å legge til rette for at de ansatte får medvirke? 
Opplever dere begrensinger? (Formelt?) 

5. I hvilken grad føler du at dere involverer de ansatte i endringsprosessen? 
a. Føler du at dere som ledelse gir ansatte ansvar og myndighet knyttet til ulike 

prosesser? Hvilke? 
6. Føler du at dere lar ansatte være med å medvirke? I endringsprosessene? 

a. (Direkte/indirekte?) 
b. (Formell/uformell?) 
c. Når i prosessen? 
d. Hvilke typer beslutninger? 

7. Føler du at de ansatte ønsker å medvirke? (Per dags dato, er det for lite, for mye?) 
8. I hvilken grad får de ansatte være med å ta beslutninger? 
9. Får de ansattes medvirkning en reell innflytelse på beslutningene som blir tatt? (I 

hvilken grad) 
10. Har noen mer makt enn andre til å medvirke? (grupper, ansatte, enkeltpersoner) 
11. Har de ansatte nok kunnskap til å kunne medvirke? 
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2.3 Medvirkningens betydning 
1. Kan medvirkning ha effekt på de ansattes motivasjon for arbeidet? 
2. Kan medvirkning ha effekt på de ansattes eierskap til arbeidet? 
3. Vil du si at medvirkning kan føre til økt læring? 
4. Føler du at medvirkning har effekt på de ansattes autonomi (selvbestemmelse) på 

arbeidet? På hvilken måte? 
a. Er arbeidsoppgavene lagt til rette for at de ansatte kan gjennomføre de best 

mulig? 
i. Hvis nei; Har de ansatte muligheten til å si ifra om dette, og blir de 

hørt?  
b. Føler du at dere har lagt til rette for at de ansatte har frihet til å bestemme selv 

hvordan de skal gjennomføre arbeidsoppgavene? Hvorfor/hvorfor ikke? 
  
2.4 Ledelse 

1. Har ledelsen og ansatte samme forventninger knyttet til medvirkning og innflytelse? 
2. Føler dere at det stilles høye eller lave jobbkrav til dere?  
3. Er du positivt innstilt til medvirkning av ansatte? 
4. Føler du at dere gir god informasjon til ansatte om hva som foregår i organisasjonen? 
5. Føler du at det er det en god dialog mellom ansatte og ledelsen? 
6. Er medvirkning en del av deres strategi for å oppnå endringsmålene, eller ser dere kun 

på medvirkning som en mer demokratisk rettighet som de ansatte har?  
a. (Opplever dere en positiv effekt av medvirkning?) 

 
2.5 Medvirkning i endringsprosesser 

1. Opplever du motstand mot endring?  
2. Føler du at endringen må skje gjennom ordre, eller er de fleste ansatte frivillig med på 

endringsprosessen? (Gjennom samarbeid?) 
a. Hvilken type ledelsesstil mener du er viktig for at utfallet av endringen skal bli 

best mulig? (autoritær, samledelse, transformativ) 
  
3.0 Avslutning 

1. Hva vil du si er medvirkningens rolle i endringsprosesser? 
2. Er det noe mer dere sitter inne med? 
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Vedlegg 2: Intervjuguide ansatte 
Format: Fokusgruppeintervju  
Lengde på intervju: 1-2 timer 
Sted: @ManpowerGroup 
Intervjuperiode: Uke 9 
 
Fortelle om hvem vi er, oppgaven/problemstilling, og ikke minst om anonymitet, hvordan 
intervjuet blir behandlet mtp lagring, transkribering, etc. SPØR OM OPPTAK.  
 
Problemstillinger: 

1) Hvordan opplever ledelsen og ansatte i Experis og Manpower medvirkning i 
endringsprosesser? 

2) Hvilke implikasjoner kan disse opplevelsene ha for tilrettelegging av medvirkning i 
endringsprosesser? 

  
1.0 Introduksjon 

1. Kan dere fortelle litt om deres stilling i Manpower/Experis? Hvor lenge har dere vært 
ansatt? 

  
2.0 Hoveddel 
2.1 Endring 

1. Opplever dere at ManpowerGroup er i en endringsprosess? 
a. Merker dere noe til dette? Hvordan påvirker det arbeidet deres? 

 
2.2 Medvirkning 

1. Hva er medvirkning for dere? Hva legger dere i begrepet? 
2. Hva er de positive sidene med medvirkning? Hva er de negative sidene? 
3. Hva gjør ledelsen for å legge til rette for at dere skal få innflytelse? 
4. I hvilken grad føler dere at dere blir involvert i endringsprosessene? 

a. Føler dere at ledelsen gir dere ansvar og myndighet knyttet til ulike prosesser? 
Hvilke? 

