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Sammendrag
Denne masteroppgaven undersøker hvilke erfaringer ledere i Sarpsborg kommune har med
10-faktor medarbeiderundersøkelsen og hvilken betydning disse erfaringene kan ha for å
forstå arbeidet med oppfølging. 10-faktor medarbeiderundersøkelsen (senere omtalt som MU)
er en medarbeiderunderundersøkelse som skal måle 10- faktorer som er avgjørende for å
oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid (Tangaard,
2018, 16). Den kan ses på som en relativt ny medarbeiderundersøkelse, da den ble presentert i
2015. Den er utviklet av professor Linda Lai sammen med KS og kommuneforlaget og den er
i dag implementert i over 200 kommuner (KS, 2018). Det oppleves derfor aktuelt å avdekke
erfaringer og kunnskap rundt bruken av 10-faktor MU. Jeg har vært spesielt nysgjerrig på hva
som skal til for at det blir en god prosess knyttet til oppfølging. I den forlengelse hvordan
denne fasen kan bidra til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Ut fra dette er det utledet
følgende problemstilling:
Hvilke erfaringer har ledere med 10-faktor medarbeiderundersøkelsen i Sarpsborg kommune
og hvilken betydning har dette for å forstå arbeidet med oppfølging?
For å svare på denne problemstillingen har jeg valgt å ta utgangspunkt i tre teoretiske
perspektiver som skal hjelpe til å forstå problemstillingen. Perspektivene er i hovedsak ment
for å strukturere analysen og for gi en dypere og helhets forståelse for lederes erfaring ved
10-faktor MU. Deretter hvilken betydning dette videre kan ha for oppfølgingsarbeidet.
Perspektivene ble derfor grunnlag for å utarbeide noen forskningsspørsmål:
1. Hvordan kan vi forstå erfaringene med 10-faktor ut i fra det instrumentelle
perspektivet?
2. Hvordan kan vi forstå erfaringene med 10-faktor ut i fra myteperspektivet?
3. Hvilke erfaringer har ledere med 10-faktor som læringsverktøy?
Det er en kvalitativ oppgave som er basert på åtte intervjuer med ledere på ulikt nivå med
ulik fagbakgrunn i kommunen. I tillegg har jeg brukt interne dokumenter som Sarpsborg
kommune har utarbeidet på bakgrunn av 10-faktor. Som underlag for analysen benyttes altså
teoretiske perspektiver som gir ulike forståelse av erfaringer av 10-faktor MU. De teoretiske
perspektivene er; to organisasjonsperspektiver et instrumentelt og et myteperspektiv og et
avsluttende læringsperspektiv.

I oppgavens analysedel presenteres funn som skal bidra til å belyse oppgavens
problemstilling. Oppgavens analyse er strukturert etter de teoretiske bidragene som er blitt
presentert, og vil besvares i en kronologisk rekkefølge. De viktigste funnene i denne
oppgaven er at de ulike perspektivene som er brukt kan forstå ulike sider ved 10-faktor MU,
da særlig knyttet til oppfølging. Perspektivene gir ulike vinklinger og forståelse for hvilke
erfaringer ledere har med verktøyet. Dette har vært ment for å gi en mer kompleks og
fordypende forståelse for prosessen knyttet til 10-faktor MU i kommunen. I hovedsak har 10faktor MU en tydelig forankring instrumentelt i den formelle strukturen, som ser ut til å prege
lederes forståelse frem til oppfølgingsarbeidet. Mens myteperspektivet har større
forklaringskraft knyttet til lederes og organisasjonens fokus på omdømme, legitimitet og
status ved bruken av 10-faktor MU. Det blir her diskutert om det i større grad er en frikobling
mellom vedtak og handling, som preger oppfølgingsarbeidet. Til slutt har læringsperspektivet
i hovedsak blir benyttet for å forstå 10-faktor MU som et læringsverktøy. Hovedfunn er at det
ser ut til å oppstå lokale læringsprosesser i oppfølgingsarbeidet, med mindre grad av
dobbelkretslæring.
Masteroppgaven avsluttes med en diskusjonsdel som drøfter problemstillingen hvor jeg tar
opp de tre teoretiske perspektivene og sentrale elementer som kommer frem i analysedelen.
Kort fortalt består konklusjonen på problemstillingen slik: 10-faktor er godt forankret, det
kan sette tydelige rammer, skape forpliktelser og forståelse for prosessen med 10-faktor
undersøkelsen. Det ser ut til å være styrende for videre arbeidet med oppfølgingarbeidet. Høy
svarprosent og gode resultater ser ut til å ta mye oppmerksomhet for den enkelte leder.
Resultatene kan brukes strategisk for å bedre omdømmet overfor interesser, kommunen og
politikere, for å skape legitimitet. Oppfølgingsarbeidet kan således få en symbolsk virkning.
Likevel preges oppfølgings- og tiltaksarbeidet av uformelle tilpasningsprosesser. Det oppstår
i mindre grad dobbelkretslæring. Diskusjon og refleksjon skaper lokale læringsprosesser i
form av enkelkretslæring i denne fasen. Det blir diskutert at små grep er bedre enn ingen
grep, og kan i seg selv være positivt for arbeidsmiljøet.
Jeg vil til slutt presisere at min oppgave er basert på et lite utvalg av kvalitative intervjuer og
overordnede drøftelser, og er derfor en forenkling. For å kunne trekke konklusjoner omkring
problemstillingen vil det være behov for flere dyptgående oppgaver. Likevel kan min
oppgave være et bidrag inn til videre forskning omkring forståelsen for arbeidet med 10faktor MU i kommunen.
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1.0 Innledning
Arbeidsmiljøet skapes av oss alle og et godt arbeidsmiljø som fremmer trivsel, god læring og
kreativitet vil være positivt for å møte morgendagens arbeidsliv som stadig er i endring. Dette
innebærer også at vi har gode verktøy som kan hjelpe til med å utvikle både ledere,
medarbeidere og organisasjonen som helhet (Fletre og Frydenlund, 2016. s, 9). Det vil være
hensiktsmessig med presise analyser i organisasjoner. Slik at ledere kan innhente troverdig
data, i forhold arbeidsmiljøet (Kuvaas og Dysvik 2012, s. 187). Det er nokså vanlig i dag å
gjennomføre en eller annen form for måling av medarbeiders opplevelse av forhold ved
jobben og organisasjonen, gjennom såkalt medarbeiderundersøkelser (Hoff & Lone, 2014).
Hvis du er ansatt i en større organisasjon, har du mest sannsynlig vært borti en form for
spørreskjema som nettopp skal måle arbeidsmiljøet (Kuvaas og Dysvik 2012, s. 187).
De seneste årene er medarbeiderundersøkelse godt brukt for å kartlegge arbeidsmiljøet både i
privat og offentlige organisasjoner. HR Norges “HR undersøkelse” fra 2011 viser at ca 90 %
gjennomfører medarbeiderundersøkelser årlig eller annethvert år (Hrnorge,u.å). Etter
arbeidsmiljøloven er norske virksomheter pliktet til å drive med systematisk kartlegging av
arbeidsmiljøet. Mange norske virksomheter gjennomfører derfor medarbeiderundersøkelser
for å gjøre nettopp dette ( Hoff & Lone, 2014). Det er likevel usedvanlige mange dårlige
rykter som er relatert til medarbeiderundersøkelser. I følge professor i arbeids -og
organisasjonspsykologi Thomas Hoff gjennomfører mange bedrifter undersøkelser mest for
syns skyld (Forskning, 2015). Videre sammenligner organisasjonspsykolog Christer
Mortensen medarbeiderundersøkelser med en håndgranat og sier følgende til Dagens
Næringsliv (Dagensperspektiv, 2013): ”når du har dratt ut splinten, bør du vite hva du skal
gjøre med den”. Ifølge HR Norge kan dette verktøyet både brukes og misbrukes, og det
dårlige omdømme som undersøkelsen har kan forklare hvorfor det i mindre grad er etablerte
prosesser og tiltak for oppfølging (HRnorge, u.å). Likevel peker Hoff og Lone (2015) på at
det finnes forskning som tyder på at gode undersøkelser gir både mer lønnsomhet og bedre
helse. Undersøkelser kan være en motor i arbeidet med å skape bedre arbeidsplasser, han er
overbevist om at en medarbeiderundersøkelse kan være en god investering (idebanken,
2014). På bakgrunn av denne problematikken er det derfor interessant å undersøke hva som
skal til for at det skal bli en god prosess knyttet til medarbeiderundersøkelser og spesielt i
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forhold til oppfølging. Da oppfølgingsarbeidet blir beskrevet som den mest krevende fasen,
men også den viktigste (KS, 2018)
I 2015 presenterte KS sammen med Linda Lai og kommuneforlaget en ny
medarbeiderundersøkelse (KS, 2018). Denne undersøkelsen ble kalt 10-faktor
medarbeiderundersøkelsen (senere omtalt som MU). Den måler 10 faktorer som er
avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet
utviklingsarbeid. Den er spesielt tilpasset norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale
foretak (10faktor, u.å). Den skal fungere som et dialogverktøy, hvor resultatene skal danne
grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. Undersøkelsen er i tråd med KS´
arbeidsgiverpolitiske satsing “Skodd for framtida” og er et sentralt verktøy for utvikling i KS´
Guide til god ledelse (10faktor, u.å). I dag er undersøkelsen implementert i over 200
kommuner i Norge (KS, 2018). 10-faktor MU er mer enn bare selve surveyundersøkelsen.
Det kreves også gode oppfølgingsmøter som skal bidra til utvikling og læring i
organisasjonen (10-faktor, 2015). I følge KS (2018) er det avgjørende at
medarbeiderundersøkelsen blir fulgt opp, for at det skal bli en suksess. Samtidig må 10-faktor
bli en del av annet utviklingsarbeid for å vise sammenheng og nytteverdi (KS, 2018). Jeg ble
derfor nysgjerrig på hvordan ledere opplever at undersøkelsen fungere i praksis, og hvordan
de jobber med spesielt oppfølging.

1.1.Formål
Problemstilling for denne oppgaven er følgende:
Hvilke erfaringer har ledere med 10-faktor medarbeiderundersøkelsen i Sarpsborg
kommune og hvilken betydning har dette for å forstå arbeidet med oppfølging?
Gjennom kvalitative intervjuer med ledere på ulike nivå og med ulik fagbakgrunn vil jeg
undersøke problemstillingen. Jeg fant ganske raskt ut av at jeg ville undersøke hvilke
erfaringer ledere hadde med oppfølging av 10-faktor MU. Grunnen til dette var at de fleste
medarbeiderundersøkelser som er brukt i dag skal fungere som et middel for ledere for å vise
at de tar både arbeidsmiljøet og medarbeiderne på alvor men 10-faktor MU er en annerledes
medarbeiderundersøkelse. Da den har til hensikt å ikke bare være et kartleggingsverktøy, men
også et utviklingsorientert verktøy som kan virke for både lederutvikling,
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medarbeiderutvikling og organisasjonsutvikling (Tangaard, 2018, 16). Målsetningen med
undersøkelsen er å vurdere hvordan organisasjonen fungerer ut fra flere faktorer som er satt
opp i undersøkelsen. Disse målene skal i neste omgang brukes videre slik at ansatte og ledere
sammen kan utvikle arbeidsmiljøet og organisasjonen (Tangaard, 2018, 16). I følge KS
(2018) kreves det mer arbeid med 10-faktor MU. Det er avgjørende at resultatene og
informasjon fra medarbeiderundersøkelsen brukes og følges opp av de som er involvert i
prosessen for å lykkes med arbeidet.
For å svare på denne problemstillingen har jeg valgt å ta utgangspunkt i tre teoretiske
perspektiver som i hovedsak er ment for å strukturere analysen og for å belyse ulike sider ved
erfaringene knyttet til 10-faktor og oppfølgingsarbeidet. Det antas å gi et mer helhetlig og
nyansert bilde av det jeg ønsker å undersøke. Jeg ønsker å trekke lærdom fra to
organisasjonsperspektiv og et læringsperspektiv for å forstå erfaringene i organisasjon- og
læringssammenheng.
Perspektivene ble derfor grunnlag for å utarbeide noen forskningsspørsmål:
4. Hvordan kan vi forstå erfaringene med 10-faktor ut i fra det instrumentelle
perspektivet?
5. Hvordan kan vi forstå erfaringene med 10-faktor ut i fra myteperspektivet?
6. Hvilke erfaringer har ledere med 10-faktor som læringsverktøy?
Mitt bidrag i denne oppgaven blir derfor å undersøke erfaringene ledere har knyttet til
arbeidet med 10-faktor. Dette antas å kunne bidra med økt kunnskap og innsikt i hvordan
man kan arbeide på en forståelig måte med 10-faktor MU i kommunen og da spesielt
oppfølging. Noe som muligens kan være nytteverdi for kommunen å ha forståelse for. Da det
brukes tid på å gjennomføre 10-faktor MU i mange kommuner i dag (KS, 2018).

1.2 Avgrensing og avklaring
Jeg har avgrenset denne masteroppgaven til å studere Sarpsborg kommune, samtidig så har
jeg bare undersøkt en liten del av denne kommunens omfang, hvor utvalget er noen få ledere
fra noen ulike enheter.
Jeg har valgt tre perspektiver: instrumentelt-, myteperspektiv og læringsteori for å forstå
hvilke erfaringer ledere har knyttet til 10-faktor medarbeiderundersøkelsen, og hvilken
3

betydning dette har for å forstå arbeidet med oppfølging. Innenfor det organisatoriske
rammeverket er det instrumentell- og myteperspektivet som blir brukt. Jeg har gått bort fra
det institusjonelle perspektivet, kulturperspektivet. Det er viktig å få frem at dette
perspektivet muligens kunne gitt en tredje forståelse. I tillegg har jeg også brukt en
læringsteori, da det finnes andre teorier som muligens kunne blitt anvendt for å forstå 10faktor som læringsverktøy. Disse avgjørelsen er tatt på grunn av tid, begrensninger og
ressurser knyttet til oppgaven. Det teoretiske rammeverket redegjøres nærmere i teoridelen
(kapittel 3).
Det er viktig å også påpeke at oppgaven er basert på et ledelsesperspektiv, og derfor blir ikke
medarbeidernes syn på hvordan ledere arbeider med 10-faktor MU brakt opp.

1.3 Oppgavens oppbygning
Denne oppgaven er delt inn i syv kapitler. I kapittel en, blir innledning og problemstilling
beskrevet. I kapittel to skal det foretas en kort beskrivelse av Sarpsborg kommune, 10-faktor
MU generelt, og i korte trekk gis en beskrivelse av 10-faktor MU i Sarpsborg kommune. I
kapittel tre, vil det teoretiske rammeverket som blir anvendt i oppgaven definert. Først blir
ledelse i offentlig sektor definert, og deretter en kort beskrivelse av
medarbeiderundersøkelsen typiske faser. Til slutt i kapittel tre, vil oppgavens hovedteorier bli
definert. De organisasjonsteoretiske perspektivene med fokus på instrumentelt – og
myteperspektivet. Samt et læringsperspektiv. Kapittel fire, gir en beskrivelse av den
metodiske tilnærmingen som er brukt i oppgaven, og datainnsamling. Kapittel fem,
inneholder oppgavens funn i korte trekk. Deretter vil kapittel seks, bestå av analysen som er
delt inn i tre hoveddeler ut fra forskningsspørsmålene med en oppsummerende drøfting under
hvert spørsmål. I kapittel syv vil jeg oppsummere de mest sentrale funnene og sammenfatte
en avsluttende diskusjon, det vil også gis forslag til videre forskning.
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2.0 Beskrivelse av Caset
2.1 Sarpsborg kommune
I interne dokumentene fra Sarpsborg kommune har jeg fått informasjon om kommunen.
Sarpsborg kommune har totalt 4562 ansatte fordelt på 5 kommune-områder, herav oppvekst,
teknisk, organisasjon, samfunn og velferd. Hvert av områdene er igjen inndelt i ulike enheter
og ned til teamnivå. Kommuner er en typisk kunnskapsorganisasjoner der flertallet av de
ansatte har universitets- og høyskoleutdanning, eller fagutdanning Arbeidsoppgavene blir
preget av digitalisering, kompleksitet og profesjonalisering. Hovedansvaret til Sarpsborg
kommunen er velferdsoppgaver, forvaltning og samfunnsutvikling. Med økt velstand møter
de økte forventninger fra deres innbyggere, brukere og samarbeidspartnere, både når det
gjelder kapasitet og kvalitet. Det er slik at kommunen skal levere tjenester til et stadig mer
differensiert samfunn, med stort aldersspenn og mange ulike kulturer representert. Sentrale
myndigheter vil styrer kommunens tjenesteleveranse gjennom rettigheter, lovkrav, kontroll
og tilsyn, samt krav til miljøhensyn i alle ledd.

Figur 1. Organisasjonskart Sarpsborg kommune
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2.2 Fakta om 10-faktor medarbeiderundersøkelse
10-faktor MU er utviklet av Linda Lai, professor ved Handelshøyskolen BI Oslo i samarbeid
med KS (Fletre & Frydenlund 2016, 16). Det er en del av Lais forskning innenfor området
kompetansemobilisering, kompetanseledelse og organisasjonsutvikling. De fleste
medarbeiderundersøkelser som er brukt i dag skal fungere for ledere for å vise at de tar både
arbeidsmiljøet og medarbeiderne på alvor (Tangaard, 2018, 16). På en måte kan man si at 10faktor MU er annerledes. Det er utviklet for å være et verktøy for både ledere, medarbeidere
og skal legge grunnlag for både organisasjonsutvikling, lederutvikling og
medarbeiderutvikling. Undersøkelsen skal måle 10 faktorer som er avgjørende for å oppnå
gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Det blir derfor
ekstra utfordrende å følge opp denne type undersøkelse fordi den skal være et
utviklingsverktøy og ikke bare et kartleggingsverktøy (Tangaard 2018, 16).
10-faktor MU er utarbeidet på bakgrunn av internasjonal og nasjonal forskning om hva som
er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater i forhold til organisasjonens mål og
kvalitet på tjenestene. Det er et forskningsbasert verktøy og spørsmålene er validerte (Fletre
et al. 2016, 9). Undersøkelsen er testet i Norge i et pilotprosjekt hvor mer enn 2000
medarbeidere deltok fordelt på fem kommuner (10faktor 2015). 10-faktor MU er
implementert i over 200 kommuner og den er blitt brukt siden 2015 (KS, 2018). Faktorene er
teoretiske begreper som måles ved hjelp av et avgrenset antall påstander/måleindikatorer
(Fletre et al. 2016 s, 10). Faktorene bygger på et spørreskjema som består av 36 påstander.
Det er tre til fem påstander som måler hver av de ti faktorene, svaralternativer er bygd på en
oddetallsskala som er femdelt. Det gir brukeren mulighet til å svare fra “svært enig til svært
uenig”. I undersøkelsen blir ikke faktorene nevnt, men spørsmålene man svarer på er ulike
måleindikatorer for hver faktor. Det er ca fem spørsmål til hver faktor og det brukes
tilleggsnavn i stedet for navnet på faktoren. Grunnen til dette er at det skal gjøre det lettere å
forstå enn de opprinnelige fagbegrepene (Fletre et al. 2016, 13).
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Følgende 10 faktorer er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø:
Faktor

Hva måles

1. Oppgavemotivasjon

Motivasjon for oppgaven i seg selv (indre
motivasjon), jobbglede

2. Mestringstro

Tiltro til egen jobbkompetanse og
mestringsmuligheter

3. Selvstendighet (autonomi)

Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig

4. Bruk av kompetanse

Opplevd bruk av egen kompetanse (mobilisering av
kompetanse)

5. Mestringsorientert ledelse

Ledelse med vekt på å gjøre medarbeideren best
mulig ut fra sine forutsetninger

6. Rolleklarhet

Tydelig kommuniserte forventninger til rollen
medarbeideren skal fylle

7. Fleksibilitetsvilje

Villighet til å være fleksibel på jobb, og måten man
jobber på

8. Relevant kompetanseutvikling

Mulighet til å få kompetanseutvikling som er relevant
til arbeidsoppgavene og jobben du gjør

9. Mestringsklima

Kultur for å samarbeid, lære og gjøre hverandre gode

10. Nytteorientert motivasjon

Ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse (prososial
motivasjon)

(Fletre et al. 14)
Undersøkelsen er kort og konkret og spørsmålene er knyttet til arbeidsforhold, forventninger
på jobb, forhold til leder og egen innsats, oppfatning av forhold som er viktig på
arbeidsplassen (Fletre et al. 2016, 13). Sluttrapportane ser annderledes ut enn andre
medarbeiderundersøkelser. Rapporten viser kun resultat per faktor og ikke fra den enkelte
påstand. Disse faktorene skal kunne påvirkes ved å jobbe med i etterkant. I rapporten er det
en enkel forklaring til hver av faktorene, samt gjennomsnittsverdi og en grafisk framstilling
av resultatene. Svarene blir fremstilt i ulike tabeller, en for hver faktor. For at avdelingen skal
få en generert rapport må flere enn fem personer i enheten ha svart. Det blir ikke definert
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grensen for god og dårlig skår (Fletre et al. 2016, 11). 10-faktor medarbeiderundersøkelsen
må forankres i arbeidsmiljøutvalget, og det må inngå i HMS-arbeidet i organisasjonen. Det
skal sikre at det arbeides systematisk med å avdekke farer og risiko, og å iverksette
forebyggende tiltak og helsefremmende arbeid. Tillitsvalgte og verneombudet skal medvirke
i denne prosessen (Fletre et al. 2016, 58).

