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Forord 
	
	
Denne prosjektrapporten er utarbeidet som en del av masterprogrammet 

Organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo. På oppdrag fra Veidekke 

ASA har vi sett på hvordan ledelse i Veidekke utøves i lys av deres 

grunnleggende verdier og ønsket lederatferd.  

 

Vi ønsker å rette en spesiell takk til HR-direktør i Veidekke, Anne Thorbjørnsen, 

som har initiert dette prosjektet og gitt oss mulighet til å undersøke et veldig 

spennende tema. Videre ønsker vi å takke vår kontaktperson i Veidekke, Iselin 

Martinsen, som gjennom hele prosessen har vært engasjert og lagt til rette for at 

prosjektet skulle bli best mulig. Vi takker også vår veileder ved 

Arbeidsforskningsinstituttet, Anders Underthun, som har kommet med gode råd 

og støtte i forbindelse med prosjektet. En stor takk til alle ansatte i Veidekke som 

har deltatt som informanter og som respondenter i vår spørreundersøkelse. Det 

hadde ikke vært mulig å gjennomføre dette prosjektet uten deres engasjement. Vi 

setter stor pris på den varme velkomsten vi fikk i forbindelse med prosjektbesøk 

både i Norge, Sverige og Danmark. 

 

Innholdsfortegnelsen gjør det enkelt å navigere til de delene du er interessert i. 

Rapporten inneholder en del vedlegg for spesielt interesserte, derav lengden.  

 
 
 
Oslo, 19. Mai 2016 
 
Nicoline Baartvedt, Andrea Dannemark, Eirik Jørgensen, Eli Susanna Kaupang og 
Hanne Stavelie.  
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Sammendrag 
 
 
Denne rapporten presenterer funn fra vår undersøkelse av hvordan ledelse utøves 

i Veidekke, i lys av deres grunnleggende verdier og ønsket lederatferd i 

Skandinavia. Rapporten gir en nåsituasjonsanalyse med den hensikt å komme 

fram til konkrete råd og forslag til hvordan Veidekke kan arbeide for å styrke 

etterlevelsen av den ønskede lederatferden i framtiden. Vi har benyttet både 

kvantitative og kvalitative metoder, bestående av spørreundersøkelse til ansatte i 

Norge, Sverige og Danmark for å få breddeinformasjon, samt intervjuer med 

ledere og håndverkere på fem prosjekter i de tre landene for å få 

dybdeinformasjon. I analysen av spørreundersøkelsen er det brukt krysstabeller, 

korrelasjonsanalyser og regresjonsanalyser for å finne fram til interessante 

sammenhenger i oppfatning av lederatferd og verdibevissthet. Dette er analysert i 

lys av intervjumaterialet.  

 

Problemstilling: Hvordan utøves ledelse i Veidekke i lys av deres grunnleggende 

verdier og ønsket lederatferd i Skandinavia? 

 

Våre funn indikerer at ledere i Veidekke legger vekt på en åpen og inkluderende 

lederstil, som aktivt søker løsninger i samarbeid med de ansatte. Både tall fra 

spørreundersøkelsen og intervjudata viser høy kjennskap til verdiene som 

spesifisert i Veidekkehuset: profesjonell, redelig, entusiastisk og 

grensesprengende (PREG). Videre viser våre data at både ledere og håndverkere 

har et visst forhold til verdiene i sin arbeidshverdag. I de kvalitative intervjuene ser 

vi imidlertid at profesjonell og redelig skårer høyere både i kjennskap og opplevd 

lederatferd enn entusiastisk og grensesprengende. Entusiastisk knyttes av mange 

opp mot personlighet og dagsform, mens verdien grensesprengende synes å 

være vanskelig å definere.  

 

Kjennskapen til Veidekkes ønskede lederatferd (å lede gjennom PREG-verdiene, 

involvering, tydelige mål og frihet under ansvar) er noe lavere enn kjennskapen til 

verdiene i Veidekkehuset. Resultatet av spørreundersøkelsen viser likevel høy skår 
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for etterlevelse av lederatferdene for både ledere og håndverkere, mens dette 

varierer mer i intervjudataene. Blant involvering, tydelige mål og frihet under 

ansvar  skiller frihet under ansvar seg ut som den lederatferden med sterkest 

oppslutning og opplevd etterlevelse.  