5. Føler dere at dere får medvirke? I endringsprosessene? 
a. (Direkte/indirekte?) 
b. (Formell/uformell?) 
c. Når i prosessen? 
d. Hvilke typer beslutninger? 

6. Vil dere medvirke? (For lite, for mye?) 
7. I hvilken grad får dere være med å ta beslutninger? 
8. Føler dere at dere har innflytelse gjennom medvirkningen? (I hvilken grad) 
9. Ser dere noen hindringer for gjennomføringen av medvirkning i organisasjonen? 

a. Ser dere noen fordeler som legger til rette for gjennomføringen? 
10. Har noen mer makt enn andre til å medvirke? (grupper, ansatte, enkeltpersoner) 
11. Føler dere at dere har nok kunnskap til å kunne medvirke? 
12. Føler du en opplevelse av selvrealisering når du jobber i Manpower?  

 
2.3 Medvirkningens betydning 

1. Kan medvirkning ha en effekt på din motivasjon for arbeidet (På hvilken måte)? 
2. Kan medvirkning ha en effekt på ditt eierskap til arbeidet? 
3. Vil du si at medvirkning kan føre til økt læring? 
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4. Føler du at medvirkning har effekt på din autonomi (selvbestemmelse) på arbeidet? 
På hvilken måte? 

a. Er arbeidsoppgavene lagt til rette for at du kan gjennomføre de best mulig? 
i. Hvis nei; Har du muligheten til å si ifra om dette, og blir du hørt? Føler 

du at du har frihet til å bestemme selv hvordan du skal gjennomføre 
arbeidsoppgavene? Hvorfor/hvorfor ikke? 

  
2.4 Ledelse 

1. Har dere og ledelsen samme forventninger knyttet til medvirkning og innflytelse? 
2. Føler dere at det stilles høye eller lave jobbkrav til dere? 
3. Føler dere at ledelsen er positivt innstilt til medvirkning av ansatte? 
4. Får dere god informasjon fra ledelsen om hva som foregår i organisasjonen? 
5. Er det en god dialog mellom ansatte og ledelsen? 
6. Har dere et godt tillitsforhold til ledelsen? 
7. Føler dere at ledelsen ser på medvirkning av de ansatte som en tilleggsbyrde/ekstra 

arbeid, eller som en del av strategien for å oppnå endringsmålene? 
 
2.5 Medvirkning i endringsprosesser 

1. Er dere åpen for endring? På hvilken måte? 
2. Føler dere at endringen skjer med ordre, eller som et samarbeid mellom dere ansatte 

og ledelsen? 
3. Ønsker dere en autoritær leder som forteller dere hva dere skal gjøre, eller ønsker dere 

en form for samledelse? 
 
3.0 Avslutning 

1. Hva vil dere si er medvirkningens rolle i endringsprosesser? 
2. Er det noe mer dere sitter inne med? 
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Vedlegg 3: Intervjuguide konsernleder 
Format: Intervju 
Lengde på intervju: 30 minutter 
Sted: @ManpowerGroup 
Intervjuperiode: Uke 9 
 
Fortelle om hvem vi er, oppgaven/problemstilling, og ikke minst om anonymitet, hvordan 
intervjuet blir behandlet mtp lagring, transkribering, etc. 

Problemstillinger: 
1) Hvordan opplever ledelsen og ansatte i Experis og Manpower medvirkning i 

endringsprosesser? 
2) Hvilke implikasjoner kan disse opplevelsene ha for tilrettelegging av medvirkning i 

endringsprosesser? 
 
Spørsmål: 

1. Hva legger du i begrepet medvirkning? 
2. Hva mener du medvirkning kan føre til? 
3. I hvilken grad legger ManpowerGroup til rette for medvirkning og innflytelse av 

ansatte? 
4. Hva er din opplevelse av medvirkning av ManpowerGroup Norge? (Mye, lite, hvor, 

når, hva) 
5. Fordeler og ulemper med medvirkning av ansatte? 
6. Opplever du at medvirkning er ønskelig, både hos lederne og de ansatte?  
7. Legger dere til rette for at enkelte grupper eller avdelinger skal få medvirke mer enn 

andre? 
8. Er det vanskelig å oppnå medvirkning? Hvorfor/hvorfor ikke? 
9. Har du noe mer å si om temaet? 
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Vedlegg 4: Intervjuguide innovation team 
Format: Dybdeintervju 
Lengde på intervju: 1 time 
Sted: @ManpowerGroup 
Intervjuperiode: Uke 8 og 9 
 
Fortelle om hvem vi er, oppgaven/problemstilling, og ikke minst om anonymitet, hvordan 
intervjuet blir behandlet mtp lagring, transkribering, etc. 