2.3 10-faktor medarbeiderundersøkelsen i Sarpsborg kommune
I interne dokumenter fra Sarpsborg kommune har jeg fått informasjon om 10-faktor MU i
Sarpsborg og hvordan denne er implementert i kommunen. I 2015 startet Sarpsborg
kommune med å bytte medarbeiderundersøkelse og endte med 10-faktor MU.
Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres som en del av HMS-arbeidet i kommunen i henhold
til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i virksomheter og
avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv (IA). Årsaken til at Sarpsborg valgte 10-faktor MU
som medarbeiderundersøkelse var at 10-faktor var tilpasset til kommuner. Den hadde en
sterkere kobling til «Vi i Sarpsborg» (som er plattformen for deres verdier, holdninger og
handlinger som de praktisere og står for i det daglige, nye arbeidsgiverpolitikk). Videre
argumenteres det for at fordelen med undersøkelsen var fokus på faktorer, samt tilgang til
støtteverktøy, håndbok for ledere – intern / KS, fagartikler – KS og Linda Lai,
statistikk/metodikk fra andre kommuner, bistand til oppfølging – internt / KS. I tillegg er
undersøkelsen var valgt på bakgrunn av at den var forskningsbasert.
HR har utviklet en “veileder” for bruken av 10-faktor MU. Årsaken til dette var for å
synliggjøre forankring, forenkle informasjonen og tilpasse den til deres organisasjon og
presentere noen prosessverktøy. Innholdet i “veilederen” består av hensikt og mål med
undersøkelsen, visjon og verdier til kommunen, «Vi i Sarpsborg» og 10-faktor, fakta om
undersøkelsen, forberedelse, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen og ulike verktøy
for oppfølging (tiltaksarbeid). Når undersøkelsen er gjennomført legges rapporten i Sarpedia
kalles «Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR», det presenteres resultater for alle nivåene.
Etter at resultatene fra undersøkelsen foreligger, følger den enkelte leder opp sin virksomhet.
Resultatene skal behandles i HMS-teamet og tiltak for oppfølging innarbeides i kommende
års HMS- plan og virksomhetsplan.
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3.0 Teoretisk rammeverk
I dette kapittelet skal jeg redegjøre for det teoretiske rammeverket med tanken på analysen.
Det vil først bli redegjort for ledelse i offentlig sektor. Dette for å danne en forståelse for hva
som kjennetegner det å være leder i kommunen. Deretter vil jeg kort definere de generelle
fasene i utøvelsen av medarbeiderundersøkelser. Videre vil jeg beskrive hovedteoriene i
denne oppgaven, dette rammeverket skal brukes til å tolke funn. Jeg har valgt to
organisasjonsperspektiver, herav instrumentell teori og institusjonell teori med fokus på
myteperspektiv. Disse to perspektivene gir ulike utgangspunkter for å besvare
problemstillingen, men jeg vil ikke utelukke den ene fremfor den andre. Jeg mener disse vil
utfylle hverandre og vil gi en bedre forståelse for å besvare problemstilling på en
hensiktsmessig måte. Enn det de ville gjort hver for seg (Roness 1997, s 101-102). Deretter
har jeg også valgt å bringe inn et læringsperspektiv, med fokus på enkelkretslæring og
dobbelkretslæring. Poenget med det er å vise hvordan læring blir en forutsetning for å
forbedre og utvikle organisasjonen (Jacobsen & Thorsvik 2013, s. 353). Jeg antar at læring
blir et viktig element i oppfølgingsarbeidet med 10-faktor, blant annet fordi at verktøyet er et
utviklingsorientert verktøy (KS, 2018).
På bakgrunn av begrensninger i oppgaven har jeg valgt disse tre teoriene som jeg mener
belyser problemstillingen på god måte. Dette skal danne grunnlag for en forståelse av
resultatene som er kommet frem i analysen. Teorien legger føringer på metodisk tilnærming
og hva jeg er ute etter å finne i datamaterialet mitt. Det utgjør grunnlaget for analysen senere i
oppgaven, og ses i sammenheng med funnene.

3.1 Ledelse i offentlig sektor
I følge Strand (2007) inneholder begrepet “offentlig” staten og kommunen , et bredt spekter
av enheter, tjenester og komplekse arbeidsoppgaver. Offentlige virksomheter har et mangfold
av tjenester og består av mange ulike institusjoner fra helsetjenester, til politi som forsvarer
landet, forskningsinstitusjoner, produksjon av energi og deparementer hvor beslutniger tas (s,
316). Offentlige organisasjoner har et gjensidighetsforhold til hverandre og organiseres på
bakgrunn av oppgave- og interessefelter, sektorer eller segmenter som har igjen har mange
enkelt organisasjoner (Strand, 2007, s. 316).
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Strand (2007) peker på at ledelse i det offentlig påvirkes internt av regler og eksternt av
politikk. Konteksten er derfor utfordrende og problematisk, dette kan også gjøre det ekstra
utfordrende for ledelse i det offentlige (s.317). Beslutninger skal være tydelig, synlig og
akseptable for offentligheten. Objektive beslutninger med lite personlig ledelse i den forstand
ingen tilbøyelighet for personlig makt eller individuelle perspektiver får spillerom. Lederen
skal være lojal, være ekspert og klare å sette komplekse saksforhold i sammenheng samtidig
som de skal opptre i henhold til gjeldende lover og regler (Strand 2007, s. 317)
Den mest relevante organisasjonsformen i offentlig virksomheter er byråkratisk. Det er en en
form for rasjonalisering av verden. Det innebærer at borger og velgere har det offentlige
ansvar, siden de folkevalgte er deres øverste leder. En folkevalgt leder er en demokratisk
valgt leder som sitter på toppen, og uansett om man ligger tett på det politiske lederskapet
eller på en armlengdes avstand, er man ansvarlig overfor denne topplederen. I offentlige
virksomheter handler man på vegne av politisk valgte myndigheter og styres gjennom et
skrevet lov- og regelverk (Strand 2007, s. 317).
I mange kommuner i dag opererer de med hovedteori innenfor ledelse som baserer seg på
målstyring, som igjen preger organisering av offentlig sektor (Tangaard, 2018, 19). De må ta
hensyn til politisk styring og kontroll, autonomi fra ansatte, innsyn og offentlighet,
kostnadseffektivitet, likebehandling og forutsigbarhet (Strand 2007, s. 334). Likebehandling
og forutsigbarhet gir lite rom for autonomi og skjønnsutøvelse hos medarbeidere. Samtidig
som at målstyring skaper en innebygd spenning mellom kontroll og autonomi. I offentlig
virksomheter har ledere mulighet til å bruke sitt handlingsrom til å fordele ressurser. I tillegg
må de levere detaljert gjennom årsmeldinger eller andre rapporteringssystemer og tydeliggjør
for hvordan disse ressursene er blir brukt (Strand 2007,s. 334)
Ifølge Peter Dahler Larsen (u.å) kan offentlig organisasjoners evaluering av innsats bli omtalt
som rituell refleksjon. Dette innebærer at selv om organisasjonen samler inn data om effekter,
er det bare et rituale som følges. Dette gjøres for å vise at man lever opp til forventningene
om å være en rasjonell og lærings-dyktig organisasjon. Informasjonen kan derfor få en
symbolsk funksjon. Den innsamlede informasjon forblir ubrukt og dermed lærer man heller
ikke av den (Referert i, Christensen, Lægreid, Roness & Røvik, 2009,s.175).

10

3.2 De generelle fasene i 10-faktor medarbeiderundersøkelsen
I denne oppgaven vil det være relevant å definere de ulike fasene som man ofte forbinder
med gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse på bakgrunn av at jeg skal snakke om
erfaringer knyttet til arbeidet med 10-faktor MU og da spesielt oppfølging.
En typisk medarbeiderundersøkelse vil bestå av ulike faser, som ledere er satt til å forvalte
(Tangaard 2018, s. 11). Den første fasen er typisk en forberedelsesfase, som handler om å
beslutte om å bruke 10-faktor. Målet er å skape en felles forståelse over hensikten med
undersøkelsen og sikre god forankring på alle nivåer (Fletre et al. 2016, s. 51). Deretter
handler det om å organisere og planlegge prosessen og hvis nødvendig gjennomføre kurs og
kompetansehevning (Tangaard 2018,s. 20). Den andre fasen består av gjennomføring av
undersøkelsen. Denne fasen handler om å ha en tydelig prosess og ansvar i gjennomføring. I
tillegg vil omforent forståelse av faktorenes betydning i lokal kontekst være avgjørende for
resultatet. Denne fasen består først av å distribuere undersøkelsen, oppfølging av
gjennomføring og formidle resultat før valg av faktorer blir bestemt. Oppfølgingsfasen består
først og fremst om konkretisering av tiltak, integrering i øvrige utviklingsarbeid og
oppfølging av tiltakene (Tangaard 2018, s. 20). Samtidig sikre et helhetlig løp med 10-faktor.
20). Tangaard (2018) peker også på at det bør foreligge en erfaringsdeling fra første
gjennomføring av undersøkelsen (s. 11). Utviklingsarbeidet bør arbeides med over tid og ha
kontinuitet, det kan være både alt fra små evalueringer i det daglige til mer omfattende
evalueringsarbeid (Tangaard, 2018 s, 219) I følge Fletre et al. (2016) er evaluering en
vesentlig og viktig del av prosessen (s. 51).
Storch (2010) peker på at effekten på bunnlinjen blant medarbeiderne vil øke dersom det
skjer praktisk oppfølging, anerkjennende og en styrkebasert tilgang til resultatene, øke trivsel,
motivasjon og engasjement med undersøkelsen (s. 22). Ifølge Storch (2018) er også trivsel og
engasjement ikke et mål i seg selv men et resultat av det vi lykkes med å skape sammen (s.
40).
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3.3 Organisatorisk tilnærming
For å undersøke hvilke erfaringer ledere har med 10-faktor MU og hvilken betydning dette
har for å forstå arbeidet med oppfølging benytter jeg meg av ulike organisasjonsteoretiske
perspektiver. Både et instrumentelt- og et myteperspektiv. Det vil være relevant å ta
utgangspunkt i det instrumentelle perspektivet på bakgrunn av at vi kan se på Sarpsborg
kommune som en byråkratisk organisert organisasjonen som handler på vegne av politisk
valgte myndigheter og styres gjennom et skrevet lov- og regelverk (Strand 2007,s. 317).
Mens det myteperspektivet vil belyse mer uformelle strukturen, symboler og myter som er
tuftet på tilpasning logikk som skiller seg fra den formelle strukturen i organisasjonen
(Eriksson-Zetterquist, Kalling Styhre, & Woll, 2014, s. 250). I den forlengelse betyr det at
disse to perspektivene gir ulike utgangspunkter for å besvare problemstillingen, men jeg vil
ikke utelukke den ene fremfor den andre. Heller tvert om gi større innsikt i organisasjonsliv
og teoretisk tenking. Fordelen er at de ulike rammene gir muligheten til å belyse de
komplekse prosessene som pågår i en organisasjon fra flere perspektiver (Bolman & Deal,
1995, s. 4) og kan samvirke og utfylle hverandre (Christensen et al. 2009, 21).

3.3.1 Instrumentell teori
Det instrumentelle perspektivet ser på organisasjoner som instrumenter for måloppnåelse, og
det er mange tradisjoner i studiet av organisasjoner som har et slikt perspektiv. Max Weber er
en av de som har hatt innvirkning på dette organisasjonsperspektivet. Gjennom sine analyser
av byråkratiet som organisasjonsform også kalt byråkratimodell, kjennetegnet han klare
ansvarslinjer, hierarkisk struktur, arbeidsdeling, rutinemessig og spesialisering av arbeid
(Christensen et al. 2009, s.37). Han mente at det forutsatte stabile omgivelser. En annen
teoretiker som har hatt betydning for det instrumentelle perspektivet er Frederick Taylor. Han
utviklet et vitenskapelig syn på ledelse av produksjonsformer og teorien hans la vekt på å
finne organisasjonsformer og arbeidsteknikker som mer effektive enn andre (Christensen et
al. 2009, s.33). Den formelle organisasjonsstrukturen påvirker andre aktørers deltakelse,
rettigheter og hvilket handlingsrom og beslutninger som er mulig for dem. I tillegg vil den
formelle organisasjonsstrukturen preges av hva som oppleves som viktige utfordringer og hva
som anses å være gode løsninger (Christensen et al. 2009, s.48). Organisasjonsformen preges
av innslag av hierarki som vil innebære at en overordnet kan kommandere og instruere
underordnede. Organisasjonsstrukturen vil derfor legger føringer på hvordan oppgavene blir
utført og oppgavene kan ses på som en offentlig plikt (Christensen et al.2009 s.43).
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Organisasjonen skal oppnå mål som er relevant og viktig i samfunnet, og effektivitet
oppfattes som en grunnverdi (Christensen et al. 2009,s. 34). I et slikt organisasjonsperspektiv
vil målene bli utarbeidet som følge av strukturen og strukturen vil skape sentrale rammer og
retningslinjer for aktivitetene som skal gjøres. Dette innebærer at organisasjonsstrukturens
innretning vil påvirke hvordan menneskene handler og utfører oppgaver og mål utspringer fra
de overordnede og det forventes at de underordnede skal følge disse (Christensen et al. 2009,
s. 33- 34). Den formelle organisasjonsstrukturen vil ikke uten videre forklare den faktiske
handlemåten til medlemmene i en organisasjon, men den vil legge føringer på hvordan
oppgavene blir utført (Christensen et al. 2009 s. 41). De formelle trekkene som styrer atferd
kan for eksempel være rutiner, arbeidsdeling og hierarki. De formelle aspektene ved
organisasjonsmedlemmenes roller vil dominere deres faktisk atferd (Christensen et al.
2009,s.123) Strukturelle forhold kan være mer styrende enn bare lederevner, og ledere kan
ønske om å endre atferd men det finnes prosedyrer og rutiner som muligens kan begrense
atferd (Jacobsen et al. 2013, s. 341)
Innen instrumentell teori vil organisasjonen preges av de formelle strukturene i en endringsog utviklingsprosess. Perspektivet forutsetter måloppnåelse og dermed endring. Innenfor den
hierarkiske varianten vil overordnede innføre endringer som underordne må følge
(Christensen et al. 2009, s 33-34). Det instrumentelle perspektivet poengterer at det er en klar
kobling mellom mål, iverksetting av tiltak, effekter og læring, disse vil være tett knyttet
sammen og forankret i styringssystemet (Christensen et al. 2009,s. 48). For å sikre at endring
blir gjort uten å møte motstand, blir det viktig for ledere å motivere berørte grupper i
organisasjonen til å handle i samsvar med ledelsens mål. Ledelsen kan derfor iverksette
motivasjonstiltak som for eksempel belønningssystemet for de ansatte som er nedfelt i
organisasjonsstrukturen. Dette gjør ledelsen for å sikre at endring blir gjennomført (Fimreite,
2005,s. 162). Når organisasjonen adopterer en oppskrifter fortolket i det instrumentelle
perspektivet vil det skje som følge av et søk om å løse et problem. Og deretter oversette
denne generelle oppskriften til lokalt veltilpasset verktøy (Christensen et al. 2009,s. 96).

Styring fremfor ledelse kjennetegnes i det instrumentelle perspektivet. De som typisk styrer,
er de som har en posisjon som er høye hierarkiske. Det er regler og lover knyttet til dette
systemet som skal sikre styringen innen en organisasjon. Ledelsen ses på som en homogen
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gruppe med sammensatte mål og interesser. Ledelsen kan sikre seg deltakelsesrettigheter og
analysekapasitet gjennom den formelle organisasjonsstrukturen i organisasjonen, og derav
benytte seg av det handlingsrommet rammen gir. Det tas for gitt at de underordnede skal
følge de over (Christensen et al. 2009, s.48). De formelle organisasjonsstrukturene regulerer
aktørenes deltakelsesrettigheter og hvilke handlingsalternativer som er relevant for dem
(Christensen et al. 2009, s.123).
Typiske kjennetegner i det instrumentelle perspektivet er rasjonalitet, som innebærer en
tydelig metodikk med klar avgrensinger og avveininger mellom ulike alternativer på basis av
forskjellige målsettinger og verdier når beslutninger tas. Disse kommer til uttrykk gjennom
lovregulering, standardisering, kontroll, rutiner og tydelighet. Dette innebærer at
organisasjonen vurderer tilgjengelige alternativer ut fra de konsekvensene de har i forhold til
målene som er fastsatt, og valgene vil være viljestyrte og oppnår den ønskede effektene
gjennom disse valgene. (Eriksson- Zetterquist et al. 2014, s. 28).

3.3.2 Institusjonell teori, fokus på myteperspektivet
Klassisk kulturell og historisk institusjonell teori har satt fokus på hvordan organisasjoner
tilpasser seg interne aspirasjoner og eksterne samfunnsverdier. Grunntanken er at
organisasjoner fylles med verdier og normer som institusjonaliseres over tid og at
organisasjoner ikke er maskiner som oppfører oss rasjonelt til en hver tid. Teorien vektlegger
også et fokus på at den uformelle strukturen, symboler og myter er tuftet på tilpasningslogikk som skiller seg fra den formelle strukturen i organisasjonen. Institusjoner både må
tilpasse seg og utvikler sine omgivelser på samme tid (Eriksson-Zetterquist et al. 2014, s.
250). Peter Selznick (1997) var en av de første som påpekte at organisasjoner både er
instrumentelle verktøy med mekaniske strukturer og formelle normer, men som samtidig lar
seg utvikle av uformelle normer og verdier som gradvis institusjonaliseres i organisasjonen
(Eriksson-Zetterquist et al. 2014, s. 247). Christensen et al. (2009) beskriver et skille mellom
myteperspektivet og kulturperspektivet når de forklarer hvordan insituasjon både må forholde
seg til verdier og normer i omgivelsene og utvikle de internt. Myteperspektivet vektlegger
verdiene og normene i organisasjonens omgivelser, mens kulturperspektivet tar utgangspunkt
i institusjonaliserte organisasjoner og fokuser på interne verdier og normer i organisasjonen
(s. 14). I denne oppgaven er det et fokus på myteperspektivet.
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Myteperspektivet eller den mye brukte betegnelsen ny-insituasjonslisen er en videreutvikling
av den klassiske posisjonen av institusjonelle perspektivet. Myteperspektivet kan brukes til å
forstå organisasjonsatferd ut fra de institusjonelle omgivelser organisasjoner opererer i og
hvordan organisasjonen påvirker omgivelsene (Eriksson- Zetterquist et al. 2014,s. 249). Det
ikke bare er nok for en organisasjon å være opptatt av effektivitets kravene, men må også
oppnå legitimitet fra omgivelsene, på pekte Talcott Parsons (1956). Han fastslår at det er
viktig for en organisasjon å ha verdiforankring i omgivelsene som samsvarer med samfunnets
verdier dersom man skal bygge legitimitet (Referert i Røvik 2007,s. 26). Forståelsen om
legitimitet handler om at de eksterne aktørene har aksept og tillit til organisasjonen, ved at de
viser at de lever opp til noen normer som samfunnet verdsetter, eksempel fremskritt,
fornyelse og rasjonalitet (Røvik 2007,s. 196).
I dette perspektivet fokuseres det på legitimitet, både at man oppfører seg som en legitim
organisasjon og at man blir oppfattet som legitim utenfra. For å kunne overleve forutsetter det
at organisasjoner har legitimitet fra disse aktørene i organisasjonsfeltet (Christensen et al.
2009,s. 76). Organisasjonsfeltet er det området en organisasjon befinner seg i, som betyr at
ulike aktører påvirker hverandre og det betyr at alle organisasjoner har en tilhørighet til et
felt. Organisasjonen blir en avspeiling av hele feltet og hvilke egenskaper som er viktig
(DiMaggio og Powell 1991, referert i Eriksson-Zetterquist et al. 2014, s. 254).
Organisasjonene vil utvikle seg i lik retning når de tilpasser seg felles-normene om gode og
dårlige løsninger som preger de institusjonaliserte omgivelsene (Christensen et al. 2009, s.
76).
Organisasjoner blir konfrontert med skiftende normer og verdier fra omgivelser som påvirker
hvordan organisasjonen bør utformes og vil derav preger deres handlingsrom. De sosialt
skapte normene og verdiene i de institusjonelle omgivelsene kalles ofte myter (Christensen et
al. 2009, s. 75) Teoretikeren Røvik (1998) har videre introdusert institusjonaliserte
organisasjonsoppskrift som kommer til uttrykk gjennom generelle ideer eller mer konkrete
oppskrifter for hvordan en moderne, og legitim, organisasjon bør se ut (Røvik 1998, 13). Han
beskriver i denne sammenhengen en legitimert oppskrift slik:
“ En legitimert oppskrift på hvordan man bør utforme utsnitt eller deler av en organisasjon. Det er en oppskrift
som gjerne begeistrer og vekker oppmerksomhet, og som har fått en forbilledlig status for flere organisasjoner”
(Røvik et al., 1998, s.13).

15

Mytene tilfører organisasjonen legitimitet, som igjen gjør at de overlever, og tilpasser seg de
“riktige løsningen” utad, uten at mytene har en direkte effekt på organisasjonen og internt
fungerer som før. Man sier ofte at mytene er rasjonaliserte. Det innebærer at de beskrives
som svært effektive for organisasjonen for å nå spesifikke mål og det skjer ved at de fremstår
som tilsynelatende vitenskapelige argumentasjon og faktabaserte og skaper derfor en
overbevisningskraft (Christensen et. al, 2009,s. 77). Et aspekt er at når disse mytene har blitt
rasjonalisert vil de ha innvirkning på medlemmene hvor de er overbevist og tatt for gitt for å
være den mest effektive måten å handle og utforme organisasjonen på. Et poeng er at en
organisasjons overlevelse handler ikke om hvor effektivt den produserer, men om hvordan
den bruker mytene som bidrar til legitimitet (Meyer & Rowan 1977, 344-345).
Påstanden er at populære organisasjonsoppskrifter/myter har fått sin legitimitet og
sprednings- kraft. Fordi de er blitt symbolisert på grunnleggende rasjonalistiske verdier i det
moderne samfunnet, som fornuft, effektivitet, styring, demokrati og vitenskapelighet
(Christensen et al. 2009, s. 96). De enkelte oppskriftene er som oftes konseptualisert, det vil
si at de gjenkjennes ved at begrepet altså er språklig merket. Den enkelte
organisasjonsoppskrift har en tilhørende litteratur hvor det ofte argumenteres for nettopp
denne oppskriften (Christensen et al. 2009,s. 78). Dette kan kobles til omdømmebygging som
er da alle aktiviteter som inngår i det å bygge et positivt bilde av organisasjonen (Jacobsen og
Thorsvik 2013, s. 223)
I motsetning til instrumentell ledelse må organisasjonen gjøres til noe mer enn bare et
virkemiddel eller et slags instrument for ledere og eiere. Hvis ikke vil organisasjonen bli
sårbar overfor endringer både i og utenfor organisasjonen (Jacobsen et al. 2013,s.444).
Lederen sikrer legitimitet ved å bygger organisasjonens verdier, oppfatninger, normer og
identitet internt gjennom fremveksten av sosial integrerte myter, som styrer den indre
konsistensen av organiseringen (Jacobsen et al. 2013, s. 445). Organisasjonen må opparbeide
seg tillit fra omgivelsene. Tillit forutsetter at organisasjonens verdigrunnlag reflektere de
moderne normer i omgivelsene. Det betyr at organisasjonsstrukturen, arbeidsforhold, strategi
og prosedyrer er i overensstemmelse med hva som er allment antatt å være passende
(Jacobsen et al. 2013,s. 446).
Selv om man har tatt inn en oppskrift vil den ikke nødvendigvis bli tatt i bruk (Christensen et
al. 2009,s. 96). Innenfor myteperspektivet påpeker Nils Brunsson (2003) at formelle
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strukturer ikke er det samme som hva vi faktisk gjør i hverdagen. Formelle strukturer kan
være organisasjonskart eller en plan for hvordan man skal oppnå mål innen gitte rammer.
Men han mener at det ikke innebærer at vi faktisk følger den planen. Han viser til dette skillet
mellom prat, belsutninger og handling. Medlemmene snakker om hvordan de skal utføre en
oppgave, og beslutter noe, men selv om prat kan føre til besltuning, leder ikke nødvendigvis
beslutning til handling (Referert i Eriksson- Zetterquist et al. 2014,s. 250). Planer og
strukturer er ofte løst koblet til hverandre. Brudd på regler, beslutninger får uventende
konsekvenser og metoder som brukes er ikke alltid så effektive som man har tenkt. Metodene
som skal anvendes for å inspirere og engasjere kan derfor få utilsiktede konsekvenser fordi
man ikke får innsikt i hva som faktisk gjøres (Eriksson- Zetterquist et al. 2014, s. 251). Det
kan altså være en frikobling mellom vedtak og handlinger (Christensen et al. 2009, s. 174).
Det kan for eksempel være at organisasjonen tar i bruk en oppskriften og tror den er tatt i
bruk eller later som. Men den får ingen betydning for atferden i organisasjonen (Christensen
et al. 2009, s. 91). Det vil da være viktigere å symbolisere "at det blir gjort noe" (Christensen
et al. 2009, s.174).
Mytene sprer seg som en oppfatning om at de passer like bra, for alle type virksomheter. Hvis
en organisasjon ikke tilpasser seg disse oppskriftene vil man i mange tilfeller bli sett på som
lite moderne og gammeldags (Jacobsen et al. 2013, 218). Mytene kan gi organisasjonen
profil, legitimitet og identitet i forhold til andre organisasjoner og aktører i omgivelsene
(Røvik, 1998, s. 40). I myteperspektivet vil organisasjonsoppskrifter/myter blir fremstilt som
å være effektiv, tidsriktige, moderne innefor en tidsepoke. Det vil være den mest naturlige
måten å styre og strukturere organisasjonen, som deretter vil bli byttet ut med nye oppskrifter
som dukker opp (Christensen et al. 2009, 77). Det vil si at mytene kan oppnå en eksemplarisk
status for hvordan “alle” offentlige organisasjoner bør se ut, før de blir erstattet av nye trender
og organisasjonsoppskrifter (Røvik, 2007, s. 26).