 

Et interessant funn fra spørreundersøkelsen er at det er større kjennskap til PREG 

enn ønsket lederatferd, men liten forskjell i opplevelsen av hvor tydelig begge 

disse er kommunisert. Videre er det overraskende at kjennskap til PREG er svært 

høy, men at det ikke oppleves at det kommuniseres like tydelig. I vår forståelse 

opplever mange ledere at operasjonaliseringen av PREG og ønsket lederatferd 

tenderer mot taus kunnskap som overføres gjennom praksis. Både ledere og 

håndverkere peker på at den mest effektive måten å kommunisere dette på er å 

vise det i praksis, som gode rollemodeller.  

 

Mange informanter mener etterlevelsen av PREG og ønsket lederatferd til en viss 

grad er avhengig av personlighet. Flere ledere fremmer verdier som 

profesjonalitet, redelighet og involvering som aspekter ved deres naturlige 

lederatferd fordi dette er verdier de verdsetter selv, og ikke nødvendigvis fordi de 

er del av Veidekkes kultur. Hvis det stemmer at operasjonaliseringen av PREG og 

ønsket lederatferd har likhetstrekk med taus kunnskap, kan kanskje Veidekke sies 

å ha et felles kulturelt verdigrunnlag. 
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1. Innledning 
	
Det har blitt vanlig, nærmest en selvfølge, at både private og offentlige 

organisasjoner i dag har et verdigrunnlag. Verdigrunnlaget består gjerne av noen 

få utvalgte begreper som skal være betegnende for organisasjonens identitet og 

virksomhet. Verdigrunnlaget kommuniseres ofte både eksternt og internt i 

organisasjonen. Et viktig spørsmål er hvordan verdiene tolkes. Opplever de 

ansatte verdiene som sentrale og nyttige i sin praktiske arbeidshverdag? Hvordan 

etterleves og kommuniseres verdigrunnlaget? Dette vil være sentrale spørsmål i 

vår rapport.  

1.1 Kort om Veidekke 
Veidekke ASA er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere 

og har omtrent 7000 medarbeidere fordelt på Norge, Sverige og Danmark. 

Omsetningen i 2015 var 24,5 milliarder kroner. Veidekkes virksomhet spenner vidt 

med alt fra bygg- og anleggsoppdrag, vedlikehold av veier, asfaltproduksjon samt 

pukk og grus. Hovedkontoret til selskapet ligger i Oslo, og den norske driften 

deles inn i tre virksomhetsområder: Entreprenør, Eiendom og Industri. I Sverige 

deles enhetene inn i: Anläggning, Bygg og Bostad. I Danmark går Veidekke under 

navnet Hoffmann (Veidekke 2016a; 2016b). 

 

Selskapet er i stadig vekst som følge av både ekspansjon og oppkjøp av andre 

virksomheter. Siden 1985 har Veidekke ASA kjøpt opp til sammen 80 selskaper 

(Årsrapport Veidekke 2015). Det indikeres likevel at selskapet ønsker å være ”ett 

Veidekke” på tvers av virksomhetsområder og landegrenser. Et ledd i dette er å 

sikre et felles verdigrunnlag.  

1.2 Tema og problemstilling 
Formålet med denne studien er å gjøre en nåsituasjonsanalyse av hvordan ledelse 

utøves i selskapet i lys av deres grunnleggende verdier og ønsket lederatferd, 

samt gi konkrete råd og forslag til hvordan Veidekke aktivt kan jobbe med og 

styrke etterlevelsen av den ønskede lederatferden i framtiden. Veidekke ønsket en 

empirisk oppgave fra oss i prosjektgruppen med innhenting av både kvalitative og 
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kvantitative data fra Veidekkes medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark (se 

også mandat i vedlegg 1).  

 

Med bakgrunn i Veidekkes ønsker for prosjektet, kom vi fram til følgende 

problemstilling:  

	

	

1.3 Veidekkes verdigrunnlag og ønskede lederatferd1 
Sentralt i Veidekke står symbolet Veidekkehuset (se figur 1). Denne er ment å 

være kjernen i bedriftens kultur. Historien om Veidekkehusets tilblivelse kan 

spores helt tilbake til Arne Haaland som var konsernsjef (da administrerende 

direktør) i selskapet fra 1962-1989. På slutten av 1950-tallet fikk Veidekke i 

oppdrag å bygge flyplass i Etiopia. Utfordringer i forbindelse med å gjennomføre 

et oppdrag så langt borte gjorde at det ble viktig med tydelige verdielementer for 

Veidekke. Arne Haaland er blant annet kjent for følgende sitat: ”Veidekke er en idé 

om hvordan mennesker best kan agere sammen for å oppnå gode resultater”. 