Problemstillinger: 
1) Hvordan opplever ledelsen og ansatte i Experis og Manpower medvirkning i 

endringsprosesser? 
2) Hvilke implikasjoner kan disse opplevelsene ha for tilrettelegging av medvirkning i 

endringsprosesser? 
 
Introduksjon 

• Kan dere fortelle litt om deres bakgrunn, stilling i Manpower/Experis og daglige 
arbeidsoppgaver? Hvor lenge har dere vært ansatt? 

 
Hoveddel 

1. Hva er Innovativt team, og hvorfor ble dette teamet satt sammen? 
2. Hva er hovedmålet med dette teamet?  
3. Hvilke arbeidsoppgaver driver Innovativt team med?  
4. Hvem retter Innovativt team seg mot (ansatte/ledere, ect)? 
5. Hvordan bidrar Innovativt team til økt medvirkning? 
6. Hvilke representanter består Innovativt team av? 
7. Hva er viktigheten med Innovativt team? 
8. Fungerer det/har det fungert etter sin hensikt? 
9. Kortsiktig/langsiktig varighet? 

 
Avslutning 

• Hva vil dere si er medvirkningens rolle i endringsprosesser? 
• Er det noe mer dere sitter inne med? 
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Vedlegg 5: Intervjuguide verneombud 
Format: Dybdeintervju 
Lengde på intervju: 1 time 
Sted: @ManpowerGroup 
Intervjuperiode: Uke 8 og 9 
 
Fortelle om hvem vi er, oppgaven/problemstilling, og ikke minst om anonymitet, hvordan 
intervjuet blir behandlet mtp lagring, transkribering, etc. 

Problemstillinger: 
1) Hvordan opplever ledelsen og ansatte i Experis og Manpower medvirkning i 

endringsprosesser? 
2) Hvilke implikasjoner kan disse opplevelsene ha for tilrettelegging av medvirkning i 

endringsprosesser? 
 
Introduksjon 

• Kan dere fortelle litt om deres bakgrunn, stilling i Manpower/Experis og daglige 
arbeidsoppgaver? Hvor lenge har dere vært ansatt? 

 
Hoveddel 

1. Hva er medvirkning for deg? 
2. Hva mener du medvirkning kan føre til? 
3. Hva er din opplevelse av ansattes medvirkning i Manpower/Experis?  
4. Hvordan er forholdet mellom ledelsen og de ansatte? 
5. Hva gjør ledelsen for å legge til rette for at ansatte skal få innflytelse? 
6. I hvilken grad føler du at de ansatte blir involvert i endringsprosessen? 

a. Føler dere at ledelsen gir dere ansvar og myndighet knyttet til ulike prosesser? 
Hvilke? 

7. Er arbeidsmotivasjonen høy/lav? Hvorfor/hvorfor ikke? 
8. Ser dere en effekt av medvirkningen? På hvilken måte? (dimensjoner) 
9. Føler dere at ledelsen er positivt innstilt til medvirkning av ansatte? Når/Hva/Hvem? 

(egne arbeidsoppgaver, arbeidsforhold, osv) 
10. Ser dere noen hindringer for gjennomføringen av medvirkning i organisasjonen? 

(negative ting, lovverk) 
11. Ser dere noen fordeler som legger til rette gjennomføring av medvirkning i 

organisasjonen?  
12. Føler du at Manpower/Experis har fokus på medvirkning?  
13. Føler du at de ansatte har innflytelse gjennom medvirkningen? (I hvilken grad) 

 
Avslutning 

• Hva vil dere si er medvirkningens rolle i endringsprosesser? 
• Er det noe mer dere sitter inne med? 
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Vedlegg 6: Taushetserklæring 
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Vedlegg 7: Informasjonsskriv til 
informanter 

 

«Vi er to masterstudenter fra Universitetet i Oslo som gjennom et samarbeid med 

ManpowerGroup ønsker å gjennomføre en kvalitativ forskning om temaet “medvirkning” og 

dets betydning i endringsprosessene som deres organisasjon går gjennom i dag. Vi kommer til 

å stille spørsmål som åpner opp for refleksjon rundt hva medvirkning er, deres forståelse av 

medvirkningens relevans, om ansatte opplever å ha innflytelse i organisasjonen, hvor viktig det 

er for dere og organisasjonen at medvirkning og innflytelse finner sted, mm. 

 

Vi ønsker at intervjuene skal være løst og ledige, hvor hovedintensjonen er å snakke om deres 

opplevelser rundt begrepet medvirkning og virkningene av det. 

 

Hilsen 

Thea Kleiven og Martine Løkka 

Masterstudenter ved Universitetet i Oslo» 

 

 