3.4. Læring og organisasjonslæring
I denne skal jeg belyse den siste hovedteorien som anvendes i denne oppgaven, læringsteori.
Dette læringsperspektivet henter frem ideer og innfallsvinkler som er ment å bringe inn en
tredje forståelse av 10-faktor MU. Når man gjennomfører et planlagt tiltak, er det som oftest
en hensikt bak det man gjør. I dette tilfellet å måle arbeidsmiljøet for å utvikle medarbeidere,
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ledere og organisasjonen (Tangaard, 2018,s. 16). Den objektive målingen er derfor lite
relevant, men fokuset ligger i diskusjonsforum mellom de ansatte i organisasjonen, hvor det
er mulighet for å tolke og forstå hva som egentlig ligger bak resultatene og utarbeidet
oppfølgingstiltak (Tangaard, 2018, 16). I den forlengelse er hensikten
med 10-faktor MU at medarbeiderne og ledere skal lære av funnene for å utvikle
arbeidsmiljøet og organisasjonen (Tangaard, 2018, 16). Poenget er å vise hvordan læring blir
en forutsetning for å forbedre og utvikle organisasjonen, og bli en lærende organisasjon
(Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 353). Jacobsen og Thorsvik (2013) definerer læring som:
“En prosess der mennesker og organisasjoner tilegner seg ny kunnskap, og endrer sin atferd
på grunnlag av denne kunnskapen” (s.353).
Det kan derfor sies at læring er derfor knyttet til endring (Filstad, 2010, s. 26). I følge Filstad
(2010) er individuell læring en forutsetning for organisasjonslæring. På bakgrunn av at
individet er deltaker i praksis på arbeidsplassen (21). Tendenser som vi ser i organisasjoner er
at folk ikke alltid oppfatter endringer i organisasjoner som noe positivt. Medarbeidere ser
ikke alltid poenget og de er motstandsdyktige når de må avvike fra gamle vaner. Likevel er
det helt nødvendig og hensiktsmessig for å møte dagens utfordringer (Filstad, 2010, s. 26).
Pedler, Boydell og Burgoyne (1991) definerer en lærende organisasjon slik:
“En organisasjon som tilrettelegger for læring hos alle sine medlemmer og som kontinuerlig
transformer seg selv som en lærende enhet” (referert i Filstad, 2010, 26).
For å være en lærende organisasjon må man være i stand til å endre seg kontinuerlig, og
tilpasse seg endringen for at organisasjonen skal overleve. Filstad (2010) peker på at samtaler
med kollegaer og ledere i felles praksis styrker læringsprosessen (s. 141). Organisatorisk
læring skjer når individer i en organisasjon erfarer en problematisk situasjon og undersøker
dette på vegne av organisasjon (Filstad, 2010, s.48). Organisasjonslæring er mer enn
individuell tilegnelse av kunnskap. Det må i hovedsak forstås som en kontinuerlig prosess
gjennom praktisk arbeid på arbeidsplassen (Filstad, 2010, s. 22). Derfor kan det antas at vi
kan forstå 10-faktor MU i lys av en intern læringsprosess.
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Medarbeidere og ledere kan ha et ønske å endre atferd, men det finnes prosedyrer og regler
som vil begrense atferden (Jacobsen et al. 2002 s, 341). Organisasjoner som baserer seg på
bruk av regler, rutiner og formelle prosedyrer ser man tendenser til at mye av
oppmerksomheten vil være koblet til om medarbeiderne følger regler og rutiner på den rette
måten. I forlengelse av dette blir måten man gjør ting på, viktigere enn hva utfallet og
resultatet blir av det man gjør. Disse reglene vil ta oppmerksomheten vekk fra det man
oppnår (Jacobsen et al. 2002, s 341).

3.4.1 Læringsteori enkelkrets- og dobbelkretslæring
Argyris og Schøn (1996) hevder at det finnes to hovedtyper som organisasjonen lærer på,
enkelkretslæring og dobbelkretslæring. Argyris og Schøn (1978) synliggjør organisatoriske
forhold av læringsprosessene. De peker på at innenfor de sosiale rammene formes
organisasjonens kontekst, for å oppdage feil. Det er korreksjoner som blir utført av de ansatte
(Referert i Filstad 2010, s. 53). Argyris (1967) peker på at dersom vi aldri gjør feil og ikke får
bekreftet at handlingen ikke er optimal. Vil vi fortsette i samme spor og ikke endre handling
og heller ikke lære (Referert i, Eriksson-Zetterquist et al. 2014, s. 222). Enkelkretslæring
forandrer en rutine eller praksis, og dobbelkretslæring er en mer avansert måte som forandrer
en etablert forståelse i organisasjonen. De definere det slik:
“By single-loop learning we mean instrumental learning that changes strategies of action or
assumptions underlying strategies in ways that leave the values of a theory of action
unchanged. By double-loop learning, we mean learning that results in a change in the values
of theory-in-use as well as in strategies and assumptions” (Argyris & Schön 1996, s. 20-21)
I enkeltkretslæring spør man om man gjør tingene riktig, i dobbeltkretslæring spør man om
man gjør de riktige tingene. De poengterer viktigheten og nødvendigheten av enkelt- og
dobbeltkretslæring, slik at organisasjonen og medarbeidere vil forbedre sin forståelse av
årsaken til problemer og den effektive måten å løse dem på (Filstad 2010, s. 49). Læringen
som vanligvis foregår i organisasjoner er enkelkretslæring, det er læring som tar seg av å rette
avvik fra bestemte standarder. Man stiller ikke spørsmål ved om det er dette man egentlig
ønsker, men er bare opptatt av å forbedre atferden (Jacobsen et al. 2013, 360). Det sies likevel
å være helt nødvendig for å endre på organisasjonen og denne formen for læring kan ha store
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positive læringseffekten (Argyris et al. 1996, s. 20). Enkeltkretslæring handler om at vi ved
tilfeldigheter eller ved uheldige hendelser reduserer feil som oppstår, dette skjer ofte
kontinuerlig uten at vi reflekterer så mye over hvorfor (Eriksson-Zetterquist et al. 2014,s.
223).
Enkelkretslæring handler om å løse problemer og avvik kontinuerlig, men man ser bort ifra
den underliggende årsaken til problemet. Vi lager små justeringer. Vi løser situasjonen der og
da, for å rette og avvik og feil (Jacobsen et al. 2013, s.360). Læringen kan beskrives som å
være i en situasjon, der vi observerer vår nåværende situasjon og møter problemet, avviket,
feilen med inkonsekvenser eller praktiske vaner. Vi tilpasser våre egen oppførsel og handling
for å redusere og forbedre situasjonen tilsvarende. Det største problemet med det er at det
skjer slik at vi bare fjerner symptomene, mens den underliggende årsaken er fortsatt der. Det
er ikke bra fordi vi vil få nye problemer i fremtiden. Det kan få konsekvenser som blant annet
overforbruk av forsvarsmekanismer, lite handlekraft, lite kreativitet og innovasjon (Jacobsen
et al. 2013,s. 360). Vi holder organisatorisk ytelse innenfor rekkevidden satt av eksisterende
organisatoriske verdier og normer, men verdiene og normene i seg selv endres ikke (Filstad,
2010 s. 49).
Å utfordre den etablerte standarden eller stille spørsmål ved den vil føre oss til
dobbelkretslæring. Det handler om at man gjør dypere refleksjoner og tanker utenfor den
eksisterende referanserammen (Eriksson-Zetterquist et al. 2014, s. 223). Dobbelkretslæring
innebærer at ikke bare valg av handling må tilpasses, men vi må endre vårt handlingsmønster,
for å forandre handlingsstrategi (Argyris et al. 1996, s 21). Det er da vi endrer kunnskapen og
forbedrer effektiviteten. Dobbelkretslæring er altså den formen for læring som vil gå mer
dypt inn i årsaken til problemet. Det betyr også at avlæring, det vil si å glemme den gamle
kunnskapen blir en viktig del av læringen i organisasjonen. (Eriksson- Zetterquist 2014,s.
223). Endring av strategier og antagelser er en konsekvens av endring av verdier og normer.
Det er her den sterkeste formen for læring oppstår og som vil få betydning på det
organisatoriske nivået (Eriksson-Zetterquist et al. 2014, s. 223). Det er veldig viktig fordi
organisasjonslæring er en av de viktigste faktorene i dag. Likevel er dobbelkretslæring ofte
krevende og utfordrende fordi ved begrenset tilbakemelding, utydelig informasjon og sterk
styring fra ledelsen og i en hierarkisk styring som har stramme rammer. Det ikke like stort
rom for denne formen for læring (Eriksson-Zetterquist 2014, s. 224).
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3.5 Oppsummering av teori
I dette teorikapittelet har det blitt gjort rede for valg av teori. Jeg valgte først å definere
ledelse i offentlig sektor, deretter gå inn på fasene som er typisk ved 10-faktor MU. Deretter
har jeg kommet inn på hovedteoriene instrumentell og myteperspektivet for å danne grunnlag
for å analysen. Læringsteori blir også belyst som danner et teoretisk grunnlag for å få innsikt i
organisasjonslæring. Disse perspektivene skal danne et teoretisk grunnlag som anses som
nødvendig og relevant for å belyse problemstillingen i denne masteroppgaven. Litteraturen
skal gi noen indikasjoner på å forstå erfaringer ledere har knyttet til undersøkelsen. Samt
hvilken betydning dette kan ha for arbeidet med oppfølging av 10-faktor MU. Videre skal nå
metodologien og metodisk gjennomføring av oppgaven belyses.
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4.0 Metode
I dette kapittelet vil jeg presentere og begrunne mine metodiske valg. Innledningsvis vil jeg
beskrive forskningstilnærmingen, design og metodikken som er brukt i denne oppgaven.
Deretter vil valg av forskningsprosessen og datainnsamlingsmetode blir presentert, hvor jeg
beskriver hvordan data har blitt samlet inn og analysert. Avslutningsvis vil jeg evaluere
oppgavens kvalitet og de etiske utfordringene ved en slik oppgave.

4.1 Forskningstilnærming
Utgangspunktet for denne oppgaven var en induktiv tilnærming til undersøkelsen. På
bakgrunn av at jeg ønsket å forstå og høre de ulike deltakerens meninger og synspunkter
gjennom ulike personlig erfaring av 10-faktor MU. En induktiv tilnærming går ut på at man
startet undersøkelsen uten noe teoretiske utgangspunkt, men at man antar noen generelle
sammenhenger ut fra observasjonen av enkelttilfeller (Tjora 2018, s. 33). Man begynner å
samle inn data, der hensikten er å finne fram til generelle mønstre som kan gjøres til generelle
begreper. Det interessante var at jeg startet med empiri (som induksjon), men etterhvert så jeg
at teorier og perspektiver spilte inn i løpet av forskningsprosessen. Dette fikk en betydelig
viktigere rolle og formet oppgaven mer enn først antatt. I følge Alvesson og Skoldberg (2009,
s. 4) kalles dette for abduktiv tilnærming (Referert i Tjora 2018, s. 33). Abduksjon går ut på
at det skjer en veksling mellom induksjon og deduksjon, det vil si at det kan skje en pendling
mellom etablerte teori og egen funn (Tjora 2018, s. 33). Jeg vil på bakgrunn av dette forklare
min forskningstilnærming mer som en abduktiv tilnærming. Jeg startet i hovedsak med funn
for å prøve å forstå et fenomen dypere, men innså etter hvert at teori spilte en betydelig rolle i
utviklingen av oppgaven. Jeg vekslet altså i hovedsak mellom funn og teori.

4.2 Forskningsdesign
Forskningsdesign er knyttet til hvordan undersøkelsen systematiseres og gjennomføres for at
problemstillingen skal bli besvart. Utgangspunktet er å gå fra ide til utforming av
problemstilling, datainnsamling, analyse og tolkning av ferdig resultat (Jacobsen, 2015, s.
396). Johannessen, Tufte & Christoffersen (2015, s. 82) skriver at vi må velge det designet
som best reflekterer problemstillingen og formålet med forskningen. I denne oppgaven har
jeg valgt fenomenologisk forskningsdesign, og bakgrunnen for dette er et ønske om å få et
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innblikk i lederes erfaringer og synspunkter med 10-faktor MU. Alfred Schutz (1970) spilte
en viktig rolle for fenomenologi innenfor sosiologien, ved å hevde at faget bør være opptatt
av hvordan samfunnsmedlemmer forstår verden rundt seg i interaksjon med andre.Ved denne
forskningsmetoden vil forskere forsøke å få deltakere til å sette ord på hvordan de opplever
sin verden som er knyttet til et fenomen (Referert i Tjora, 2018, s.27). Fenomenologisk
design skal gi en underliggende og dokumenterende forståelse for et fenomen, altså 10-faktor
MU, slik det ble oppfattes av ledere i Sarpsborg kommune. Det å få en dypere forståelse for
meninger knyttet til informantenes oppfatning er sentralt innenfor dette designet
(Johannessen et al. 2015, s. 82). Jeg håper ikke bare på å få forståelse for deres meninger
knyttet til 10-faktor MU i Sarpsborg kommune. Jeg ønsker også å danne ny kunnskap om
hvordan ledere jobber med akkurat det fordi det anses som relevant på bakgrunn av at
undersøkelsen er relativt ny. Jeg skal derfor prøve å undersøke informantenes tanker,
erfaringer og opplevelser av 10-faktor MU ved hjelp av et fenomenologisk forskningsdesign.
Informantene som skal delta i denne oppgaven må derfor ha relevant erfaring med fenomenet
jeg undersøker (10 faktor) for problemstillingen, dette jeg vil jeg diskutere videre under
utvalg. Jeg som forsker bør ha et åpent og naivt sinn, der mine verdier, erfaringer, holdninger
og antagelser bør unngås (Johannessen et al. 2015, s. 173). Samtidig vil idealet om nøytralitet
aldri være mulig, fordi som subjekt møter man alltid verden med en forutinntatthet. Ønske
om åpenhet vil i derimot noe jeg vil strekke meg mot. Likevel vil dette være en utfordring
fordi jeg som forskere har et faglig engasjement for problemstillingen, dette vil diskuteres
videre under reliabilitet (pålitelighet).

4.3 Forskningsmetode
Kvantitativ og kvalitativ metode er to metoder som man skiller mellom i
samfunnsvitenskapen. Mye av argumentasjon for eller imot en av metodene bygger i følge
Tjora (2018) på at at kvalitativ metode søker forståelse, mens kvantitativ tilnærming søker
forklaring (s, 28). Kvantitativ metode handler om å ta utgangspunktet i mange enheter, og
deretter systematisere informasjon i tall og fastere rammer slik at man kan analysere en større
mengde data. På den andre siden vil kvalitativ metoder handle om å få detaljert og nyansert
forståelse om et konkret fenomen fra et mindre utvalg (Jacobsen, 2015, s. 251). Gjennom en
kvalitativ tilnærming er sannsynligheten for å få dypere forståelse og innsikt i det jeg skal
undersøke større enn i kvantitativ metode. Det gir en mulighet for å kartlegge informantenes
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subjektive innerste tanker og følelser knyttet til et tema (Tjora, 2018, s.29). Metoden legger få
begrensninger på respondenten og det vektlegges detaljer, nyanser og det unike med hver
respondent (Jacobsen, 2015, s. 129). Dette ville vært vanskeligere i kvantitativ metode.
Hensikten er at jeg ønsker å forklare og beskrive en tolket versjon av hvilke erfaringer ledere
har knyttet til 10-faktor MU og sette meningsinnholdet sammen til nyansert beskrivelse av
disse erfaringene (Johannessen et al. 2015, 32). Derfor har jeg valgt en kvalitativ metode i
denne oppgaven.

4.4 Forskningsprosessen
Undersøkelsens forskningsprosess er delt inn i tre faser i et fenomenologisk
forskningsdesign: forberedelse, datainnsamlingen og analysen/rapportering (Johannesen et al.
2015, s. 83). Analyseprosessen vil bli inndelt i en egen underoverskrift.

4.4.1 Forberedelsene: Utvalget
I forberedelsene handler det om å finne et passende utvalg for videre datainnsamling og
analyse, og for å finne utvalget kan man benytte flere ulike teknikker. I kvalitative
undersøkelser er hensikten å velge informanter som kan gi mest mulig informasjon om
temaet man ønsker å utforske. Dette kalles for strategisk utvelgelse av informanter
(Johannessen et al 2015, s. 106). I strategisk utvelgelse vil forskeren først definere
målgruppen som kan delta, for å kunne samle inn relevant informasjon, deretter velge ut
personer fra målgruppen som skal delta i prosessen (Johannessen, 2015, s. 106). I dette
forskningsprosjektet har jeg brukt strategisk utvelgelse og hatt fokus på noen kriterier. Det
betyr at jeg valgte informanter som oppfylte bestemte kriterier, i mitt tilfelle: leder,
gjennomført 10-faktor MU, jobber i Sarpsborg kommune, utvalget måtte bestå av
representanter fra forskjellige enheter i kommunen (Johannessen et al. 2015, s. 109). Jeg
ønsket å intervjue ledere fra flere enheter i kommunen fra ulike nivåer og fagmiljøer for å få
en bredde og for å avdekke nåværende forståelser og meninger på tvers i kommunesektorene.
For å få forståelse for 10-faktor MU mener jeg at at dette best kan synliggjøres gjennom
mennesker som hadde et forhold til og hadde et ansvar overfor undersøkelsen.
Utvalget mitt ble trukket på bakgrunn av kontakt gjennom HR-ansvarlig i Sarpsborg
kommune. Jeg hadde på forhånd snakket med henne angående oppgaven min og på bakgrunn
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av dette sendte hun ut informasjon om prosjektet som jeg hadde skrevet til aktuelle ledere i
kommune. Deretter sendte hun meg en liste med navn over ledere på ulike nivåer innenfor de
ulike enhetene. Jeg forvekslet mail mellom disse personene og landet på åtte ledere fra
Sarpsborg kommune. Det er viktig å påpeke at utvalget i denne undersøkelsen er valgt på
bakgrunn av å få en orientering av tema. Det handler om å forstå undersøkelsen som
instrument og hvordan prosessen foregår i organisasjonen. Derfor vil det også bli anvendt
dokumenter og teori som blir vel så viktig som utvalget. Dette er den typisk abduktiv
tilnærmingen jeg har (Tjora, 2018, s. 33)

4.4.2 Forberedelse: Intervju
I kvalitativ forskning finnes det ulike måter å samle inn datamaterialet. Problemstillingen la
føringer for hvordan jeg skulle samle inn informasjon, og jeg landet derfor på å gjennomføre
intervju (Jacobsen, 2015, s. 145). Intervju er en av den mest brukte metoden for å samle inn
kvalitative data. I følge Johannesen (2015) egner denne datainnsamlingsmetoden seg best når
man undersøker relativt få enheter og der forskeren er opptatt av å få frem informantens
synspunkter og refleksjoner (s.135). Den informasjonen jeg innhentet ble deretter analyse
grunnlaget for undersøkelsen. Dette anses for å være en fleksibel metode som gir nyansert og
utfyllende beskrivelser fra informantene, som kan benyttes i de fleste sammenhenger
(Johannessen et al. 2015, s. 135).
I følge Jacobsen (2015) bør kvalitative intervjuer ikke være helt ustrukturert. Et alternativ er å
velge en form for semistrukturert intervju. Semistrukturerte intervjuer gir muligheten til å
utforske svarene til intervjuobjektene nærmere. Dette innebærer at det er mulighet for å
vinkle spørsmål i en annen retning det nedskrevne hovedspørsmålet. Det gir informanten
mulighet til å forklare seg ytterligere om et tema eller fenomen (s.150. Denne metoden gjør
det lettere å komme inn på tema som ser sentralt å utforske i dette forskningsprosjektet.

4.4.3 Forberedelse: intervjuguide
Når jeg arbeidet med intervjuguiden hadde jeg på forhånd valgt en semistrukturert
intervjuform. Semiststurkturert intervju inneholder ingen bestemt rekkefølge og det gir
informanten frihet til å ta opp andre aktuelle temaer. I tillegg gir åpne spørsmål informanten
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mulighet til å svare fritt (Johannesen et al. 2015, s. 139). Jeg har valgt å strukturere mitt
intervju basert på en semistrukturert intervjuform.
Det er en omfattende prosess å utarbeide intervjuguide. Jeg ønsket å ha en åpen og fleksibel
samtale med informanten, men samtidig sikre at jeg kom inn på temaene jeg trengte å belyse.
Selv om jeg hadde en semistrukturert intervjuform valgte jeg å dele inn intervjuguiden i
såkalt åpningsspørsmål, hovedspørsmål og avslutningsspørsmål. Åpningsspørsmål brukte jeg
for å gjøre informanten trygg i intervjusituasjonen. Det var enkle og generelle spørsmål
(Tjora, 2018, s.155-158). Hovedspørsmålene ble delt inn 5 ulike temaer, som skulle belyse
problemstillingen. Disse teamene diskuterte jeg med veileder og etter mye research rundt 10faktor MU. Eksempel på disse temaene var oppfølging, lederskap og fokusert og avgrenset
måleinstrumenter. Hovedspørsmålene var ment å være knyttet til at informanten skulle gi
dypere refleksjoner og meninger rundt temaet. Jeg skrev ned spørsmålene med underspørsmål
som jeg trenger for å besvare problemstillingen, men samtalen forløp seg slik at informanten
kunne ta opp emner som jeg ikke hadde tenkt på i forkant.
Intervjuguiden inneholdt ca 5 spørsmål under hvert tema, og det er forholdsvis mange temaer
for å være semistrukturert. Likvel forholdt jeg meg til temaene og lot informanten snakke fritt
rundt tema samtidig som at jeg fulgte opp med oppfølgingsspørsmål. Før jeg intervjuet
informantene sendte jeg ut samtykkeskjema og informasjonsskriv om forskningsprosjektet.
Informantene skrev under på samtykkeskjemaet og deretter ble de en del av utvalget. Når
informantene hadde skrevet under, sendte jeg de også intervjuguiden slik at de kunne
forberede seg. Dette fordi jeg ønsket at de skulle få muligheten til å reflektere over
spørsmålene før intervjuet.