Hans mantra var: ”Veidekke skal alltid gjøre rett og skjell for seg”. Juks var med 

andre ord ikke akseptabelt. Her finner man altså opprinnelsen til Veidekkes første 

verdi, nemlig redelig. Denne verdien ble videreført i Veidekkehuset av Terje 

Venold som var etterfølgende konsernsjef fra 1989 til 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1 Dette underkapittelet er skrevet på bakgrunn av samtale med spesialrådgiver for konsern, Kai 

Krüger Henriksen, og informasjon fra brosjyren Veidekke 75 år (Veidekke 2011).  

”Hvordan utøves ledelse i Veidekke i lys av deres grunnleggende 
verdier og ønsket lederatferd i Skandinavia?” 

 

	
   Figur 1: Veidekkehuset 
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Da Venold tok over som konsernsjef hadde Veidekke gjort flere oppkjøp, noe som 

parallelt med finanskrisen fra 1988 til inn på 1990-tallet førte til at lønnsomheten 

falt også for Veidekke. Konsernsjefen skjønte at det var behov for å rydde i det 

strategiske fundamentet for virksomheten for å kunne skape en felles opplevelse 

av Veidekke og bidra til å øke bedriftens lønnsomhet. Venold tegnet 

Veidekkehuset i 1994, og det sies at dette var det eneste huset han noensinne 

laget.  Det skulle til slutt bli fire verdier som utgjorde grunnmuren i huset. Redelig 

var allerede på plass, og den neste verdien som kom var profesjonell. Dagens to 

siste verdier, entusiastisk og grensesprengende ble utviklet noe senere. Til 

sammen skulle de fire verdiene, PREG, bli de grunnleggende elementene for 

Veidekkes identitet. Huset består også av fire bærende søyler; kunder, 

medarbeidere, ledelse og leverandører. Felles for disse fire søylene er at de 

handler om mennesker. Fortsatt manglet et klart budskap i taket på huset, og det 

var enighet om at Veidekke også trengte en visjon. Det ble gjennomført en 

kvantitativ kundeundersøkelse for å kartlegge hvordan bygg- og anleggsnæringen 

ble oppfattet ute i markedet, og ledelsen begynte med utgangspunkt i 

undersøkelsen å se på selskapets posisjonering der. Resultatet av 

reposisjoneringen ble Veidekkes nåværende visjon: Verdiskapende samspill. 

Visjonen innebærer at det skal være lønnsomhet for alle involverte; både kunder, 

medarbeidere, ledelse og leverandører, og at dette skal skapes i et samspill. 

Verdiskapende samspill utgjør i dag taket på huset.  

 

Veidekkehuset ble i stor grad utformet av konsernsjefen og kjernen rundt ham, 

men enkelte rådgivere var også engasjert. Veidekkehuset skal være felles for alle 

virksomhetsområder i Norge, Sverige og Danmark. Sverige har den norske 

utgaven, mens Danmark har valgt å oversette huset. Dette vil vi komme nærmere 

inn på i analysedelen.  

	

Nåværende konsernsjef i Veidekke, Arne Giske, tok over i 2013. Giske videreførte 

Haalands og Venolds begrepssett inn i de tre sentrale begrepene som 

komplementerer Veidekkehuset; involvering, mennesker og multilokal. På grunn 
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av dette prosjektets begrensede omfang vil vi ikke i særlig grad fokusere på disse 

ordene videre i denne rapporten2.  

 

I tillegg til Veidekkehuset og de tre begrepene har Veidekke også en uttalt 

lederatferd bestående av fire elementer: Å lede gjennom verdiene (”gulvet” i 

Veidekkehuset), involvering, tydelige mål og frihet under ansvar. Det er PREG og 

den ønskede lederatferden som vil stå i sentrum i denne rapporten.  