4.4.4 Gjennomføring av intervju
Intervjuet ble gjennomført i et møterom på Rådhuset i Sarpsborg. Intervjuene foregikk ansikttil-ansikt, der jeg stilte åpne spørsmål for å få detaljert og rik informasjon. Hensikten var å få
frem deres fortolkning og erfaringer med 10-faktor MU. Jeg erfarte at denne metoden var
velegnet og god måte å samle inn åpne og ærlige svar, og for å unngå misforståelser eller
upresise tolkninger. Flere av informantene måtte reise hit for å bli intervjuet mens noen hadde
kontor i samme bygg. Det kan oppleves krevende å reise rundt, men det ville blitt
vanskeligere å intervjue alle kandidatene på to dager dersom jeg måtte reise rundt til de ulike
lokasjonene. Likevel var jeg oppmerksom på at møterom på arbeidsplassen kan oppleves
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kunstig og medføre mindre overbevisende svar (Johannesen et al. 2015, s. 147). Derfor
brukte jeg god tid i starten på å prøve å få informanten trygg. Jeg etablere en form for
personlig kontakt med intervjuobjektene, for å forsikre at jeg fikk tilstrekkelig med
informasjon. Jeg prøvde å ha en avslappende start i intervjuet, hvor vi snakket litt om vær og
vind, ga informantene noe å drikke. Samtidig som at jeg hadde kjøpt inn snacks som
informanten kunne spise før, underveis eller etter. På forhånd hadde jeg spurt informantene
om jeg kunne ta opp intervjuet på lydbånd og notere stikkord. Jeg gjentok dette spørsmålet i
starten av intervjuet. Grunnen til at jeg valgte å ta lydopptak og stikkord var for å få ned det
informantene sa, og det ga mulighet at jeg kunne fokusere på selve intervjuet og spørsmålene
(Jacobsen 2015, s. 146-147).
Den første dagen intervjuet jeg 5 ledere, mens uken etter gjennomførte jeg 3 intervjuer. Hvert
intervju varte i ca 60 minutter og jeg hadde satt av god tid i forkant til å snakke og skape
trygge rammer for informanten. Etter hvert intervju hadde jeg alt fra 30 til 60 minutters
pause, jeg brukte denne tiden til å reflektere over intervjuet og for å få ferske tanker og
perspektiver ned direkte etter intervjuet. Jeg fikk også tid mellom første intervjurunde og
andre, dette ga meg muligheten til å endre på noen av spørsmålene jeg hadde skrevet. Jeg
diskuterte sammen med veileder noen av funnene jeg hadde fått ut av de første intervjuene og
derav formulerte jeg bedre og mer presise spørsmål til neste runde. Jeg opplevde at dette ga
meg muligheten til å få mer innflytelsesrik informasjon, på bakgrunn av de erfaringene jeg
hadde tilegnet meg etter første intervjurunde. Samtidig som at jeg som forsker ble tryggere i
rollen som intervjuer. Da jeg visste mer hvordan prosessen forløp seg.

4.5 Andre relevante kilder
Jeg har anvendt andre relevante kilder i tillegg til intervju for å innhente informasjon om 10faktor MU. Jeg var på utkikk etter informasjon om formålet med innføringen av 10-faktor
MU, informasjon om hvordan de brukte den og hva de så for seg skulle være utbytte eller
resultatet av denne undersøkelsen. Derfor etterspurte jeg også om informasjon som skulle gi
meg svare på disse spørsmålene. Jeg så derfor på dokumentet “Vi i sarpsborg” som ble
utviklet I 2011, hvor Sarpsborg kommune tok skrittet fra arbeidsgiverpolitikk til plattform for
ledelse og medarbeiderskap – ”Vi i Sarpsborg”. ”Vi i Sarpsborg” skal uttrykke de handlinger,
holdninger og verdier som ansatte praktiserer og står for i det daglige. Plattformen er derfor
viktig for både ledere og medarbeidere. Det er et dokumentet som har en klar kobling til de
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10-faktorene som medarbeiderundersøkelsen måler. Dette dokumentet gir også beskrivelse av
Sarpsborgs utfordringer og generelt om kommunen. Videre brukte jeg informasjon fra KS,
“ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor” og informasjon som stod på hjemmesiden deres om
undersøkelsen (10faktor u.å). I tillegg leste jeg “veileder for bruk av 10-faktor
medarbeiderundersøkelsen” som HR avdelingen har utviklet i Sarpsborg kommune.
Informasjon om hensikt, fakta om undersøkelsen, forberedelser, gjennomføring, oppfølging
(trinnvis) og tiltaksarbeidet ble beskrevet her. Jeg har også fått tilgang til informasjon om
organisering og antall ansatte dette ble beskrevet i deres organisasjonskart.

4.6 Analytisk tilnærming
I denne delen skal jeg beskrive hvordan jeg har analysert det innsamlede datamaterialet. Jeg
startet dagen etter intervjuene med transkribering fra lydopptakene. Intervjuene ble
transkribert i sin helhet for å ikke miste viktige detaljer og nyanser som ble sagt. Det ble gjort
til en sammenhengende tekst. Men underveis måtte jeg stoppe opp flere ganger, sette på
pause og spole tilbake for informantene snakket noen ganger for fort til å kunne notere i sin
fullstendighet hva de sa. Jeg hadde over syv timers transkriberte opptak og måtte redusere
datamengden til å bli håndterlig. Etter å ha renskrevet dataene fra intervjuene, satt jeg igjen
med direkte sitater fra intervjuet. Det ga en nøyaktig gjengivelse av intervjuene og jeg satt
igjen med en fullstendige registrering av datamaterialet, i stedet for å basere transkriberingen
på egne notater (Jacobsen 2015, s. 200). Deretter skrev jeg om og anonymiserte informasjon
som kunne bidra til identifisering. Transkribering av intervjuene ble til slutt på om lag 35
sider. Etter at datamaterialet var transkribert destruerte jeg lydopptakene. Videre måtte jeg
lage et rammeverk for å formidle dataene på en forståelig måte (Johannessen et al., 2015, s.
163).
Innenfor fenomenologisk design er det vanlig å analysere meningsinnholdet. Hensikten har
vært å være opptatt av innholdet i datamaterialet, hvor jeg har lest datamaterialet fortolkende.
Jeg startet med å prøve å finne et helhetsinntrykk av datamaterialet (Johannessen et al. 2015,
s. 173). Jeg så etter sammenhenger, strukturer og temaer som var gjennomgående fra det
transkriberte datamaterialet og fra notatene mine. Hensikten var å få et innblikk i de ulike
temaene som ble besvart i intervjuene. Når jeg leste gjennom materialet noterte jeg
umiddelbare tanker om elementer som jeg mente var viktig eller som ble tydelig belyst. Jeg
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prøve å se etter interessante og sentrale temaer (Johannessen et al 2015, s. 173). De
umiddelbare tankene jeg fikk var at det var en tydelig prosess informantene snakket om, som
jeg hadde lyst til å arbeide videre med. Fra innføring av verktøyet til tiltaksarbeidet og
handlingsplan. Jeg la spesielt merke til det store fokuset på oppfølging.
Det neste jeg gjorde var å prøve å finne meningsbærende elementer i de sammenhengende,
temaene og strukturen som jeg hadde funnet. Disse ble utgangspunktet for ulike koder. Jeg
kodet teksten og målet var å påvise og strukturere meningsfull informasjon. Denne prosessen
blir også formet av hvordan jeg tolker dataene (Johannessen et al. 2015, s. 174). Dette
innebar at jeg påførte de ulike deler av datamaterialet tematiske kategorier. Disse kategoriene
ble formet av både problemstillingen, teori, og nøkkelbegreper som kom frem. Koding tok
mye lengre tid enn jeg hadde trodd. Prosessen med å analysere datamaterialet var ikke så
lineær som det først så ut til. Jeg opplevde at det var utfordrende å finne frem til de kodene og
kategoriene som jeg valgte ut til slutt. De kodene jeg hadde utarbeidet først, var ikke like godt
egnet som det jeg hadde tenkt. Jeg gikk frem og tilbake i datamaterialet og underveis i
prosessen noterte jeg ned stikkord og da ble jeg ekstra godt kjent med datamaterialet mitt. I
tillegg til å ha lest mye teori og gått frem og tilbake i den transkriberte teksten, fikk jeg mer
oversikt over hva som faktisk var hensikten og tolkningen bak det jeg hadde samlet inn. Jeg
pendlet mellom etablert teori og egne funn i utarbeidelsen kategoriene (Thagaard, 2009, s.
194). Etter en stund fikk jeg en stabil oversikt over hva som faktisk var hensikten og
tolkningen bak det jeg hadde kodet. Jeg endte opp med noen kategorier til slutt, disse var:
l Rød tråd og sammenheng med andre oppgaver
l God innføring og forståelse
l Høy svarprosent
l Gode resultater
l Forskningsbasert verktøy
l Tiltakene kan få en symbolsk virkning
l Struktur og krav til oppfølgingsarbeidet
l Felles forståelse for resultat og tiltaksplan
l Betydning av begrepene (de ti faktorene)
l Lokal læringsprosess
l Oppfølgingsarbeidet preges av liten ”tid”
l Liten grad av evaluering over tid
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Disse ble videre slått sammen til overordnede kategorier inspirert av det teoretiske
rammeverket. Disse kategoriene ble grunnlag for hvordan analysen ble strukturert. Det er
viktig å påpeke at teori var i like stor grad med på å forme de etablerte kategoriene i analysen.
Kategoriene som ble analysert under hvert forskningsspørsmål inneholdet en kategori knyttet
til oppfølging. Da dette var et tema som kom tydelig frem i datamaterialet og var en del av
problemstillingen. Samtidig som at denne fasen fremkommer som den viktigste i arbeidet
med 10-faktor MU (KS, 2018). Jeg har som nevnt brukt en abduktiv tilnærming, og det
kommer tydelig frem i koding fordi det blir gjennomgående brukt i analyseprosessen, og
gjenspeiler kodingsprosessen (Tjora, 2018, s 33).
I følge Nilssen (2012) er det relevant i en fenomenologisk forskningsdesign å redusere
mengden med innsamlet data til enda mindre kategorier, slik at man får en forståelse av
meningen bak datamaterialet (s. 82). Jeg valgte derfor videre å ta utgangspunkt i de
kategoriene jeg hadde definert, og systematisere de i en matrise. Jeg plasserte kategoriene i en
bolk og delte deretter inn i noen underkategorier som jeg mente beskriver den koden enda
tydeligere. Jeg trakk også frem flere sitater som belyste de kodene jeg hadde valgt ut.
Det siste jeg gjorde i denne prosessen var å prøve å forstå om det jeg hadde kodet
representerte noe lunde det inntrykk jeg hadde av datamaterialet (Johannessen 2015, s. 176).
Selv om jeg hadde brukt tid i kodingsprosessen på å prøve å få god nok oversikt over
meningen bak datamaterialet gikk jeg likevel frem og tilbake i datamaterialet når jeg skrev
analysedelen. Jeg merket at jeg fikk nye ideer og formeninger underveis som jeg måtte
undersøke om datamaterialet kunne belyse. Jeg gikk derfor inn i datamaterialet og så etter
eksempler og sitater underveis, og det gjorde jeg mye. Jeg diskuterte også med medstudenter
og kollegaer og fikk dypere forståelsen for teori. Dette opplevde å gi en grundigere analyse
prosess, som gikk mer i dybden på oppgavens problemstilling. Jeg brukte mye og god tid på
analysedelen. Jeg opplevde at denne måten å jobbe på gjorde at jeg fikk en god strukturering
av analysekapittelet til slutt, som la grunnlag for det resultatet jeg kom frem til.
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4.7 Dataens reliabilitet og validitet
Uavhengig av hvilke innsamlingsmetode som blir benyttet i forskningsverden må vi alltid
stille spørsmål til dataens reliabilitet og validitet i forhold til problemstilling. Denne
prosessen går ut på å vurdere forskningskvaliteten. Det er ulike måter å vurdere kvaliteten på
forskningen som er gjort, og det er avhengig av om det er et kvalitativt eller kvantitativt
oppgave (Johannesen et al. 2015, s. 229). I dette tilfellet skal jeg vurdere forskningen som er
gjort i det kvalitativt studie. Begrepene som ofte blir brukt for å vurdere denne kvaliteten er
reliabilitet omtalt som pålitelighet og validitet omtalt som gyldighet, som mål på kvaliteten
og generaliserbarhet (Tjora, 2018,s. 231). I følge Johannesen (2015) er ikke indre og ytre
validitet relevant når kvalitativ metode benyttes. Det er fordi vi ikke er ute etter å finne
årsakssammenhenger og for å overføre resultatene i rom og tid, slik som i kvantitative studier
(s. 229).

4.7.1 Pålitelighet
Påliteligheten knytter seg til hvor nøyaktig oppgavens data er, og hvordan data skal brukes,
hvordan den innhentes og bearbeides (Johannessen et al. 2015, s. 40). Pålitelighet kobles
derfor med andre ord til hvor presist undersøkelsen er gjennomført. For å påpeke hvor
nøyaktig undersøkelsen er gjennomført kan vi stille spørsmål til i hvor stor grad konklusjonen
stemmer overens med funn som er presentert. I dette tilfellet har jeg som nevnt samlet inn
datamaterialet fra åtte informanter, alle med ulike fagkompetanse, ledernivå, enheter, alder,
kjønn, ansiennitet og stillingstittel. I følge Johannesen et al. (2015) kan påliteligheten styrkes
ved å redegjøre for de faktorene som har preget resultatene. Derfor kan jeg stille spørsmål til
om det er slik at en annen forsker ville funnet det samme (s. 229).
Jeg har valgt å gjøre en grundig beskrivelse av konteksten, og ha en åpen og detaljert
fremstilling av fremgangsmåten for hele forskningsprosessen. Jeg har beskrevet
forberedelsesfasen, gjennomføringsfasen og analysefasen i delen over. Slik at sannsynlighet
for at en annen forsker kan finne noenlunde det samme er større i den konteksten som er
beskrevet. Likevel er det viktig å påpeke at på grunn av tid og avgrensninger foreligger
begrensninger for hvor detaljert fremgangsmåten beskrives. Man kan også argumentere for at
oppgaven er pålitelig fordi konteksten og i møte mellom forsker og forskersubjekt var det
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denne virkeligheten og sannheten som kom frem. Jeg kan på bakgrunn av dette anta at det er
pålitelig.
Jeg har reflektert over min rolle som forsker i denne prosessen. Forskerens posisjon innenfor
samfunnsforskning er ofte knyttet til et engasjement i temaet det forskes på (Tjora, 2018, s.
235). Fullstendig nøytralitet til forskningsprosjektet vil ikke eksistere innenfor den
fortolkende tradisjonen som kvalitaitv forskning basere seg på. Temaet for denne oppgaven
ble som sagt formet på bakgrunn av mitt engasjement for medarbeiderundersøkelser, noe som
kan ha formet analysen. Jeg prøve å være åpen for at jeg hadde forutnittatte meninger rundt
tema og justerte underveis da jeg fikk mer kunnskap om emne. Dette er et viktig poeng, noe
Repstad (1993) presiserer (Tjora, 2018, s. 235). Derfor blir det viktig å peke på at mitt eget
personlig engasjement kan ha formet forskningsarbeidet. Jeg ble introdusert for 10-faktor MU
på min egen arbeidsplass, da en av mine kollegaer nylig hadde gitt ut boken “Oppfølging av
10-faktor metoder og verktøy”, Samtidig som det vekket min interesse med tanken på at
Linda Lai hadde vært med å lage undersøkelsen, da jeg tidligere kjenner til hennes arbeid og
har hatt fag knyttet til hennes forskning. Jeg måtte derfor være bevisst min relativt nære
posisjonering til 10-faktor MU. Siden jeg ved siden av oppgaven hadde flere kollegaer som
hadde en mening eller forståelse knyttet til undersøkelsen. Jeg som forsker opplevde likevel
at min kunnskap på området gjorde at jeg klarte å stille mer presise spørsmål, men det
negative er at det kan ha påvirket mine forutinntattheter. I diskusjon og analyse vil jeg derfor
anta bærer preg av dette (Tjora, 2018, s. 235).

4.7.2 Gyldighet
Spørsmål som stilles er i hvilken grad metoden forskeren bruker representerer hensikten med
forskningen og realiteten. Måler vi det som er hensikten med oppgaven? I følge Johannesen
et al. (2015) er validitet knyttet til hvor gyldig, godt eller relevant dataene som er innhentet
representerer målet med oppgaven (s. 230). Gyldighet handler om hvorvidt de svarene som
kommer frem i oppgaven, faktisk er svar på de spørsmål som forsøkes å stille (Tjora, 2018, s.
232). Det må være en holdbar sammenheng mellom utforming og funn, og spørsmålene man
forsøker å finne svar på. For å styrke forskningens gyldighet er det relevant å ha en åpenhet
om hvordan jeg har praktisert forskningen (Jacobsen 2015, s. 215). Dersom resultatene skal
ha en verdi, må forskeren argumentere for hvorfor leseren kan stole på resultatene. Disse
resultatene må være gyldige (Tjora, 2018.s, 234). En av hensynene jeg tok for å øke
gyldigheten var å anvende ulike informasjonskilder. Dette på bakgrunn av at den viktigste
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kilden for å oppnå gyldighet er at forskningen pågår innenfor faglige rammer og er forankret i
relevant forskning (Tjora, 2018 s. 234). Jeg har både innhentet informasjon fra interne
dokumenter fra kommunen, teoretiske bidrag og gitt leseren en prosessbeskrivelser. Et annet
jeg tok for å øke gyldigheten var at jeg har intervjuet ledere med ulike fagkompetanse, i ulike
enheter og diskuterte med HR ansvarlig for 10-faktor. Dette gir et mangfold av svar og større
sannsynlighet for at jeg måler det som er hensikten å måle. Fordelen er også at jeg har
gjennomført intervjuer over to dager og det har gitt meg mulighet til å foreta endringer
underveis, der jeg oppdaget at andre temaer eller fenomener var mer relevant for
problemstillingen som gjør at intervjuene blir en mer fleksibel prosess. Det er viktig å påpeke
at utvalget mitt utgjør en liten del av og kan ikke representere bredden av den virkeligheten i
Sarpsborg kommune. Dette kan ha svekket gyldigheten. I tillegg var informanten svært
positive til 10-faktor, det kan antas at det er andre i Sarpsborg kommune som ser annerledes
på verktøyet.
På grunn av etiske hensyn har ingen av informantene hatt tilgang til datamaterialet. Likevel
prøvde jeg å ha en åpen gyldighet, hvor jeg undersøkte om informantene kjente seg igjen i
informasjon som ble innhentet. Jeg brukte derfor sitatsjekk, for å kontrollere at informantene
var enig i fremstillingen av sitatene. Det var bare noen få påpekninger som ble gjort. Jeg
formidlet også resultatene til veileder. Samt noen kolleger som kunne analysere det samme
materialet, for å så se om de fremkommer en slik tolkning jeg gjorde.

4.7.3 Generaliserbarhet
Tidligere nevnt er formålet med denne oppgaven å utvikle en helhetlig forståelse for hvilke
erfaringer ledere i Sarpsborg kommune har knyttet til 10-faktor M og hvilken betydning dette
har for arbeidet i sin helhet. Oppgaven er derfor avgrenset til denne kommunen, selv om det
finnes utallige kommuner i Norge som kunne vært aktuelle å studere for denne
problemstillingen. For at generalisering skal være mulig kreves høy reliabilitet og høy
validitet. Samt et sannsynlighetsutvalg noe som ikke nødvendigvis er vanlig i kvalitativ
forskning (Grønmo 2010, s. 23). Utvalget i denne oppgaven er ikke basert på et
sannsynlighetsutvalg som er tilfeldig trukket. Utvalget er begrenset til Sarpsborg kommune,
og funnene i denne oppgaven kan derfor ikke statistisk generaliseres til resten av kommunene
i Norge. Det er viktig å få frem at dette ikke har vært hensikten heller. Hensikten var heller å
kunne se om man kunne avdekke interessante aspekter ved 10-faktor MU, og hvilke
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erfaringer akkurat denne kommunen har. Jeg har prøvd å være forsiktig med å trekke
konklusjoner på bakgrunn av at funnene er basert på informanters subjektive oppfatninger.
Disse subjektive oppfatningene kan likevel fortelle oss noe om hvilke erfaringer det finnes
med 10-faktor MU, og de kan gi oss nye forståelser av dette fenomenet. Analysen av
datamaterialet og konklusjonene bygger på vurderinger og eksempler fra intervjuer,
dokumentasjon og litteratur. Det er viktig å påpeke at dette ikke er en effektstudie, men en
prosess-studie for å undersøke selve prosessen rundt 10-faktor MU.

4.8 Etisk retningslinjer
I et forskningsstudie må man forholde seg til etiske retningslinjer og vurdere hvor godt disse
retningslinjene er ivaretatt. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, og
humanoria (NESH) har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer for hvordan en på best
mulig måte kan ivareta sine informanter. Jeg har vært i direkte kontakt med mennesker i
denne oppgaven i forbindelse med datainnsamlinger gjennom intervju. På bakgrunn av dette
oppstår det etiske problemstillinger som jeg må ta stilling til (Johannessen et al., 2015, s. 91).
I alle forskningsstudier må forskeren vurdere om man skal melde prosjektet inn til NSD, på
bakgrunn av personopplysningsloven. Dersom forskningen skal behandle personopplysninger
og disse lagres elektronisk skal forskeren melde prosjektet til NSD (Johannessen et al, 2015,
s. 95). Jeg meldte derfor mitt forskningsprosjekt inn til NSD på grunn av behandling av
lydfiler som jeg gjorde i intervjuet med informantene. Prosjektet ble vurdert og jeg kunne
starte datainnsamlingen.
Jeg valgte å ta lydopptak for å øke sannsynligheten for at funnene som ble presentert i studie
stemte overens med det som fremkom i intervjuet. I oppgaven nevnte jeg ikke spesifikt hvem
av informantene som kom fra hvilke enheter, for å opprettholde anonymiteten. Jeg informerte
alle informantene om at datamaterialet ikke ville kunne spores tilbake til dem og at alle
opplysninger blir anonymisert. Jeg destruerte lydopptakene etter at transkribering var
gjennomført, dette ble også informert om til informantene.
Videre definerer Johannesen et al (2015, s. 91-92) tre typer forskningsetiske retningslinjer
som forskere må ta hensyn til innenfor samfunnsvitenskapelig metode. Disse er: rett til
selvbestemmelse, respektere informantens privatliv og unngå å gjøre undersøkelsen

34

belastende eller skadende for informantene. Jeg tok i betraktning selvbestemmelse som kom
til uttrykk gjennom å presiserte at den som deltok bestemte over sin egen deltakelse og at
denne deltakelsen var uttrykkelig frivillig (Johannesen et al. 2015, s. 91). Informantene hadde
rett til å trekke seg når som helst og det var frivillig å gjennomføre intervjuet. Dette fremkom
også i samtykkeskjema/informasjonsskrivet. Under selve intervjuet samtykket informantene
ved å skrive under på skjema som jeg hadde sendt ut på forhånd. For å ivareta respekt i
forhold til informantens privatliv, fortalte jeg i forkant av intervjuet at informasjonen som ble
innhentet ikke ble brukt til noe annet enn hensikten med prosjektet (Johannesen et al. 2015, s.
92). Jeg uttrykte at anonymiteten ville bli opprettholdt og hvis det var spørsmål de ikke ville
svare på hoppet vi videre i intervjuet. For å unngå belastninger /skader for informantene
informerte jeg om hvordan prosessen ville foregå før intervjuet. Jeg sendte som sagt ut
informasjonsskriv/ samtykkeskjema til informantene der jeg informerte om prosjektet,
forklarte hovedproblemstillingen, intervjuets lengde, bekreftelse på bruk av lydopptak under
intervjuet og at all informasjon ville bli anonymisert. I tillegg til at det ikke ville være noen
sensitive spørsmål (Johannessen et al, 2015 s. 91 – 92). Jeg sendte også ut intervjuguiden på
forhånd for at informanten kunne se over spørsmålene og forberede seg. Dette gjorde jeg for
at ingenting skulle komme overraskende på informanten, eller komme til skade på noen som
helst måte.
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5.0 Kort presentasjon av funn
På bakgrunn av den overordnede problemstillingen har jeg intervjuet åtte ledere fra ulike
enheter i Sarpsborg som har gjennomført 10-faktor MU to ganger. Gjennom samtaler med
disse informantene har jeg ønsket å få kjennskap til hvilke erfaringer ledere i denne
kommunen har med 10-faktor. Samt hvilken betydning dette kan få for å forstå arbeidet med
oppfølging. I denne delen av oppgaven vil jeg gi en beskrivelse av de overordnede funn for å
gi leseren et innblikk i helheten av erfaringene fra datamaterialet.
I intervjuene stilte jeg spørsmål som var rettet rundt hele prosessen med 10-faktor fra
forberedelse, gjennomføring, oppfølging og evaluering. Oppfølging ble et hovedfokus. Jeg vil
nå gå gjennom de funnene jeg mener belyser datamaterialet på en god måte. Det vil si de
funnene som trekker frem gode eksempler på hvilke erfaringer ledere har med arbeidet
knyttet til 10-faktor MU.
10-faktor er toppstyrt og forankret i arbeidsmiljøutvalget, det er øverste nivå som har
besluttet bruken av 10-faktor. Alle ledere fikk mulighet å gå på et opplæringskurs, og snakket
varmt om “veileder” mal som beskrev hvordan de skulle bruke undersøkelsen. Informantene
snakket om at god innføring i verktøyet var vesentlig for å få forståelse for anvendelsen.
Videre pekte informantene på at forankring i flere deler av organisasjonen var positivt, de
mente det skapte en rød tråd i sammenheng med flere oppgaver i organisasjonen. De snakket
om at det den var knyttet til arbeidsgiverpolitikk, medarbeidersamtalen og konkrete verdiene
til Sarpsborg. Lederne var optimistiske til å bruke den nye medarbeiderundersøkelsen og
mente at den ikke bare målte arbeidsmiljøet i sin helhet, men at den også målte ens egen
opplevelse i forhold til blant annet eks. Fleksibilitet og autonomi. I tillegg var det mye snakke
om at undersøkelsen var forskningsbasert, dette mente de skapte tillit og troverdighet. De var
lite kritisk til anvendelsen av undersøkelsen.
Informantene fortalte at gjennomføringen av undersøkelsen skjedde i løpet av en periode på 3
uker. De fortalte at de fikk informasjon på mail i forkant av undersøkelsen og deretter var det
deres ansvar å gi videre informasjon til medarbeiderne. I tillegg fikk alle informasjon på
Sarpedia (intranettet). Leder fikk også en oppdatering underveis på hvor mange som har
svart, og purret på sine medarbeidere dersom det var lav svarprosent. Ledere motivere på
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ulike måter for å øke svarprosenten gjennom konkurranser og belønninger. Det fremkommer
som viktig å få høy svarprosent. Når disse tre ukene var over ble resultatene presentert på
Sarpedia tilgjengelig for hele kommunen. Det var ulike meninger om at resultatene var
synlige for alle, og noen mente det var negativt og at mange ble opptatt av å ha gode
resultater enn å ha det bra på arbeidsplassen.
Deretter fremkom det at inkludering og forankring i flere ledd var vesentlig i
oppfølgingsarbeidet, de innkalte både verneombud, HMS team og tillitsvalgt til et møte for å
diskutere resultatene. Disse aktørene hadde en plass i oppfølgingen og har også på forhånd
kjennskap til undersøkelsen. Dette fremstår som et formelt krav. Videre var det vanlig å
gjennomføre et møte med medarbeiderne, her diskuterte de sammen resultatene og hva de
betydde for enheten. Det var vanlig å begynne med å definere hva begrepene betydde for
enheten, og hva medarbeiderne la i begrepene. Dette mente de etablere en felles forståelse
rundt resultatene. Det var full enighet om at inkludering av medarbeiderne var det viktigste i
prosessen, og sammen utarbeidet tiltak. Det ble vanligvis ikke brukt mer enn et møte for å
diskutere resultatene og utarbeidet tiltak. Tiltakene som ble utarbeidet var ofte basert på 2
faktorer, en god score og en dårlig score. Samtidig som at lederne var pliktet til å ta
spørsmålet opp igjen i medarbeidersamtalen og dette var ledere veldig positiv til.
Informantene rapportere så i årsrapporten at undersøkelsen var blitt fulgt opp, dette var også
et krav. Det kom tydelig frem at tiden var en utfordring for å etablere god oppfølging og
derav tiltak. Informantene fortalte at de hadde mer fokus på de daglige arbeidsoppgavene og
at derfor kunne oppfølgingsarbeidet bli nedprioritert. Ingen av informantene snakket om
evaluering av tiltakene som ble utarbeidet. Det eneste som ble nevnt var at man
sammenlignet resultatene fra året før, og så hvor man lå an i forhold til nye resultatene.
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6.0 Analyse
Problemstillingen i denne oppgaven ble utarbeidet på bakgrunn av et ønske om å få en dypere
forståelse for hvilke erfaringer ledere har med arbeidet knyttet til 10-faktor. Den ble også
inspirert av de teoretiske perspektivene som lå til grunn. Dette ble grunnlaget for å undersøke
problemstillingen:
Hvilke erfaringer har ledere med 10-faktor medarbeiderundersøkelsen i Sarpsborg kommune
og hvilken betydning har dette for å forstå arbeidet med oppfølging?
Analysen er delt inn i tre deler basert på forskningsspørsmålene i oppgaven. Disse vil
analyseres hver for seg og drøfte funn mot den teorien som tidligere er blitt presentert. Under
hvert forskningsspørsmål er det en inndeling i noen kategorier som er utarbeidet basert på
funn og de teoretiske antagelsene som er nevnt. Det vil jeg også være en oppsummering av
resultatene innenfor hvert forskningsspørsmål.
I forskningsspørsmål en og to, vil et instrumentelt- og myteperspektivet bli brukt som et
rammeverk for å forstå erfaringene til ledere med 10-faktor MU. Disse gir ulike
utgangspunkter for å besvare problemstillingen, men jeg vil ikke utelukke den ene fremfor
den andre. Heller tvert om gi forståelse og større innsikt i komplekse prosesser som pågår i
organisasjonsliv og teoretisk tenking (Christensen et al. 2009, s. 21). Mens i det siste
forskningsspørsmålet vil læringsteori bli brukt for å forstå de mer inngående
læringsprosessen ved 10-faktor MU.

6.1 Hvordan kan vi forstå erfaringene med 10-faktor MU ut i fra
det instrumentelle perspektivet?
Overordnet vil dette forskningsspørsmålet prøve å svare på hvordan vi kan forstå erfaringene
med 10-faktor MU ut fra et instrumentell perspektiv. Det vil være relevant å ta
utgangspunktet i det instrumentelle perspektivet på bakgrunn av at vi kan si at Sarpsborg
kommune er en offentlig virksomhet med en form for byråkratisk organisering og handler på
vegne av politisk valgte myndigheter og styres gjennom et skrevet lov- og regelverk (Strand
2007, s. 317).

38

Dette forskningsspørsmålet vil bli delt inn i tre kategorier, som er utarbeidet på bakgrunn av
teori og funn i datamaterialet:
1. Forankring av 10-faktor MU i organisasjonen
2. Høy svarprosent og gode resultater
3. Oppfølgingsarbeidet i lys av instrumentell teori

6.1.1 Forankring av 10-faktor MU i organisasjonen
På bakgrunn av intervjuer og interne dokumenter fra Sarpsborg kommune har jeg fått
informasjon om prosessen rundt 10-faktor MU. Ut fra et instrumentelt perspektiv vil
innføring og gjennomføring av undersøkelsen kunne forklares rasjonelt og være forankret i
formelle strukturen i Sarpsborg kommune (Christensen et al 2009, s. 33). Derfor vil jeg
undersøke dette nærmere. I Sarpsborgs interne dokumenter fikk jeg informasjon om at
kommunen hadde vurdert ulike måter å måle arbeidsmiljøet på. Det kom frem at en grunnen
til at de hadde innført 10-faktor MU var fordi den var tilpasset til kommunen. Det er slik at
arbeidet med 10-faktor MU er ikke lederens hovedoppgaver, men føyer seg i en rekke av av
forskjellige oppgaver. I følge Strand (2007) skal fffentlig sektor forvalter oppgaver på vegne
av samfunnet, der virksomhetens prrimærmål å ivareta samfunnets felles behov og levere
gode tjenester til befolkningen (Strand 2010, 317). Derfor kan det antas at det er viktig for
innføringen at 10-faktor MU er tilpasset å anvendes i kommunen. I lys av instrumentelle
trekk kan det derfor argumenteres for at verktøyet ble valgt ut fra et rasjonelt perspektiv, med
klar hensikt for bruk. I forlengelse av dette kan det antas å bli enklere og fungerer i systemet
som kommunen opererer i.
I mine funn kom det frem at informantene hadde god kunnskap om forankringen av 10-faktor
i kommunen og prosedyren ved gjennomføring. De pekte på at det var en sammenheng med
andre oppgaver de hadde ansvar for å gjøre. Informant forteller:
“Jeg synes at alt vi gjør er blitt flettet mer sammen, medarbeidersamtalen henger sammen
med 10-faktor, det er et spørsmål der som handler om 10-faktor “(Informant 8).
Dette sitat illustrerer at noe som kan bety at det fremkommer som at undersøkelsen har en rød
tråd. Det handlet om at ledere hadde ansvar å bringe opp igjen spørsmålene i
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medarbeidersamtalen. Dette kan se ut til å være et instrumentelt trekk på bakgrunn av at det
er et krav og nedfelt i strukturen. Det kan i den forlengelse prege arbeidet knyttet til
undersøkelsen, da ledere har ansvar for å ta 10-faktor med i medarbeidersamtalen
(Christensen et al. 2009, s. 33). Samtidig kan sitatet illustrerer at ledere var positivt til at 10faktor har en sammenheng med andre oppgaver. Dette fremstår også som et viktig
argumenter fra KS (2018), de forteller at 10-faktor bør bli en del av annet utviklingsarbeid for
å vise sammenheng og nytteverdi.
Videre er 10-faktor en del av årshjulet til Sarpsborg kommune og leder må melde inn i
årsrapporten om de har fulgt opp og anvende undersøkelsen. Det er også en sterk kobling
mellom de ti faktorene i medarbeiderundersøkelsen og de tre fokusområdene i «Vi i
Sarpsborg» som er en del av arbeidsgiverpolitikk til kommunen. I de interne dokumententene
er det kommunisert at de ti faktorene er inndelt i fokusområdene ledelse, medarbeiderskap og
kompetanse. Det er på bakgrunn av disse argumentene, at det er et tegn på at toppledelsen og
HR har arbeidet godt med å forankret undersøkelsen i systemene til Sarpsborg kommune.
Undersøkelsen ser ut til å inneholde en form for hierarkisk tilnærming til implementering ved
at det er øverste hånd som har besluttet at dette er noe de skal bruke (Christensen et al. 2009,
s. 33- 34). 10-faktor MU er toppstyrt og forankret i arbeidsmiljøutvalget, og alle på øverste
nivå i kommunen kjenner til prosessen og kan kjennetegnes som et typisk instrumentelt trekk
(Christensen et al. 2009, s. 48). Dette hadde også informantene god kunnskap om 10-faktor
MU og kan altså oppleves som et nødvendig informasjonssystem støtter den instrumentelle
tankegangen der forankringen i den formelle strukturen står sentralt. Informant forteller
følgende:
“ For meg er 10-faktor en del av en større pakke som Sarpsborg har og som er veldig bra og
det er fokus på medarbeiderutvikling, kompetanse, leder og innovasjon. Vi har gode rammer
som vi er trygge i og vi vet at det stilles krav til oss (Informant 5)”
Sitatet kan tyde på at god forankring i systemet til Sarpsborg kommune, skapte gode og
trygge rammer for ledere som skulle anvende 10-faktor MU. Dette kan komme av at 10faktor MU er nedfelt i organisasjonsstrukturer, og innarbeidet i rutiner og prosedyrer som har
tydelig hensikt, nemlig å målet arbeidsmiljø. Dermed kan strukturen skape sentrale rammer
og retningslinjer for aktivitetene som skal gjøres (Christensen et al. 2009, s. 33- 34). Det kan
forklarer hvorfor ledere opplever at det gir dem trygghet. Samtidig kan det komme av at 1040

faktor MU ikke er deres primære oppgaver. Derfor kan det bli ekstra viktig å ha god
forankring som gir trygge rammer og retninger for bruk.
I Intervjuene var det bred enighet om at dette verktøyet var ikke noe de selv som ledere hadde
valgt eller avgjort at de skulle bruke. Informant forteller følgende:
”10-faktor måler om vi har det bra og ikke, men det er ikke slik at jeg gleder meg til
undersøkelsen kommer. Det er noe vi bare gjør, og er pålagt å gjøre. Sånn skulle jo det
egentlig ikke vært. Det er så mange systemer som vi må dokumentere i, jeg skjønner ikke
forskjellen” (Informant 2).
På en annen side forteller en annen informant følgende:
“Det er kommunens verktøy som vi skal bruke og det er ikke noe jeg har utviklet, men jeg har
likt godt verktøyet og har et ønske om at vi skal beholde det “(Informant 4)
Det første sitatet over kan illustrerer at informanten uttrykker at de opplever at undersøkelsen
er noe de er pålagt å gjøre. Christensen (2009) poengtere at oppgavene som skal gjøres kan
ses på som et ansvar og plikt til å gjennomføre. På bakgrunn av dette kan det antas at
organisasjonsstrukturen legger føringer ved utføring av oppgaver. Da oppgavene antas å ses
på som en offentlig plikt (Christensen et al.2009 s.43). Dette kan fremstå som en typisk
instrumentell forståelse. Ledelsen erfarer at de er pliktig til å gjennomføre, da prosessen ser ut
til å preges av instrumentelle verdier som regulerer den organisatoriske adferden i form av å
følge lover og ved å arbeide etter faglige standarder og prosedyrer, regimer som er nedfelt i
organisasjonsstrukturen (Eriksson- Zetterquist, 2014, s. 28). Gjennomføring av undersøkelsen
antas å bli lik for hele kommunen på bakgrunn av at dette er noe de er pliktig til å gjøre. Det
kan dermed antas at ledelsen blir sett på som en homogen gruppe med like interesser og mål
(Christensen et al. 2009 s. 48). Det kan være en fordel at gjennomføringen fremstår som lik
på bakgrunn av at offentlige ledere bør ivareta rettssikkerhet og likebehandling. Regelverket
og formelle regler og krav skal sikre at alle saker behandles likt, uavhengig av personlige
motiver og interesser (Strand 2007, s. 334) På bakgrunn av dette kan dermed det
instrumentelle perspektivet ha høy forklaringskraft.
Det er tydelig at informantene er klar over at de er underlagt et system som har bestemt at
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dette verktøyet skal de bruke. Informant belyser i det andre sitatet det fremkommer som
overraskende positivt at de er pålagt å gjennomføre undersøkelsen. En instrumentell
forklaring kan forstås ved at den formelle organisasjonsstrukturen ikke uten videre sier noe
om den faktiske handlemåten til medlemmene i en organisasjon, men den vil legge føringer
på hvordan oppgavene blir utført (Christensen et al. 2009, s. 41). Det kan dermed tyde på at
lederes utøvelse av undersøkelsen bærer preg av instrumentelle betingelser, hvor
handlingsalternativene skal forhåpentligvis gi størst grad av måloppnåelse, innenfor de gitte
rammene. Jeg antar at det i de fleste kommuner i Norge vil det være slik, på bakgrunn av at
virksomhetens primærmål er å ivareta samfunnets felles behov og levere gode tjenester til
befolkningen, hvor interne regler og ekstern politkk preger beslutningene (Strand, 2007, s.
317).
I spørsmål om selve verktøyet var det flere fordeler som ble nevnt og en informant forteller
følgende:
“Det er slik at 10-faktorer favner bredere enn tidligere, den er enklere å jobbe med i ettertid,
og går mer i dybden. Resultatene blir også satt opp mer systematisk (Informant 6)”
Slik sitatet illustrerer ser det ut til å være enighet blant informanten at selve verktøyet virket
konkret og håndterbart for ledere. Ved at det var systematisk og enkelt å forstå. Selve
verktøyet i seg selv kan forklares som en formaliserte og instrumentelt verktøy. Ved at
verktøyet er utarbeidet med standardiserte spørsmål hvor det er 3-5 spørsmål per faktor, og
den strukturelle oppbygningen er hierarkisk som bærer preg av et instrumentelt perspektiv i
fremstilling av resultatene (Fletre et al. 2016, s. 10). Det kan derfor betyr at prosessen kan
oppleves som en form for standardisert måte å måle arbeidsmiljøet, den er lik for alle i hele
kommunen og ikke tilpasset den enkelte leders behov. Det er også noe ledere har ansvar for å
gjennomføre (Christensen et al. 2009, s.48).
I tråd med det instrumentelle perspektive viser det antydning til å legger føringer for hvilke
rammer ledere har for anvendelse av 10-faktor MU og dermed prege deres erfaringer
(Christensen et al. 2009, s. 48). I denne sammenheng er det typisk kjennetegn på
instrumentelle trekk ved at det lages standardisering, kontroll og rutiner og tydelighet for å
gjør det som er det mest rasjonelle (Eriksson- Zetterquist 2014, s. 28). Det instrumentelle
preget for å måle arbeidsmiljøet kan dermed ha innvirkning på aktivitetene som gjøres på det
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gitte tidspunktet. På den andre siden kan det skape en tydeligere og enklere forståelse for
bruken av verktøyet ved at det finnes rutiner og standardisering som skaper rammer for
anvendelsen av undersøkelsen. I tillegg kan se ut til å gjøre prosessen mer håndterbar ved at
den er systematisk. Fletre og Frydenlund (2016) poengtere også at det er viktig med god
forankring i organisasjonen ( s. 51).

6.1.2 Høy svarprosent og gode resultater
Ut i fra datamaterialet var det bred enighet om at gjennomføringsprosessen bærte preg av et
krav om å gjennomføre, som nevnt over. Informantene fortalte at de fikk påminnelse før
undersøkelsen kom og at de deretter hadde 3 uker på å få flest mulige av sine medarbeidere
til å svare. Informasjon om undersøkelsen ble postet på intranettet. Ledere sendte så purring
underveis for å øke svarprosenten. Til slutt ble de ferdige resultatene fra rapporten postet på
intranett tilgjengelig for alle. Informant forteller følgende:
”De som har ansvar for undersøkelsen, har vært flinke til å informere om undersøkelsen. Det
blir lagt ut informasjon på intranett, og det blir informere godt i forkant og er kjent med at
den kommer, og jeg tror det er viktig å for å få høy svarprosent” (Informant 5).
Sitatet kan illustrerer at det synes å være en enighet blant informantene om at retningslinjer
og god informasjon for gjennomføringsprosessen var viktig for å få flest mulig til å svare.
Dette kan henge sammen med det som ble diskutert over, at forankring i strukturen kan prege
lederes erfaringer ved gjennomføring. Samtidig som de måtte bruke tid på å engasjere og
motivere medarbeiderne til å svare på undersøkelsen. Flere funn tyder på at svarprosenten
utgjør en stor betydning for ledere. En informant legger det frem slik:
”Vi er opptatt av at vi scorer bedre enn andre i Sarpsborg kommune og det blir jo litt
konkurranse. Jeg opplever i min ledergruppe at det er svarprosenten er de veldig opptatt av”
(Informant 7)
Ut i fra sitatet overfor kan det tyde på at ledere legger neg mye personlig innsats fra ledere for
å motivere de ansatte til å svare på undersøkelsen. Slik at de fikk en høy svarprosent. Det kan
virke som at informantene har en tendens til å oppleve konkurranse knyttet til svarprosent og
resultater. Hvis det hadde hatt sin instrumentelle forklaring ville det forlagt et instrumentell
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mål om en viss svarprosent som var forankret i struktur og nedfelt i formelle planer
(Christensen et al. 2009, s. 99) Et kjennetegn innenfor det instrumentelle perspektivet er at
det lages regler for hvordan ting skal håndteres (Eriksson- Zetterquist 2014, s. 28). Derfor
kan disse reglene legge føringer for lederens atferd og oppleves som et resultatkrav, og som
de blir målt på hvor det er viktig å ha en viss svarprosent. Det er et minstekrav om at 5
personer må ha svart for at du skal få resultater av undersøkelsen i den enhet. Hvis ikke rutes
disse svarene oppover til neste nivå for å ivareta anonymiteten. Dette kan virke som et
instrumentelt mål som har tendenser til å styre ledelsen atferd (Christensen et al. 2009, s. 48).
Likevel foreligger det ikke et resultatmål eller formelt krav i forhold til å ha en viss
svarprosent. Hvis det hadde vært en mål om å ha en viss svarprosent kunne det blitt et
resultatmål som de ble vurdert ut fra, og da kunne svarprosent bli et viktig mål i seg selv.
Dette er ikke tilfellet i denne oppgaven. Likevel i følge Fletre et al. (2016) bør man tilstrebe
70-80 svarprosent av medarbeiderne (s. 60). Informant forteller følgende:
”De forventningene jeg har er at jeg skal være med å bidra til at mine ansatte bidrar,
inkludert med selv. Det er viktig å få størst mulig svarprosent. Jeg pleier å minne de på epost, setter pris på at folk svarer men vi tvinger ingen og oppfordrer folk til å gjøre det og
legger til rette for det” (Informant 8).
Slik sitatet kan belyse ser det ut til at det blir et mål om å ha høy svarprosent, selv om det
ikke er et instrumentelt mål om å ha en viss prosent. Likevel kan det i tråd med det
instrumentelle perspektivet se ut til at når resultatene blir synlig for hele kommunen, kan
virke som et instrumentelt mål i seg selv. Selv om det ikke er knyttet til et viss prosent eller
krav. Resultatene blir synlig for hele kommunen, både på enhetsnivå, teamnivå og
kommunenivå. Kommunen har en åpenhet som verdi, hvor øverste nivå har bestemt at alle
skal kunne se resultatene av 10-faktor MU på de ulike nivåene. En tolkning av dette er at
ledere har ønske om å vise at man lever opp til forventningene å være en om rasjonell og
lærings dyktige organisasjonen (Christensen et al. 2009, s. 175) ved å ha en høy svarprosent.
I tillegg ser det ikke ut til at ledere målt på læringseffekter eller utviklingspotensial i etterkant
av undersøkelsen det kan ha sin begrunnelse i hvorfor det blir så viktig med høy svarprosent
fordi det er noe alle kan se og ha en mening rundt. Videre sier informant:
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“Jeg har forståelse for at undersøkelsen er viktig, vi jobber hardt for at alle skal svare slik