1.4 Rapportens struktur 
Vi vil i kapittel 2 redegjøre for de mest sentrale teoretiske perspektivene i denne 

rapporten. Perspektiver som verdibasert ledelse, kultur og taus kunnskap har gitt 

retning til hvordan vi har studert ledelse i Veidekke. Deretter følger 

metodekapittelet (kapittel 3) hvor vi vil gjøre rede for forberedelse, innsamling og 

behandling av forskningsdata. I kapittel 4 starter selve analysen. Her vil vi med 

utgangspunkt i problemstillingen presentere og drøfte funnene vi har gjort på 

bakgrunn av de kvantitative og kvalitative undersøkelsene. I kapittel 4.1-4.3 vil vi 

ta for oss kjennskap til og utøvelse av Veidekkehuset med spesiell fokus på 

verdiene PREG (profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende). I 4.4.-4.5 

ser vi på Veidekkes ønskede lederatferd (involvering, tydelige mål og frihet under 

ansvar). Til sist i analysen vil vi diskutere Veidekkes grunnleggende verdier, PREG, 

og den ønskede lederatferden i lys av kommunikasjon (kapittel 4.6) og kultur 

(kapittel 4.7). I kapittel 5 vil vi komme med noen avsluttende refleksjoner. Til sist 

følger kapittel 6 med våre forslag til tiltak for hvordan ledelse i Veidekke bedre kan 

utøves i lys av bedriftens verdier og ønskede lederatferd. 

1.5 Begrepsavklaringer 
Vi vil i rapporten bruke ord som kan ha flere betydninger, og her følger derfor en 

liste med vår bruk av disse begrepene.  

	
Ansatt: Samlebetegnelse for alle ansatte i Veidekke. Ledere vil også kunne gå 

under denne betegnelsen når de snakker ut fra et ansattperspektiv.  

	

																																																								
2	Involvering tas riktignok inn i forbindelse med ønsket lederatferd.	
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Håndverker: I denne rapporten vil dette vise til en yrkesarbeider i Veidekke uten 

noen form for lederansvar.  

	
Informant: Deltaker i de kvalitative intervjuene.  

	
Lean-basert involvering: En samlebetegnelse for ulike former for lean-konsepter 

som omhandler involvering og som brukes i Veidekke. Inkluderer blant annet 

Involverende Planlegging. Vi vil utdype mer om dette i kapittel 4.4.1 om 

involvering. 

	
Leder: En person med ansvar for andre ansatte på en eller annen måte.  

	
Medarbeider: Vi vil bruke dette ordet synonymt med ansatt.   

	
PREG: Veidekkes fire grunnleggende verdier; profesjonell, redelig, entusiastisk og 

grensesprengende.  

	
Respondent: Deltaker i spørreundersøkelse.  
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2. Hva er verdibasert ledelse? 
	

2.1 Verdibasert ledelse og transformasjonsledelse 
Verdier kan defineres som ”ideologier, preferanser, kriterier, mentale kart eller 

standarder som styrer holdninger og atferd” (Rokeach i Kirkhaug 2013:11). I 

organisasjoner betegnes verdier gjerne som ”jobbsystemer for høy ytelse” (vår 

oversettelse av ”high performance work systems”) ettersom de innbefatter flere 

sider ved arbeidet enn for eksempel regler og mål (Kirkhaug 2013:11-12). 

Verdibasert ledelse er et ledelsesverktøy som har fått stor etterspørsel de siste 

årene (Kirkhaug 2013:11). Verktøyet kan likevel ikke erstatte regler og mål, men 

anses som et komplementerende alternativ (Kirkhaug 2013:99). Ofte 

karakteriseres verdibasert ledelse som et toppstyrt og kollektivt verktøy som har 

til hensikt å påvirke medarbeidernes atferd og holdninger slik at organisasjonen 

kan nå mål (Brytting & Trollestad i Kirkhaug 2013:13). Studier viser gunstige 

sammenhenger mellom bruk av verdier og ansattes motivasjon, endrings- og 

utviklingskapasitet i organisasjonen, effektivitet samt autoritet blant ledere 

(Kirkhaug 2013:12).  

 

Bruk av verdier i organisasjoner har til hensikt å påvirke de ansattes handlinger og 

holdninger slik at disse samsvarer med organisasjonens interesser (Kirkhaug 

2013:102). Følelsen av fellesskap med hverandre og organisasjonen vil føre til at 

de ansatte vil kunne oppleve arbeidet som mer meningsfylt, ettersom det kan 

kobles til noe større. På denne måten kan verdier anses som et ledelsesverktøy 

som er mer kollektivt enn individuelt innrettet (Kirkhaug 2013:102). Man er også 

interessert i å oppnå ekstrarolleatferd, hvilket innebærer at de ansatte yter mer 

enn det som forventes av dem ut fra deres arbeidskontrakter. Bruk av verdier gjør 

også at lederen får mulighet til å påvirke uformelle sider ved organisasjonen. 