at vi blir målt korrekt. Dersom få svarer får vi ikke et reelt bilde av tilfredsheten” (Informant
3).
Dette sitat illustrerer noe som kan bety på en annen side at det enkelt og greit kan handle om
å få et representativt og gyldig resultat i enheten, som ga et korrekt bilde av enheten. Det kan
dermed forklare en annen side av det å ha et ønske om høy svarprosent. Jeg antar at det er et
godt tegn at leder ønsker at alle medarbeiderne skal bidra for å sikre et representativt resultat.
Det kan symbolisere at man tar medarbeiderne og arbeidsmiljøet på alvor. På den andre siden
kan det antas at det også kan handle om å et ønske å bygge legitimitet til omgivelsene som vil
bli diskutert under myteperspektivet, som faller utenfor det instrumentelle perspektivet
Videre argumenterer informantene at det blir viktig å engasjere til deltakelse og det brukes
ulike virkemidler som lederne anvendte for oppnå målet om høy svarprosent. Det ble
anvendte belønninger til medarbeiderne dersom de nådde en viss svarprosent for å motivere
medarbeiderne til å svare. Informant forteller følgende:
“Vi har jobbet mye med å få opp svarprosenten, og vi fortalte medarbeiderne at hvis vi kom
over en viss svarprosent skulle alle få kake. Det er viktig å få størst mulig
svarprosent”(Informant 1).
Slik sitatet illustrerer ser det ut til at ledere motivere medarbeiderne med belønninger som
sannsynligvis skal stimulere til en gjensidig forpliktelse til å svare. Det var bred variasjon i
hvilke typer belønninger informantene brukte for å øke svarprosenten. Belønningen kan
derfor bli sett på som uformelle belønninger og virket lite instrumentelle. Grunnen til dette
var at belønningene som ble brukt ikke var nedskrevet i formelle avtaler som heller ikke kom
til uttrykk i organisasjonsstrukturen (Fimreite, 2005,s. 162). I lys av mine funn er det på
ingen måte snakke om formaliserte belønninger men i større grad være ønske om å ha høy
svarprosent. Dette kan som nevnt over henge sammen med at resultatene blir synlige. Dette
vil jeg diskutere videre i neste forskningsspørsmål.
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6.1.3 Oppfølgingsarbeid i lys av instrumentell teori
Det fremkommer av informantenes egne beskrivelser at 10-faktor MU er lederens ansvar.
Oppfølging er den viktigste del av hele arbeidet med undersøkelsen. Informant forteller
følgende:
”Jeg tar det på alvor å følge opp, 10-faktor er valgt som system. Det er også slik at det er
grunnlag for at undersøkelsen skal virke i det regime vi har. Og vi må så bruke det og det er
mitt ansvar å sørge for at jeg har satt meg godt nok inn i det” (Informant 5).
Dette sitat illustrerer noe som kan bety at informantene har respekt for systemet de er
underlagt og tar det på alvor å følge opp undersøkelsen. Videre viste funn også at
oppfølgingen i noen grad inneholder instrumentelle betingelser. Dette kan ha sin
instrumentelle forståelse ved at den formelle organisasjonsstrukturene regulerer hvilke
handlingsalternativer som er relevant for dem. De formelle trekkene kan styrer atferd med
oppfølging fordi de er nedfelt i strukturen (Christensen et al. 2009,s.123) Informanter fortalte
at de inkludere HMS-team, tillitsvalgte og verneombud i oppfølgingsprosessen. Informant
forteller følgende:
“Vi har noe som heter HMS team, vi tar opp resultatene her, sammen med verneombud,
tillitsvalgte. Vi finner ut hvor vi skal jobbe, og hvor vi scorer lavest og jobber ut fra det. Men
det er viktig at vi føler opp i avdelingen, her kommer det frem momenter og tanker om rundt
svarene” (Informant 7).
Sitatet belyser noe som er gjengitt i alle intervjuene. Det var viktig med forankring av
sentrale parter i oppfølgingsarbeidet. Fletre et al (2016) påpeker at forankring i alle ledd i
organisasjonen som er berørt av undersøkelsen er viktig for å skape en felles forståelse av
hensikten og målene med undersøkelsen (s. 51). Forankring i flere ledd i organisasjonen, kan
oppleves å skape en felles forståelse og kan i den grad stimulere til eierskap hos flere berørte
parter (Tangaard, 2018, s. 20) På den andre side kan dette også ha sin instrumentelt og
formalisert forståelse, hvor det er et krav om forankring av berørte parter. Fordi oppfølging er
nedfelt i formelle strukturen i organisasjonen (Christensen et al. 2009, s 48). I et av Sarpsborg
kommunes interne dokumentet “veileder” står det beskrevet hvordan leder skal følge opp, de
skriver som følger:
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“Etter at resultatene fra undersøkelsen foreligger, følger den enkelte leder opp sin
virksomhet. Resultatene skal behandles i HMS-teamet og tiltak for oppfølging innarbeides i
kommende års HMS- plan og virksomhetsplan”.
Slik det fremkommer i dokumentet vil HMS-teamet i samarbeid med medarbeiderne fram til
prioriterte områder som skal jobbes videre med å ivareta eller forbedre. De prioriterte
områdene for ivaretakelse og forbedring utgjør en del av kommende års HMS-plan. I en
instrumentell forståelse vil tiltaksarbeidet bli implementert i rutiner og formelle strukturer i
organisasjonen for at ledelsen skal ha kontroll (Christensen et al. 2009, s 33).Det fremkom i
de interne dokumentene at tiltakene for oppfølging innarbeides i kommende års HMS-plan og
virksomhetsplan. Det kan virke som at dette har en instrumentell forankring i dette tilfelle
kan styre lederes bruk av undersøkelsen og hele prosessen mot iverksettingen av
tiltaksplanen. Som nevnt over beskrev informantene at de tar det alvorlig og at regime de er
underlagt tilsier at de må følge en viss måte å gjennomføre prosessen av undersøkelsen. Dette
kan gi en forståelse for hvilke erfaringer ledere har med oppfølging og at de reglene og
prosedyrer for hvordan ting skal håndteres kan påvirke gjennomføring (Christensen et
al.2009, s. 41).
På denne måten kan også det se ut til at oppfølgingsarbeidet ble et felles prosjekt i enheten,
da flere berørte parter blir ansvarliggjort. Ledere, medarbeidere og HMS-team har ansvar for
sammen å utvikle arbeidsmiljøet noe som i større grad ser ut til å være positivt for erfaringene
ledere har med undersøkelsen. Det ser ut til å skape en helhetlig forståelse for oppfølging som
er satt i system som kan gi verdi for involverte parter.
Et poeng som informantene ga uttrykk for var at tiltakene som blir definert på bakgrunn av
oppfølgingsmøte skulle være håndgripelige og at medarbeidere kunne se at 10-faktor MU ble
tatt på alvor. Informant forteller følgende:
“Vi må du ha det med i oppfølgingen at den tiden medarbeiderne bruker på å svare på
undersøkelsen blir til noe konkret og definert i en større sammenheng. Det må ikke bli en
negativ fartsdump. Det kan handle om bare små synliggjøringer, som eksempel jobb
frukt”(Informant 6).
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Dette sitatet illustrerer noe som ser ut til å belyse et viktig poeng i oppfølgingsfasen. Det kan
virke som at det er viktig at tiltakene skal være synlige tiltak, som medarbeiderne selv kan
oppleve og ha et forhold til. Det kan tolkes at det derfor blir viktig å fremme tiltak som kan
måles og er synlige. Dette kan henge sammen med at ledere er pliktet til å innarbeide
tiltakene i HMS-plan og virksomhetsplan, og at det på bakgrunn av det er en fordel å
synliggjøre små tiltak fordi det kan virke mindre krevende og lettere å utarbeide. På bakgrunn
av dette kan derfor antas at ledelsen velger små tiltak på bakgrunn av at i offentlig
virksomheter skal beslutninger være tydelig, synlig og akseptable for offentligheten (Strand
2007, s. 317). I lys av dette kan den instrumentell forståelse peke på at strukturelle forhold
kan være mer styrende enn deres lederevner. Ledere kan ha et ønske om å endre atferd men
det finnes prosedyrer og rutiner som muligens kan begrense atferd. Dette kan være sentralt å
ha en forståelse for når ledere arbeider med tiltaksarbeidet, hvor rutinene kan styre deres
belsutninger ved tiltaksarbeidet (Jacobsen et al. 2013, s. 341).
Det er likevel viktig å peke på at selv om det foreligger en formell struktur knyttet til 10faktor MU. Tyder det på at det skjer tiltaksarbeidet i oppfølgingsmøter utenom de formelle
strukturene. Det varierer i hvilke grad informantene strukturer møtene og hvordan de arbeider
med tiltakene. Det fremkommer at refleksjon og dialog sammen med medarbeiderne er det
viktigste for å skape eierskap og forpliktelse til tiltakene som utarbeides. Dette er utenfor det
instrumentelle perspektivet og vil bli diskutert i de to neste forskningsspørsmålene.

6.1.4 Oppsummering: Hvordan kan vi forstå erfaringene med 10-faktor
ut i fra det instrumentelle perspektivet
I dette forskningsspørsmålet har jeg drøftet hvordan vi kan forstå erfaringene ledere har med
10-faktor MU ut i fra det instrumentelle perspektivet. Dette ble gjort for å få et innblikk i
hvordan instrumentelle betingelser kan legge føringer for hva som blir gjort i organisasjonen
knyttet til 10-faktor MU. Det synes det å være en sterk instrumentell forankring i
organisasjonen når det gjelder gjennomføring av undersøkelsen i sin helhet. Toppledelsen ser
ut til å ha gjort en detaljert jobb med forankring av undersøkelsen i organisasjonsstrukturen.
På bakgrunn av dette ser det ut til at ledere tar det på alvor å gjennomføre undersøkelsen. Den
solide forankringen kan skape en form for forståelse for bruken av verktøyet og kan være
styrende for lederes praksis. Forankringen i virksomheten kan på bakgrunn av dette legge
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føringer for hvordan ledere utfører oppgavene som har med 10-faktor MU å gjøre
(Christensen et al. 2009, s. 41).
I tråd med det instrumentelle perspektivet antydes det at måleverktøyet i seg selv fremstår
som en standardisert og formalisert prosess, som oppleves å gi konkrete og håndterbare
resultater som ledere kan anvende for å utvikle arbeidsmiljøet. Det blir en form for standard
måte å måle arbeidsmiljøet på som kan gi en målrettet retning for ledere som bærer preg av
instrumentelle trekk. Videre er lederne opptatt av høy svarprosent, det kan fremkommer som
et instrumentelt mål å ha høy svarprosent. På bakgrunn av at resultatene og svarprosenten blir
synlig for hele virksomheten. Ledere bruker mye tid på å motivere sine medarbeidere til å
svare. Dette kan henge sammen med at ledere har ønske om å vise at man lever opp til
forventningene å være en om rasjonell og lærings dyktige organisasjonen.
Erfarigene lederne har med oppfølging, ser ut til å bærer preg av instrumentelle betingelser.
Dette på bakgrunn av at det er en en formell forankring av berørte parter og et krav om å
rapportere tiltak i HMS- plan og virksomhetsplan. Det kan derfor virke som instrumentelle
virkemidler i stor grad bidrar til å styre hele prosessen mot iverksettingen av tiltaksplanen.
Slik vi vet kan strukturelle forhold kan virke som å være styrende for lederes atferd og det
blir viktig å gjennomføre fordi det er et krav (Jacobsen et al. 2013, s. 341). Samtidig som det
ser ut til å skape en rød tråd og forståelse for arbeidet med oppfølging av 10-faktor MU. Det
viste seg videre at oppfølgingsarbeidet bærer preg av mer omfattende tilpasning. Det foregår
mer uformell tilpasninger som vil bidra til å svekke den instrumentelle forankringen som er
beskrevet. Dette skal belyses i de to neste forskningsspørsmålene.

6.2 Hvordan kan vi forstå erfaringene med 10-faktor ut i fra
myteperspektivet?
I følge myteperspektivet er organisasjonen avhengig av legitimitet fra omgivelsene sine
(Christensen et al. 2009, s. 76). Omgivelsene eller organisasjonsfeltet, vil derav spille en rolle
for hvordan organisasjonen bør være utformet, ledet og påvirker hvordan den handler.
Teorien fokus på at den uformelle strukturen, symboler og myter som er tuftet på tilpasningslogikk som skiller seg fra den formelle strukturen i organisasjonen (Eriksson-Zetterquist et al.
2014, s. 250). Det antas at Sarpsborg kommune befinner seg i et organisasjonsfelt som blir
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påvirket av sine omgivelser og er avhengig av legitimitet. På bakgrunn av at de forhandler på
vegne av samfunnet (Strand 2007, s 317). Jeg har gjort noen nyanserte funn i datamaterialet
som anses å være relevant for å forstå erfaringer ledere har med 10-faktor. Disse vil bli
analysert innenfor myteperspektivet, i tre kategorier:
1. 10-faktor moderne og aktuelt å anvende
2. Forskningsbasert verktøy
3. Oppfølgingsarbeid lys av myteperspektiv

6.2.1 10-faktor moderne og aktuelt å anvende
Intervjupersonene ser ut til å oppleve at undersøkelsen var bedre enn tidligere
medarbeiderundersøkelser. Det så ut til å være på grunn av at undersøkelsen ikke bare målte
forhold til leder eller generelt arbeidsmiljø. Informant forteller følgende:
“Det som er fordelen ved denne undersøkelsen er at når du gjennomfører undersøkelsen
vurdere du deg selv også, spørsmålene er ikke bare knyttet til ledere og andre. Vi måler blant
annet vår egen opplevelse av fleksibilitet og autonomi” (Informant 5).
Dette sitat illustrerer noe som kan bety at informanten opplever at undersøkelsen måler noe
mer enn medarbeiderundersøkelser har gjort tidligere. I følge Tangaard (2018) skal det være
et utviklingsverktøy på leder, medarbeider og organisasjonsnivå, og det er et fokus på å måle
ens egen opplevelse av ulike innsatsfaktorer som er satt opp i undersøkelsen ( s.16). Slik det
fremkommer av informantene kan det tyde på at den måler noe mer enn før. I den forlengelse
kan det bety at verktøyet fremstår som moderne og aktuelt å anvende, som kan henge
sammen med de opplevde at det var inkluderende og involverende verktøy. I denne
sammenheng vil det være nærliggende å koble inn myteperspektivet. For å diskutere om 10faktor MU fremstår som et effektivt verktøy, i styring av sin organisasjon. På bakgrunn av at
den signalisere noen verdier og normer som oppfattes som viktig i deres omgivelser
(Christensen et al 2009, s. 77).
I følge Fletre (2016) skal 10-faktor støtte opp om arbeidsgiverpolitikk som setter gode ledere
og medarbeidere i sentrum, og ser de menneskelige ressursene som grunnlag for utivkling av
gode tjensteter for innbyggeren (3). Det kan antas at organisasjonen ønsker å anvende
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undersøkelsen for å vise at de er moderne og tar den nye medarbeiderundersøkelsen på alvor.
På hjemmesiden til 10-faktor står det skrevet følgende:
“10-FAKTOR er både medarbeiderskaps-og ledelsesorientert. Undersøkelsen fanger opp
viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons-og ledernivå. Resultatene skal
danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons-og lederutvikling”
I forlengelse av dette kan det bety 10-faktor MU opplever å tilfredsstille noen verdier og
normer som omgivelsene signaliserer er viktig. Det kan dermed forekomme et ønske om å
overføre disse verdiene til Sarpsborg kommune ved å ta i bruk undersøkelsen, for å bygger
legitimitet i omgivelsene. Det kan forklares av at det er viktig for en organisasjon å ha
verdiforankring i omgivelsene som samsvarer med samfunnets verdier dersom man skal
bygge legitimitet (Røvik 2007, 26). På bakgrunn av dette kan det diskuteres om
medarbeiderundersøkelsen kan være eksempler på organisasjonsoppskrifter, som har fått sin
legitimitet og blitt spredd ved at de er blitt symbolisert på grunnleggende rasjonalistiske
verdier i det moderne samfunnet, som fornuft, effektivitet, styring, demokrati og
vitenskapelighet (Christensen et al. 2009, s. 96).
Jeg finner stor overbevisning om at 10-faktor oppleves som et velfungerende og godt
dokumentert verktøy for å innhente informasjon om arbeidsmiljøet. Informant påpekte:
”Jeg har bare akseptert, at undersøkelsen er slik og det er designet på en måte som skal gi
noen utslag og stoler på det” (Informant 5)
Det fremkommer av sitatet at det kan bety at informanten stoler på verktøyet og akseptere
måten den er utformet på. Ingen av informantene peker på at verktøyet er dårlig eller ikke
fungere, de fremstår som lite kritisk. Dette kan ha sin forklaring i at informantene er
overbevist om at verktøyet er nyttig og velfungerende. I tråd med myteperspektivet kan det
henge sammen med at 10-faktor kan være en myte som har blitt rasjonalisert, som gjør at
informantene ikke stiller spørsmål ved undersøkelsen. Dette kan derfor være en forklaring på
hvorfor medlemmene er overbevist og tatt for gitt for å være den mest effektive måten å
handle og utforme organisasjonen på. I følge Meyer & Rowan (1977) handler en
organisasjons overlevelse ikke om hvor effektivt den produserer, men om hvordan den bruker
mytene som bidrar til legitimitet (s 344-345).
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Myteperspektivets forklaringskraft i henhold til disse funnene kan handle om at 10-faktor
altså fremstår som en rasjonalisert myte som kan være en organisasjonsoppskrift. Derav kan
Sarpsborg kommune anvender den for å oppnå legitimitet og fremstå rasjonelle (ErikssonZetterquizt et al 2014, s. 251) Verktøyet ser ut til å blitt institusjonalisert i organisasjonen på
bakgrunn av at omgivelsene signaliserer at det er effektivt og tidsriktig å anvende. Således
har legitimitet ut fra dette. Konsekvensen av dette kan være at informantene ikke reflektere
over andre alternativer for å måle og utvikle arbeidsmiljøet. Samtidig som at det kan føre til
at informantene ikke tenker selvstendig men blir maskiner som gjennomfører prosessen på en
standardisert måte som er forankret i organisasjonen. Informant forteller følgende:
“ Det er ikke noe jeg har valgt vi skal bruke og det er helt greit jeg har stor respekt for at vi
har ulike oppgaver. HR sørge for at vi jobber godt med HMS og medarbeiderskap”
(Informant 5).
Sitatet belyser noe som kan bety at de har hatt lite innflytelse på bruken av verktøyet. Det er
valgt på et overordnet nivå og kan skyldes press fra omgivelsene ved at det inngår som en del
av en del av av HMS-arbeidet i kommunen og avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv (IA).
Arbeidsmiljøloven stiller når det gjelder arbeidsmiljøkartlegging som en del av det
systematiske helse-miljø og sikkerhetsarbeidet. Undersøkelsen eies også av KS og kan
således ha betydning for omdømme til Sarpsborg kommune ved at KS har innflytelse på hva
som oppfattes som den beste måten å samle inn informasjon om arbeidsmiljøet på. Samtidig
som at 10-faktor har fått stor oppslutning, da den er implementert i over 200 kommuner i
Norge og fått en status fra flere organisasjoner (KS, 2018). 10-faktor MU kan derfor kobles
til omdømmebygging hvor organisasjonen har et ønske om å bygge et positivt bilde av
organisasjonen (Jacobsen et al. 2013, s. 223). Ved å ta i bruk 10-faktor og derav vise at de
lever opp til noen normer som samfunnet verdsetter (Røvik 2007, s.196). 10-faktor kan derfor
oppleves som oppskrift som har fått status for hvordan offentlige organisasjoner bør
utformes. På bakgrunn av dette kan høy svarprosent og gode resultater kobles til det å styrke
omdømme overfor interessenter, politikere og aktører i organisasjonsfeltet. Således forklare
hvorfor ledere ønsker høy svarprosent og gode resultater.
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6.2.2 Forskningsbasert verktøy
I intervjuene spurte jeg spørsmålet som var rettet mot verktøyet som måleinstrument for å
utvikle arbeidsmiljøet. Gjennomgående svarte informantene at 10-faktor
medarbeiderundersøkelsen var vitenskapelig og forskningsbasert var viktig for å skape tillit
og troverdighet til de som skal bruke det. Bakgrunnen for at de svarte dette kan være knyttet
til mennesker behov for å vite at dette måler det den er ment å måle. Samtidig som at det man
måler har relevans for offentlig virksomheter, for å skape et godt arbeidsmiljø som påvirker
resultatene i organisasjonen. Linda Lai belyser i sin fremlegging av 10-faktor at det er
forskningsbasert (Fletre et al. 2016, s. 9). Linda Lai er professor i organisasjonspsykologi, og
forsker på feltet om hva som skal til for å ha det godt på arbeidsplassen (10faktor, 2015).
Følgende sitat sier noe om viktigheten av et verktøy som skal anvendes i kommune er at det
har et vitenskapelig fundament:
“Det øker troverdigheten for de som skal svare at den er forskningsbasert, og at den er
designet på en måte som er valid. Det gjør at vi ledere tror mer på undersøkelsen, og at den
sender noen signaler til de som skal svare på den“(Informant 6).
Sitatet illustrerer noe som kan bety at informanter var tydelig på at troverdigheten økte i takt
med at 10-faktor MU er forskningsbasert. Det er også skrevet to bøker om oppfølging av
prosessen, som kan bygger opp under verktøyet som troverdig (Tangaard 2018 & Fletre et
al.2016). Likevel fremkom det at det var et fåtall av informanten hadde lest forskningen på
feltet, men stolte på det som ble kommunisert. I følge Christensen et al. (2009) er det ofte slik
at den enkelte organisasjonsoppskrift har en tilhørende litteratur hvor det ofte argumenteres
for nettopp denne oppskriften (Christensen et al. 2009,s. 78). I denne sammenhengen vil det
være nærliggende å argumentere videre og styrke antagelsen om at 10-faktor man oppleves
som en rasjonalisert myte som kan være en oppskrift. Med utgangspunkt i det nevnte i 6.2.1
og på bakgrunn av sitt vitenskapelig fundament og støttende litteratur. Det innebærer at de
beskrives som svært effektive for organisasjonen for å nå spesifikke mål og det skjer ved at
de fremstår som tilsynelatende vitenskapelige argumentasjon og faktabaserte og skaper derfor
en overbevisningskraft (Christensen et. al, 2009,s. 77, Meyer & Rowan 1977, s. 344-345).
Det kan tenkes at 10-faktor har fått legitimitet for å være effektive for å måle arbeidsmiljøet
på bakgrunn av sitt fundament i forskningsbasert data. Dette kan også styrke antagelsen om
hvorfor ledere er lite kritisk til 10-faktor og opplever det som et velfungerende verktøy.
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6.2.3 Oppfølgingsarbeid i lys av myteperspektivet
Informantene snakket varmt om viktigheten av oppfølgingsmøte, og utvikle tiltak sammen
med medarbeiderne. I det instrumentelle perspektivet ble det belyst at kommunen har en plan
og struktur for hvordan man skal oppnå mål med 10-faktor innen gitte rammer. Oppfølging
og tiltaksarbeidet ble beskrevet å ha en forankring i virksomhetsplan og HMS-årsplan. I følge
Nils Brunsson (2003) er den formelle strukturen ikke det samme som hva vi faktisk gjør i
hverdagen. Planer og strukturer er ofte løst koblet til hverandre. Selv om prat kan føre til
besltuning, leder ikke nødvendigvis beslutning til handling (Referert i Eriksson- Zetterquist et
al. 2014, s.250-251). Jeg har derfor gjort noen nyanserte funn som vil drøftes nærmere. Vi vet
fra drøftingen over at informantene følger opp resultatene og utvikler tiltak. Ut i fra det
instrumentelle perspektivet, så det ut til at systemet lederne var underlagt la føringer for
hvordan de skulle arbeide med oppfølging. En informant forteller følgende:
”Jeg er mer opptatt av folkene mine og mine ansatte tenker at det er stress når de skal bruke
10 minutter på undersøkelsen, og tenker ikke over hva vi skal bruke det til og hvorfor. Vi er
egentlig mest drifts fokusert og mer opptatt av hva vi gjør i hverdagen. Vi er opptatt av det vi
holder på med” (Informant 5).
Sitatet kan illustrere at 10-faktor MU får oppmerksomhet i det den pågår. Organisasjonen har
en plan og struktur for hvordan enheten skal arbeidet med undersøkelsen, men ut i fra
informanten ser det ut til at de er mer opptatt av det de holder på med i hverdagen.
Dette kan forstås ut fra Brunsson (2003), hvor han peker på et skille mellom den formelle
strukturen og hvordan vi faktisk oppfører oss i organisasjonen (referert i Eriksson-Zetterquist
et al. 2014, s. 250). Det kan tolkes at 10-faktor MU ikke alltid vil utføres og bli så effektive
som man hadde tenkt. Det kan betyr at undersøkelsen som skal inspirere og engasjere kan få
utilsiktede konsekvenser fordi man ikke får innsikt i hva som faktisk gjøres i forhold til
arbeidet med 10-faktor (Eriksson- Zetterquist et al. 2014, s. 251). De tiltakene vi belsutter og
impelemntere i virksomehetsplan fører nødvendigvis ikke til en endring i hvordan vi handler i
organisasjonen. Vi blir opptatt av å synliggjøre det som er viktig, og følge reglene som er satt
men det kan ut fra Brunssons (2003) perspektiv føre til lite endring i hva som faktisk gjøres i
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organisasjonen (Referert i Eriksson- Zetterquist et al. 2014, s.250). En informant forteller:
“Jeg ser at mange er mer opptatt av å få høy score enn å faktisk ha det bra på
arbeidsplassen. Hvis du har 100% oppsulutning og bra score, da gjør vel du noe riktig tenker
jeg selv om det ikke betyr at det nødvendigvis er sånn (..) “(Informant 3).
Sitatet kan bety at at skåre og svarprosent fremstår som viktig, og det kan være viktigere enn
hvordan vi faktisk arbeider med undersøkelsen og tiltakene som følge av resultatene. I denne
sammenheng kan det være nærliggende å koble inn Peter Dahler Larsen (gjengitt i
Christensen et al. 2009, s. 175) som argumentere for at offentlig organisasjoners evaluerings
innsats kan bli omtalt som rituell refleksjon. Det betyr at selv om organisasjonen samler inn
data om effekter, er det bare et rituale som følges for å vise at men lever opp til
forventningene å være en om rasjonell og lærings-dyktige organisasjonen. Det kan antas at et
godt resultat av medarbeiderundersøkelsen kan dermed brukes i virksomhetens
omdømmearbeid. I den forlengelse kan det tolkes at et positivt omdømme utad fremstår som
drivende for hvordan ledere arbeider med undersøkelsen og at tiltaksarbeidet blir en måte å
vise utad at vi tar arbeidsmiljøet på alvor, og derav kan bli en symbolsk funksjon. Det kan
også være positivt i presentasjon for politikere og andre interessenter.
Konsekvensen av dette kan føre til at den innsamlede informasjon blir brukt til å definere
tiltak i virksomhetsplanen men at det i større grad kan bli brukt pynt på virkeligheten.
Tiltakene kan dermed symbolisere noe annet en realiteten (Christensen et al 2009, s. 174175). Det kan argumentert for at det er tendenser til en løs kobling mellom Sarpsborg uttalte
bruk av 10-faktor MU, og det som faktisk gjøres i virksomheten. Det kan altså være en
frikobling mellom vedtak og handlinger (Christensen et al. 2009, s. 174). Selv om prosessen
har sin forankring instrumentelt og kan det likevel framstå som at organisasjonen tar i bruk
denne oppskriften og tror den er tatt i bruk eller later som. Men den får ingen betydning for
atferden i organisasjonen (Christensen et al. 2009, s. 91). Derfor kan det bli viktigere å
symbolisere "at det blir gjort noe" uten at det har en direkte effekt på organisasjonen
(Christensen et al. 2009, s.174).
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6.2.4 Oppsummering: Hvordan kan vi forstå erfaringene med 10-faktor
ut i fra myteperspektivet?
Det andre forskningsspørsmålet i denne oppgaven har vært å undersøke lederes erfaringer
knyttet til 10-faktor i lys av myteperspektivet. Jeg har derfor belyst hvilke erfaringer ledere
har med 10-faktor MU basert på funn som kan forklares ut fra dette perspektivet. Overordnet
kan funnene gi støtte til at medarbeiderundersøkelsen har trekk som kan forstås som en
institusjonalisert organisasjonsoppskrift, og således har legitimitet ut fra dette.
I analysen kommer det fram antagelser om at ledere mener at undersøkelsen fremstår som et
troverdig og nyttig verktøy for å måle arbeidsmiljøet. De har tillit til at verktøyet fungere. Det
fremkommer av funn at de er lite kritiske til undersøkelsen. Det blir diskutert om dette kan
henge sammen med at 10-faktor MU har legitimitet i omgivelsene og signalisere noen
rasjonalistiske verdier i samfunnet som verdsettes av Sarpsborg kommune (Christensen et al.
2009, s. 96). I kombinasjon med at verktøyet er vitenskapelige og forskningsbasert, således
kan kan oppleves å være en rasjonalisert myte. Dette kan forklare lederens opplevelse av at
10-faktor MU fungere og således har legitimitet (Christensen et. al, 2009, s.77). En
konsekvens av dette kan være at informantene ikke tenker selvstendig og blir maskiner som
gjennomfører etter gitt standard. Jeg antar at dette kan prege erfaringene til ledere og arbeidet
videre med oppfølging.
I analysen pekte også funn på at informantene har lite innflytelse på valg av verktøy, det er
valgt på et overordnet nivå og kan skyldes press fra omgivelsene. I dette tilfellet kan det
handle om omdømmebygging ut til omgivelsene, som kan ha en institusjonell forståelse, ut
fra myteperspektivet. Verktøyet kan gi organisasjonen profil, legitimitet og identitet i forhold
til andre organisasjoner og aktører i omgivelsene (Røvik, 1998, s. 40). Det kan derfor forklare
hvorfor ledere ønsker å ha høy svarprosent, fordi det kan styrke organisasjonens omdømme
og legitimitet fra omgivelsene. 10-faktor MU kan altså være med på å bygge et godt
omdømme av organisasjonen utad til interessenter og politikere.
I lys av mine funn virket det tilsynelatende at informantens erfaringer var preget av en løs
kobling mellom planen og strukturen for hvordan enheten skal arbeidet med undersøkelsen
og hva som faktisk gjøres. På bakgrunn av dette kan det se ut til at 10-faktor MU kan bli en
”pynt på virkeligheten” og få en symbolsk virkning, som gjennomføres som følge av at det er
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en forankring i virksomhetsplan. Men som viser seg i mindre grad å prege det de faktisk gjør
i hverdagen. Jeg vil på den andre siden gå videre inn på å diskutere om dette kan belyse eller
forstås på en annen måte i læringsperspektivet.

6.3 Hvilke erfaringer har ledere med 10-faktor som
læringsverktøy?
For å få en forståelse for de mer inngående læringsprosessene knyttet til 10-faktor
medarbeiderundersøkelsen vil jeg undersøke hvordan læring oppstår i oppfølgingsmøte og
handling knyttet til tiltaksarbeidet. Jeg vil analysere det siste forskningsspørsmålet i denne
oppgaven som er knyttet til 10-faktor som læringsverktøy. Fra tidligere forskning vet vi
ganske sikkert at hovedfokuset bør ligge i oppfølgings-og utviklingsarbeidet mer enn selve
målingen (Tangaard, 2018, Fletre og Frydenlund, 2016, Molstad og Sæter, 2014). Dette er på
bakgrunn av at 10-faktor MU er mer enn bare en surveyundersøkelsen. Det er også
oppfølgingsmøter som skal bidra til utvikling og dermed læring i organisasjonen (KS, 2018).
Hensikten med å igangsette tiltak på bakgrunn av resultatene i 10-faktor MU er at
medarbeiderne og ledere skal lære av funnene for å utvikle arbeidsmiljøet og organisasjonen
(Tangaard, 2018, 16). Dette kan handle om at erfaringene ved 10-faktor har endret
handlingsmønsteret, og at løsningene som kommer frem er praktisere. Som vil få betydning
på det organisatoriske nivået (Eriksson-Zetterquist et al. 2014, s. 223). (Eriksson-Zetterquist
et al. 2014, 223). Derfor blir det relevant å forstår undersøkelsen i lys av påfølgende
læringsprosesser.
Det er tydelig et ønske at 10-faktor skal føre til læring og utvikle av arbeidsmiljøet i
organisasjonen, dette forteller informantene:
“Det er vanskelig å si hva man lærer konkret, men det er klart at den går inn i dybden og
man lærer å kjenne virksomheten sin bedre når man dykker inn i det. Hele prosessen er jo
læring ved å jobbe med det, men om man lærer mer av denne enn andre er vanskelig å
si”(Informant 6).
Dette sitatet belyser noe som kan bety at informanten opplever at prosessen rundt 10-faktor
fremmer læring, men har vanskeligheter med å konkretisere hva man lærer. I denne
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sammenhengen vil det være relevant å koble inn teori om enkelt- og dobbelkretslæring av
Argyris og Schön (1996) og gjøre noen refleksjoner. For at det skal skje en form for
dobbelkretslæring foreligger det en grunnleggende antagelse om at om det planlagte tiltaket
gjøres om til handling og endrer handlingsmønster og de underliggende antagelsene (s. 21).
Det kan handle om at tiltakene ikke forblir uberørt etter at oppfølgingsmøte er gjennomført.
Dersom medarbeiderundersøkelsen bidrar til en form for enkelkretslæring vil det være tegn
om at man behandler problemet på overflaten, og ikke går dypere inn i resultatene for å
undersøke årsaksforhold som organisasjonen skal jobbe videre med (Jacobsen, et al. 2013,
360). I lys av mine funn fortalte informantene at de inviterte inn til et praktisk
oppfølgingsmøte hvor de diskuterer og reflekterer rundt resultatene sammen med
medarbeidere. Informant forteller følgende:
“Det viktigste er å ta med resultatene i et personalmøte sammen med ansatte og at det gror
der. Og at det blir refleksjon rundt resultatene og det er det viktigste” (Informant 7).
Videre forteller informant:
“Vi blir enig om hva vi legger i begrepet og hva det betyr for oss, for å skape en felles
forståelse”(Informant 4).
Det synes å være en enighet blant informantene om at på et personalmøte brukte de tid på å
definere hva faktorene betydde for enheten og det daglige arbeidet. Det kan tyde på at det
handlet om å gjøre en felles tolkning og forståelse. I følge informantene måtte de danne seg et
fellesspråk rundt faktorenes betydning i praksis sammen med medarbeiderne, slik at
utviklingsområdet stemte med det medarbeiderne oppfattet i virkeligheten. Informant forteller
følgende:
“Hvordan medarbeiderne oppfatter begrepet viser seg å ha betydning for hva de svarer.
Men det er morsomt da. Vi går derfor veldig inn i resultatene, spørre hva betyr svarer og
stemmer det overens med det vi selv opplever” Vi har for eksempel hatt kompetanseplan også
svarer de lavt på at de ikke har fått det, og vi scorer lavest på det og det er jo der vi har hatt
som satsningsområdet”(Informant 7).
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Dette sitatet kan bety at i forhold til læringsprosessen i oppfølgingsmøtene så indikerer funn
at det er en fordel om ledere og ansatte har mulighet til å diskutere resultatene fra
medarbeiderundersøkelsen. For å oppklare hva resultatene betyr for det daglige arbeidet og
for å få frem eventuelle misforståelser, og lære av erfaringene. Undersøkelsen skal som nevnt
tidligere måle faktorer som ledere og medarbeidere kan påvirke, derfor blir det viktig å
inkludere ansatte. Derfor kan vi si at det er viktig å anerkjenne at gode refleksjoner og dialog
med de ansatte rundt resultatene er bra. Funnene viser at de ønsker å vite mer om om hvorfor
resultatene ble som de ble, noe som kan tyde på at de ønsker en endring (ErikssonZetterquist 2014, s. 223). Å åpne for å fortsette diskusjonen kan legge til rette for å gå mer i
dybden på problemstillinger knyttet til undersøkelsen. Derfor kan oppfølgingsmøtene egne
seg godt for å tilrettelegge for å snakke om hva begrepene betyr, som kan fremskape
dobbelkretslæring. Det innebærer at man undersøker forutsetningene og at man gjør noe med
dem for å forhindre at problemene skal dukke opp på nytt (Eriksson- Zetterquist 2014, 223).
Dobbelkretslæring går mer dypt inn i årsaken til problemet. Det betyr også at avlæring, det
vil si glemme den gamle kunnskapen, blir en viktig del av læringen i organisasjonen
(Eriksson- Zetterquist 2014, s. 223). Det kan handle om å forhindre misforståelser rundt
begrepene og danne seg et felles språk rundt de ti-faktorene, som endrer måten vi arbeider på.
Det blir en form for læring rundt de ti faktorene.
Argyris (1967) peker på at dersom vi aldri gjør feil og ikke får bekreftet at handlingen ikke er
optimal, vil vi fortsette i samme spor og ikke endre handling og heller ikke lære (Referert i,
Eriksson-Zetterquist et al. 2014, s. 222). Det er her samtalene rundt begrepene blir viktig for
å skape en felles oppfatning av 10-faktor og som vil gi utslag på resultatene og tiltakene som
iverksettes. Denne prosessen kan indikere at neste gang de gjennomfører undersøkelsen så
har avdelingen et felles språk rundt begrepene som får betydning for resultatene. Videre
forklarer informantene at oppfølgingsmøte egnet seg til å avklare hvilke tiltak de skulle
arbeidet med, informant forteller følgende:
“På personalmøtet valgte vi ut 2 faktorer sammen som vi skulle jobbe med, en vi hadde høy
skår på og en vi hadde lavere skår. Vi kom også med eksempler fra egen arbeidshverdag”
(Informant 2)
Slik sitatet belyser virket denne prosessen gjentakende hos informantene, to faktorer ble valgt
ut og skulle bli området de arbeidet med. På en annen side vil jeg påpeke på at det er lite som
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tyder på at det har skjedd en form for dobbelkretslæring i det lengre løp i prosessen. På
bakgrunn av at informantene forteller:
“10-faktor medarbeiderundersøkelsen hjelper å vise hvordan vi arbeide videre med
arbeidsmiljøet. Men jeg synes det er greit å lese gjennom 10-faktorene til hver gang og lese
seg opp på det fra gang til gang, fordi vi glemmer det. Og hva som er inni hver faktor og det
er viktig å repetere det” (Informant 7).
Sitatet peker på noe som kan bety at informantene må gjennomgående repetere begrepene og
hva de betyr før de gjennomfører undersøkelsen. Hvis det hadde skjedd en form for
dobbelkretslæring i arbeidet, ville det vært tegn til at endrer de grunnleggende antagelsene og
at verdiene og normene i seg selv endres (Argyris et al. 1996, s. 21). Det handler om at man
gjør dypere refleksjoner og tanker utenfor den eksisterende referanserammen (Eriksson Zetterquist 2014, s. 223). Ut i fra de funnene som er gjort tyder det heller på at i
oppfølgingsarbeidet skjer det en form for rask løsning i form av justering av prosedyrer.
Tiltakene som iverksettes kan dermed se ut til å bli små rettelser eller justeringer. Det største
problemet med det er at det skjer slik at vi bare fjerner symptomene, mens grunnårsaker
fortsatt er igjen (Jacobsen et al. 2013, s. 360). Disse føringene kan se ut til å prege lederes
erfaringer og skaper enkelkretslæring. Informant forteller:
”10-faktor medarbeiderundersøkelsen bruker vi som et verktøyet. Men jeg husket ikke
hvordan den så ut siden sist. Vi jobber mest med det som skjer dag til dag, og utvikler oss i
hverdagen. Vi jobber ikke så mye med de resultatene som kommer frem” (Informant 5).
Slik sitatet belyser kan det se ut til at de grunnleggende kunnskapene og forståelse rundt 10faktor ikke har endret handlingsmønsteret (Eriksson-Zetterquist et al. 2014, s. 223). Dermed
kan man ikke si at en form for organisatorisk læring, i et dobbelkretslæringsperspektiv preger
arbeidet. Når det gjelder arbeidsmiljø og sosiale relasjoner så kan jeg anta at det ofte krever at
man går mer grundigere til verks i form av dobbelkretslæring, lys av institusjonell endrig. En
forklaringsfaktor for at arbeidet med 10-faktor MU ikke har bidrar til dette, kan være på
grunn av at lederne og medarbeidere mest sannsynlig ikke evaluerte prosessen underveis etter
at tiltakene var fastsatt. Informant forteller følgende:
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“10-faktor står ikke hele året men når vi jobber med resultatene så settes tiltakene inn i
årshjulet. Medarbeiderne bygget det inn i 2018. Så ser vi i neste år om vi må endre på det om
resultatene er forskjellig fra i fjor” (Informant 7).
Dette sitatet kan bety at evalueringen skjer året etter, men det ser ikke ut til å vurderes og
reflekteres over underveis. I følge Fletre et al. (2016) er evaluering en vesentlig og viktig del
av prosessen (s. 51). Det ser ut til at evaluering ikke har en formell form som er standardisert
i organisasjonen. Dette kan forklare hvorfor ledere ikke bruker tid på å evaluere prosessen
over tid eller reflektere over hvilke erfaringer de har lært som følge av tiltakene som er
utarbeidet. Samtidig ser det ut til at det ikke legges ned nok tid og arbeidet med tiltakene. I
følge (KS, 2018) består oppfølgingsarbeidet av den mest krevende fasen. Derfor kan det antas
at det i utgangspunktet burde bli brukt god tid på dette arbeidet for å lykkes. Ut i fra funn ser
det likevel ut til at ledere og medarbeidere blir mer opptatt av å gå tilbake til deres “vanlige”
oppgaver. Informant forteller:
“Man kan utvikle oppfølgingsprogram og bli bedre på det men utfordringen er tiden og
tidsklemma. De ansatte har mest fokus på å gjøre jobben sin, og det de utfører hver dag og
det andre er ikke så viktig” (Informant 2).
I denne sammenheng kan sitatet bety at informanten prioritere i større grad lite tid for å
diskutere resultatene og utarbeide tiltaksplan. Det kan være mer utfordrende å lære noe nytt,
fordi det kreves mer av oss og se nye muligheter og endre handlingsmønster innenfor
dobbelkretslæring (Jacobsen et al. 2013, 364). I denne sammenheng kan tiden prege arbeidet,
som gjør at ledere ikke går grundig nok til verks i form av å utvikle tiltaksarbeid som preges
av dobbelkretslæring. I følge Eriksson-Zetterquist et al. (2014) er det også utfordrende å være
en lærende organisasjon i kommunen. Det underbygges av at kommunen kan ses på som en
form for hierarkisk styring som har stramme rammer og begrenset tilbakemeldinger som gir
utydelig informasjon (s. 224). Dette kan også ha sin innvirkning på i hvilke grad arbeidet med
oppfølging fremskaper dobbelkretslæring.
På en annen side kan det tenkes at dobbelkretslæring ikke alltid er nødvendig. På bakgrunn av
at enkelkretslæring i form av nedskrevne tiltaksplaner kan oppleves som tilfredsstillende nok
i enheten. Det sies at denne formen for læring kan ha store positive læringseffekten og er helt
nødvendig for å endre på organisasjonen (Argyris et al. 1996, s. 20). Derav belyser Strand
61

(2007) at offentlig ogranisajsoner har mange sentrale oppgaver som er viktigere å prioritere i
det daglige arbeidet. Derfor kan det antas at små grep bli enklere å ta fatt på og være bedre
enn ingenting, når de som oftes står overfor mange komplekse arbeidsoppgaver til vanlig (s,
316). I den forlengelse kan det derfor anses at enkelkretslæring kan virke tilfredsstillende og
enklere å ta fatt på. Ifølge Storch (2018) er også trivsel og engasjement ikke et mål i seg selv
men et resultat av det vi lykkes med å skape sammen (s. 40). Informant forteller:
“Det er viktigere at de eier det enn at det heter et spesielt ord, ofte slår vi sammen ord og
skriver en setningen. Denne setningen kan vi skrive opp på tavlen osv. Det må være mer
levende enn akkurat det som står i 10-faktor undersøkelsen” (Informant 7)
Sitatene illustrerer noe som kan bety at det brukes tid på å definere og legge egne ord i
faktorene. Det antas at dette kan ha betydning for opplevelsen av eierskap og forpliktelse til
tiltakene. Storch et al. (2010) peker på at effekten på bunnlinjen blant medarbeiderne vil øke
dersom det skjer praktisk oppfølging, anerkjennende og en styrkebasert tilgang til resultatene
som vil øke trivsel, motivasjon og engasjement med undersøkelsen (s. 22). Det underbygges
også av Filstad (2010) at samtaler med kollegaer og ledere i felles praksis styrker
læringsprosessen (s. 141). Derfor kan det antas at det praktiske oppfølgingsmøte bidra til et
involverende læringsprosesser som er positivt for arbeidsmiljøet i seg selv.

6.3.1 Oppsummering: Hvilke erfaringer har ledere med 10-faktor som
læringsverktøy?
Det siste forskningsspørsmålet i denne masteroppgaven har vært å undersøke hvilke
erfaringer lederne har med 10-faktor MU som et læringsverktøy. Det har blitt undersøkt
hvilke læringsprosess som skjer. Innenfor læringsperspektivet antas det at det vil være mulig
å legge til rette for å lære av funn i 10-faktor MU. Oppfølgingsarbeidet er helt vesentlig for at
tiltakene og undersøkelsen i seg selv skal få mål og mening.
I analysen tyder det i all hovedsak på at 10-faktor egner seg godt som læringsverktøy, og det
ble diskutert i lys av læringsteori dobbeltkrets- og enkelkretslæring. Det vist seg at det
kommer an på hvordan oppfølgingsmøtet og tiltaksarbeidet gjennomføres og utvikles over
tid, i forhold til hvor læringsorienterte prosessen var. Det viser seg at informantene bruker tid

62

på å snakke om resultatene i oppfølgingsmøte. De startet med å definere sammen med
medarbeiderne hva begrepene betyr for å skape rom for refleksjon rundt begrepene. Deretter
var det vanlig knytte resultatene til det daglige arbeidet. Tiltakene som ble utarbeidet var ofte
preget av diskusjon i dette oppfølgingsmøte og vanligvis ble to faktorer spesifisert i
tiltaksplanen. I seg selv kan vi si at dette kan tyde på at det oppstod en form for læring i disse
møtene. Det så ut til å skape eierskap til resultatene og tiltakene som ble utarbeidet. I all
hovedsak antas det at denne prosessen egner seg godt for å tilrettelegge for
dobbelkretslæring, i form av organisatorisk læring. Selv om det i denne oppgaven i mindre
grad så ut til å forekom. Da diskusjoner og refleksjoner i oppfølgingsmøte viste seg å handle
mer om lokale læringsprosessen, hvor det skjer en translasjon av læring. Derav en form for
enkelkretslæring. Dette så ut til å være på bakgrunn av at ledere i mindre grad evaluerte
prosessen over tid. Det kan også handle om at det ikke var en form for formell struktur for
evaluering av tiltakene. Siden det ikke er nedfelt i organisasjonsstrukturen. Samt at det kan
være mer utfordrende i kommunen. Malin Piegsa finner også det sammen funnet i sin
masteroppgave (2017, s.64).
På en annen side kunne dette handle om at ledere mente at tiden var en utfordring, og at de i
større grad nedprioriterte arbeidet etter at prosessen var ferdig (tiltakene utarbeidet). Dette ser
ut til å prege lederes erfaring med undersøkelsen. Det kan antakeligvis henge sammen med
plikten til å gjennomføre, og at det derav nedprioriteres siden denne fasen fremstår mindre
instrumentell. Likevel påpekete Strand (2010) at små grep kan være enklere å ta fatt på og
være bedre enn ingenting, når offentlig virksomheter ofte står overfor mange komplekse
arbeidsoppgaver til vanlig (s. 316). Derfor kan det antas at en form for enkelkretslæring kan
virke tilfredsstillende nok og kan ha mange positive effekter i seg selv for arbeidsmiljøet.
Samtidig er det viktig å peke på at endring tar tid, og det er viktig å bygge videre på
erfaringene fra tidligere gjennomføring (KS, 2018).
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7.0 Avsluttende diskusjon
Avslutningsvis vil jeg i denne diskusjonsdel drøfte de tre perspektivene opp mot hverandre.
Jeg vil prøve å gi en helhetlig beskrivelse av hvilke erfaringer ledere har med 10-faktor MU
og hvilke betydning dette har for å forstå arbeidet med oppfølging. Problemstillingen for
denne oppgaven har vært som følger:
Hvilke erfaringer har ledere med 10-faktor medarbeiderundersøkelsen i Sarpsborg kommune
og hvilken betydning har dette for å forstå arbeidet med oppfølging?
Mine funn tyder på at erfaringene er knyttet til flere forhold i forståelsen av arbeidet med 10faktor MU. Arbeidet med 10-faktor MU består av en rekke faser og kan bli sett på som en
lederoppgave. Erfaringene til ledere er blitt belyst gjennom tre teoretiske perspektiver som er
brukt. De teoretiske perspektivene instrumentell-, myte- og læringsperspektivet og ser ut til å
gi ulike forståelser ved 10-faktor MU og oppfølgingsarbeidet. Det antas likevel at disse i sin
helhet gir et mer komplekst bilde av medarbeiderundersøkelsen. Spesielt oppfølgingsarbeidet,
da dette er blitt diskutert under hvert forskningsspørsmål.
I analysen kom det frem at det oppleves som nyttig og fruktbart å måle arbeidsmiljøet. På den
ene siden kan erfaringene til ledere være preget av et målfokus hvor gode resultater og høy
svarprosent oppleves som viktig når 10-faktor gjennomføres. Informantene pekte spesielt på
dette i forhold til synlighet av resultatene for Sarpsborg kommunen og kommune Norge. På
den ene siden ble det diskutert om dette kan henge sammen med at det oppleves å være et
instrumentelt mål, at resultatene og svarprosent blir synliggjort. Samtidig som det fremkom at
ledere ikke blir målt på læringseffekter eller utviklingspotensial i etterkant av undersøkelsen
det kan ha sin begrunnelse i hvorfor ledere opplever at det blir viktig å ha gode resultater og
høy svarprosent. Mer enn selve oppfølgingsarbeidet. Da dette er noe andre kan se og gjøre
seg en mening rundt. I tillegg kan det være vanskeligere å måle læringseffekter og
utviklingspotensial.
En tolkning av dette er at resultatene kan få mye oppmerksomhet fordi det kan se bra ut
eksternt, fremfor ha å fokus på et godt oppfølgingsarbeid. Gjennomføring av
medarbeiderundersøkelsen kan derfor bli benyttet strategisk. For å gi kommunen status og et
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godt omdømme overfor interessenter og politikere. Det kan bety, at selv om organisasjonen
samler inn data om arbeidsmiljøet. Kan det bli et rituale som følges for å vise at men lever
opp til forventningene å være en om rasjonell og lærings-dyktig organisasjonen. Det kan i
den forlengelse føre til en frikobling mellom vedtak og handlinger, som preger
oppfølgingsarbeidet (Christensen et al. 2009, s. 174-175).
Videre ble det diskutert at informantene var opptatt av interne prosesser med godt
oppfølgingsarbeidet. Det viste seg faktisk at informantene var svært opptatt av gode prosesser
rundt oppfølging, hvor mindre målfokus fikk sin plass. Dette kan muligens henge sammen
med at ledere fra før av hadde høy svarprosent og gode resultater, som gjorde at de ønsket å
jobbe godt med oppfølging. Dette kan i så fall få betydning for å forstå arbeidet med
oppfølging. Det var hvertfall bred bred enighet om at oppfølging vil være der medarbeidere
og ledere sammen diskuterte og reflekterte over resultatene. Funnene viste at informantene
mente at dette var det viktigste arbeidet med 10- faktor MU. Vi vet ganske sikkert fra
tidligere forskning at for å få til en god prosess rundt medarbeiderundersøkelser så må det
legges ned tid til oppfølgingsarbeidet. Forskere peker på at hovedfokuset bør ligge på
oppfølgings-og utviklingsarbeidet mer enn selve målingen for at medarbeiderundersøkelsen
(Tangaard, 2018, Hoff, Lone & Keeping 2014, Molstad & Sætre, 2014, Fletre & Frydenlund,
2016).
Fra mine funn opplever ledere at det var en utfordring å ha nok tid til oppfølgingsarbeid og
utvikling over tid. Selv om de mente denne fasen var viktigst. Det ser ut til å utvikles mer
lokal læringsprosess som i mindre grad skaper utvikling over tid. Det kan være en translasjon
av læring som skjer der og da i møtet, det ser ut til å forekomme enkelkretslæring. Dette viser
seg å prege oppfølgingsarbeidet med 10-faktor. Det kan være flere grunner til dette. Det kan
knyttes til at det ikke kom nok informasjon i form av tilbakemeldinger og erfaringsdeling
knyttet til tiltakene over tid. I tillegg fremstår arbeidet med evaluering i mindre grad som en
formalisert prosess som inneholder en bestemt måte å gjøre det på, som de andre fasene i
større grad gjør. Samtidig som at 10-faktor MU er en undersøkelse som ledere blir pålagt å
gjennomføre og det er ikke deres primære oppgave. Dette kan ha betydning for at det ikke
brukes nok tid til denne fasen. På bakgrunn av dette kan det virke som at andre viktigere
oppgaver blir prioritert og i mindre grad legges ned nok tid, energi og oppmerksomhet til
oppfølging og tiltaksplanene som blir utarbeidet. Dermed kan struktur og effektivitet
prioriteres. Derfor kan det bli utfordrende å fremme dobbelkretslæring i organisasjon. Disse
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elementene som blir diskutert anses å ha betydning for å forstå arbeidet med oppfølging av
10-faktor MU.
På en annen side kan vi stille spørsmål om en mer formell forankring og bestemt måte å følge
opp og evaluere kan skape mindre eierskap og lavere autonomi. Som er det motsatte av 10faktor undersøkelsen skal legge til rette for. Det er flere forskere som har utarbeidet såkalt
“oppskrift, verktøy, metoder” på hvordan følge opp medarbeiderundersøkelser, og som skal
gjøre det enklere å ta i bruk resultatene (Tangaard 2018, Hoff & Lone 2015, Molstad & Sætre
2014, Fletre & Frydenlund 2016). Spørsmålet er hvilke konsekvenser kan det få ved å
implementere en standardisert oppfølging, med fokus på evaluering over tid. Slik som resten
av prosessen fremstår. Eller vil det lønne seg å gi mer frihet og autonomi til å være kreativ i
denne fasen og gi rom for kontinuerlig utviklingsarbeid over tid. Det kan i den grad være alt
fra prat ved kaffemaskinen til mandagsmøter som legger til rette for et godt arbeidsmiljø
basert på 10-faktor sine premisser. Det kan handle om å innarbeidet utvikling og refleksjon
over de 10-faktorene over tid og ha kontinuitet. Det kan være både alt fra små evalueringer i
det daglige til mer omfattende evalueringsarbeid (Tangaard, 2018, s. 219) som på sikt antas å
skape dobbelkretslæring.
Det kan sjeldent være fruktbart å tenke enten eller i lys av disse ytterpunktene. Jeg tror vi må
tenke at betydningen for arbeidet av medarbeiderundersøkelsen på den ene siden vil være at
en tydelig forankring kan skape rammer for hvordan prosessen forløper seg. Da fra
forberedelse til evaluering. Det kan gi noen rammer og være forutsigbart, konkret og håndfast
når ledere skal arbeidet med arbeidsmiljøet. Det kan muligens skape rød tråd til prosessen og
forståelse for hensikten med undersøkelsen. På den andre siden ikke ha sterke rammer og
styring i forhold til oppfølging, som kan svekke læring (Eriksson-Zetterquist et al. 2014,
s.224). Derfor antas det heller å legge til rette for uformelle læringsprosesser i
oppfølgingsarbeidet. Metoden og verktøy kan fungere som inspirasjon men ikke en fasit eller
plikter på hvordan prosessen skal se ut. Det antas å være mulig å måle noe som kommer ut i
konkrete tall og samtidig arbeidet med disse resultatene i uformelle prosesser som kan bidra
til utvikling i enheten og læring innenfor et dobbelkretslæring (Tangaard, 2018, s. 16). Det
krever likevel en dypere refleksjoner og det forutsetter evaluering, refleksjon og
erfaringsdeling over tid. Der refleksjon bidrar til en direkte endring i atferd i organisasjonen
(Eriksson-Zetterquist et al. 2014, s. 223). Det kan derfor antas at erfaringsdeling og
evaluering kontinuerlig, i kombinasjon med dypere refleksjon kan skape et sterkere eierskap
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blant de involverte og form for organisatorisk læring. Samtidig som at 10-faktor bli en del av
annet utviklingsarbeid for å vise sammenheng og nytteverdi (KS, 2018). Disse argumentene
kan antas å gi arbeidet med oppfølging mindre eksternt fokus, som blir blir benyttet strategisk
for å bedre omdømme og en pynt på virkeligheten.
På den andre siden argumenterer Stand (2007) for at små grep bli enklere å ta fatt på og være
bedre enn ingenting, når de som oftes står overfor mange komplekse arbeidsoppgaver til
vanlig (s. 316). Så kanskje vi en gang må si oss fornøyde med form for enkelkretslæring, i
form av nedskrevne tiltaksplaner kan oppleves som tilfredsstillende nok i enheten.
Oppfølgingsmøte kan bidra til et involverende læringsprosesser som er positivt for
arbeidsmiljøet i seg selv. Det kan også handle om at arbeidet med 10-faktor kan bli en
integrert del av hvordan vi oppfører oss i hverdagen. Slik at det ikke blir noe vi ikke har “tid
til”som bare blir avgrenset til selve gjennomføring av undersøkelsen. Men noe vi gjør hver
dag.
Oppsummert er et av de viktigste funnene i denne oppgaven at de teoretiske perspektivene gir
ulike innfallsvinkler og forståelse for hvilke erfaringer ledere har med 10-faktor MU og derav
hvordan vi kan forstå oppfølgingsarbeidet. Dette har vært ment for å gi en mer kompleks og
fordypende forståelse for 10-faktor MU i kommunen og arbeidet med oppfølging. I hovedsak
forklarer det instrumentelle perspektivet at en tydelig forankring i strukturen og prosedyrer i
organisasjonen. Det kan virke styrende for lederes forståelse av 10-faktor fra forberedelse til
oppfølging. Mens myteperspektivet har større forklaringskraft knyttet til lederes og
organisasjonens fokus på legitimitet. Verktøyet virker å være en rasjonalisert myte som
således har legitimitet og status fra omgivelsene og internt i organisasjonen. Det ser ut til å gi
tillit og troverdighet ved bruken av 10-faktor MU. Oppfølgingsarbeidet kan ut i fra dette
perspektivet således få en symbolsk virkning. Det kan benyttes strategisk for å bedre
omdømme eksternt. Til slutt har læringsperspektivet i hovedsak forklart 10-faktor MU som et
læringsverktøy. Læring i oppfølgingsarbeidet ser ut til å være preget av lokale
læringsprosesser som oppstår i møtet og liten grad utvikling og forbedring over tid.
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7.1 Veien videre
I prosessen med arbeidet rundt masteroppgaven har jeg måtte hele veien ta valg for å
avgrense oppgaven. Fra starten, og utover fra teori ble etablert, datagrunnlag ble studert og
drøftet, er det flere temaer og elementer som har vekket min interesse. Disse temaene vil jeg
kort beskrive, som kunne vært interessante å gjøre videre forskning på.
For det første er min oppgave basert på åtte informanters subjektive meninger og det finnes et
bredt spekter av erfaringer ved bruk av 10-faktor MU. Funnene i oppgaven kan ikke
generaliseres og min oppgave er bare en indikasjon på noen elementer som man muligens kan
finne i andre kommuner. Funnene kunne derfor dannet grunnlag for videre forskning innenfor
temaet. Det hadde vært interessant å undersøke på tvers av flere kommuner for å forstå
hvordan vi kan jobbe med å forstå hva 10-faktor kan bidra til og hva det kan betyr for praksis
andre steder på tver av kommuner og enheter. Jeg ser også at min funn kan danne grunnlag
for større kvantitative studier, som ville gitt meg mer informasjon fra flere personer og
muligens på tvers av organisasjoner, som kunne gitt større datagrunnlag.
I tillegg er jeg nysgjerrig på privat sektor da det viser seg at det er flere organisasjoner som
ikke er offentlige virksomheter som anvender denne typen undersøkelsen. Da spesielt gått inn
å sett på forskjeller og ulikheter mellom å bruke denne undersøkelsen i privat vs offentlig.
Hva kreves det av ledere for å tilrettelegge for gode læringsprosesser i privatsektor.
Funnene i denne oppgaven tilsier at det foreligger gode prosesser rundt 10-faktor, men det
kunne også vært relevant å undersøke ut i fra et medarbeiderperspektiv. Får å få mer
kjennskap til deres praksis rundt og tilknytning til medarbeiderundersøkelse, hva skal til for
at de skal oppleve det som et utviklingsverktøy.
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Vedlegg 1.
Intervjuguide til ledere i Sarpsborg kommune
Innledning
Prosjektet handler om 10-faktor og få økt forståelse av undersøkelsen i praksis. Hvilke
erfaringer har ledere med undersøkelsen og hvilke betydning for dette for deres arbeid med
oppfølging.
•
•
•
•
•
•

Opptak og notater, stikkord, som skal være en del av dokumentasjon i analysen.
Garantere anonymitet og sikre tillatelse til å bruke data.
Informere om retten til å avbryte intervjuet.
60 minutter
Fordeler - innflytelse på 10-faktor i praksis
jeg er fra uio, ingenting med kommunen å gjøre- to arenaer

1. Bakgrunnsinformasjon om ledere
• Utdanningsbakgrunn?
• Kan du fortelle litt om deg selv som leder og området du leder?
• Hvilke lederegenskaper mener du en leder i Sarpsborg K trenger for å være en god
leder?
2. Forberedelse og gjennomføring
• Hva mener du er formålet med undersøkelsen?
• Hva er det undersøkelsen prøver å fange opp?
• Hvordan vil du beskrive undersøkelsen? Fordeler og ulemper
• Hvilke forberedelser gjorde du i forkant av undersøkelsen?
• Hvilke rolle hadde du i gjennomføring 10-faktor?
• På hvilken måte opplever du at 10-faktor har verdi og for hva? konkrete gevinster
3. Oppfølging
• Hvordan presenterer du svarene?
• Hvordan ble undersøkelsen fulgt opp? Hvor lang tid følger du den opp?
• Hvordan påvirker tiltakene din hverdag?
• Hvilke støtte og veiledning fikk du? Instruktørgruppen?
• Hva mener du 10-faktor skal brukes til?
• Hva betyr utviklingsorientert for deg? Hvilke tanker har du om 10-faktor som et
utviklingsverktøy?
• På hvilket nivå mener du undersøkelsen passer?
• Hvordan leser du resultatene? Henter du ut svarfordelingen på avdelingen? For å
se om det er spredning i svarene? Hvordan jobber du med?
4. Lederskap
• Hvordan har 10-faktor hatt innflytelse på deg som leder? Egenskaper/kunnskap
• Hvordan fungerer verktøyet for ledere?
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•
•
•

Opplever du gjennom slike undersøkelser, at det forventes noe mer av deg? Kan
du konkretisere det ?
Hvordan får du eierskap til undersøkelsen?
Hva mener du kjennetegner en leder som har fokus på utvikling?

5. Medarbeiderskap
• Hvilke informasjon får medarbeiderne om 10-faktor kontra dere ledere?
• Hvordan satser dere på medarbeiderutvikling?
• Hvordan tror du undersøkelsen gir mening for deg, i forhold til for dine
medarbeider?
• Hvordan inkludere du medarbeiderne i 10-faktor ?
• Hvordan bruker du 10-faktor i medarbeidersamtalen?
• Hva tror du medarbeiderne forventer etter at de har svart på
medarbeiderundersøkelsen?
6. Fokusert og avgrenset måleinstrumenter
• Undersøkelsen måler ulike dimensjoner? Er det noen du selv mener er viktigere
enn andre? Hvorfor
• I presentasjon av resultatene, hvilke faktor fokuserer du mest på i etterkant?
• Hvordan fanger måleinstrumentet opp variasjon i svarene?
• Hva lærte du av 10-faktor? Og hva er lurt å gjøre?
• Hvordan opplever du selv å bli målt?
• Hva er fordelen med at andre kan se resultatene i kommunen? Sammenlignet du
resultatene fra i fjor?
• På hvilken betyr resultatene for deg? hvordan tolker du de?
7. Oppsummering
Vi har nå snakket generelt om 10-faktor, gjennomføring, oppfølging, lederskap
medarbeiderskap og 10-faktor som måleinstrument.
• Er det noe du ønsker å tilføye som du mener er relevant å ta med?
• Hvis jeg har behov for det, kan jeg kontakte deg igjen ved senere anledning?
Tips: Oppmuntre til refleksjon, ved å stille oppfølgingsspørsmål. Hva mener du? Kan du
forklare litt nærmere, hvordan opplever du det? Hvordan gjorde du det? Kan du beskrive?
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Vedlegg 2.
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt ”10-Faktor
medarbeiderundersøkelse”
Samtykkeskjema
Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for at jeg har valgte å skrive masteroppgave om 10-faktor
medarbeiderundersøkelsen begynte da jeg ble introduserte for undersøkelsen på min
arbeidsplass. Det som spesielt vekket min interesser var at denne undersøkelsen ble presentert
på en annen måte og hadde en andre innfallsvinkler og mål. I tillegg er dette en metode som
har blitt implementert i 208 kommuner og fire fylkeskommuner i Norge. Undersøkelsen skal
fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå.
Resultatene skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling.
Undersøkelsen skal også være et forskningsbasert verktøy for å måle 10 faktorer som er
avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet
utviklingsarbeid. Faktorene er teoretiske begreper som måles ved hjelp av et avgrenset antall
påstander/måleindikatorer. Disse elementene gjorde også at jeg ble interessert i å undersøke
nærmere hva det var med 10-faktor som var annerledes og hvordan denne ble anvende i
kommunene basert på at den skal være forskningsbasert, skape utviklingsarbeid og er
avgrenset og fokusert måleindikatorer.
Formål
Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan ledere arbeider med 10-faktor i Sarpsborg.
Hvilke erfaringer har ledere med 10-faktor og hva er nyttig. Derav er det interessant å se på
helheten av arbeidet, men spesielt ha fokus på opppfølgning og hvilke rolle lederen har i
denne prosessen.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
I hovedsak er det jeg som student som skal skrive masteroppgave på studiet organisasjon,
ledelse og arbeidet ved UiO. Likevel er dette prosjektet en del av institusjon for sosiologi og
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samfunnsgeografi. Dette prosjektet er en masteroppgave som skal leveres i slutten av mai
2019, omfanget er som en masteroppgave ved UiO.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Utvalget til dette prosjektet er trukket på bakgrunn av et ønsket variasjon i utvalget. Det er ca
8 ledere som har fått forespørsel om å delta i prosjektet og du er en av de. Det er ønskelig at
ledere fra ulike avdelinger og enheter deltar. Jeg har gjennom HR-ansvarlig Anita kommet i
kontakt med ledere i Sarpsborg kommune og hun har anbefalt deg.
Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i forskningsprosjektet innebærer det at du deltar på et 60 minutters
intervju. Vi avtaler tidspunkt og sted slik at det passer i forhold til din arbeidssituasjon.
I intervjuet vil jeg ta notere stikkord og gjøre lydopptak. Det krever at du godkjenner at jeg
gjør lydopptak. Dette krever også at du som informant deltar aktivt med opplysninger, tanker,
refleksjoner over forskningstemaet.
Personlige opplysninger som navn, kjønn og alder bli ikke registrert. Deltakerne i studien vil
dermed ikke kunne kjennes igjen i publikasjon av studiet. Jeg vil bare bruke opplysningene
om deg til formålene jeg har fortalt om i dette skrivet. Forskningsprosjektet skal avsluttes i
mai 2019 og jeg vil destruere lydopptaket etter at jeg har transkribert datamaterialet. Jeg vil
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert.
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å
trekke deg.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
-

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,

-

å få rettet personopplysninger om deg,

-

få slettet personopplysninger om deg,

-

få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
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-

å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Jeg behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra samfunnsfaglig
fakultet ved UiO har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av
personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Du kan finne ut mer ved å kontakte meg Martine Stokke, martinehstokke@hotmail.com,
99556400, hvis du har spørsmål generelt til oppgaven eller andre spørsmål knyttet til
prosessen.
Du kan også kontakte min veileder Tian Sørhaug på mail, h.c.sorhaug@sosgeo.uio.no.
Eller så kan du kontakte: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost
(personvernombudet@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17.
Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt informasjon om studiet og ønsker å delta:
______________________ ______________________________________________
Sted / dato Signatur
Med vennlig hilsen Martine Stokke
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Vedlegg 3.

Figur 1. Organisasjonskart
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