Videre muliggjør verdier delegering av ansvar og oppgaver, noe som kan gi de 

ansatte større frihet. Verdiene vil i dette tilfellet ivareta styring og kontroll ved at 

de fungerer som en retningssnor for de ansatte (Kirkhaug 2013:12).  
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En utfordring når det gjelder utvikling av verdier som kan tjene organisasjonens 

interesser er å sørge for at disse ikke kolliderer med de verdiene som allerede 

finnes i organisasjonen og i samfunnet ellers. Dersom verdiene internt og eksternt 

ikke harmonerer, står organisasjonen i risiko for å miste troverdighet. Imidlertid vil 

verdier som bare er et speilbilde av verdier i samfunnet heller ikke være et 

effektivt styringssystem (Kirkhaug 2013:160).  Når organisasjoner skal utvikle 

verdier finnes det flere mulige framgangsmåter.  To vanlige strategier er 

topplederstrategi og medvirkningsstrategi (Kirkhaug 2013:161). 

Topplederstrategien innebærer at det er ledelsen som tar ansvar for å utforme 

verdiene. En fordel med denne tilnærmingen er at verdiene enklere kan tilpasses 

organisasjonens strategiske behov (Kirkhaug 2013:161). Medvirkningsstrategien 

innebærer derimot at ansatte, for eksempel gjennom felles prosjektarbeid eller 

innsending av individuelle forslag, involveres i arbeidet med utformingen av 

verdiene. Gjennom denne strategien kan organisasjonen lettere få innblikk i de 

ansattes egne oppfatninger, men også her vil ledelsen ta den endelige 

avgjørelsen. (Kirkhaug 2013:163-164). Fortellingen om Veidekkehusets 

opprinnelse tyder på at Veidekkes utvikling av PREG i stor grad samsvarer med 

topplederstrategien (se også kapittel 1.3).  

 

Verdier kan klassifiseres på ulike måter, men vi vil her begrense oss til forskjellen 

mellom kjerneverdier og periferiverdier. En persons grunnleggende oppfatninger 

om hva som er rett og galt kan betegnes som kjerneverdier, og disse vil overstyre 

andre eksisterende verdier. Vi kan si at kjerneverdier setter standarder for de 

holdningene en person eller organisasjon har og den atferden som utøves. En 

organisasjons kjerneverdier beror på den faktiske oppslutningen blant de ansatte, 

og det er dermed ikke avgjørende hva som er definert av ledelsen (Kirkhaug 

2013:61-62). Periferiverdier viser til verdier som er mindre styrende for arbeidet i 

organisasjonen og som dermed har lavere prioritet (Pant & Lachman i Kirkhaug 

2013:62). En periferiverdi vil være underordnet andre verdier, men vil kunne være 

styrende i forbindelse med mer avgrensede saker (Kirkhaug 2013:63). Vi skal i 

kapittel 4.3 se nærmere på hvorvidt PREG kan karakteriseres som kjerneverdier 

eller periferiverdier.  
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Formidling av verdiene utover i organisasjonen er en viktig del av verdibasert 

ledelse, og dette krever at lederskapet besitter spesielle krav til kompetanse. I 

tillegg stilles det krav til hvordan verdiene blir oversatt og kodet, samt hvilke 

formidlingskanaler som egner seg (Kirkhaug 2013:165). Vi vil gå nærmere inn på 

kommunikasjon av verdier i kapittel 4.6.  

 

Verdibasert ledelse setter også spesielle krav til lederne selv. Det er sentralt i 

verdibasert ledelse at praksis stemmer overens med den holdningen som 

kommuniseres. Ansatte som blir bedt om å oppføre seg i samsvar med spesifikke 

verdier vil samtidig kunne være i stand til å bruke disse som kriterier for å 

bedømme ledernes atferd (Kirkhaug 2013:177-178). Ifølge Kirkhaug (2013:177-

179) er vellykket verdibasert ledelse avhengig av at lederen oppfører seg på en 

måte som skaper trygghet og begeistring blant de som ledes. Tillit kommer inn 

som et sentralt konsept her ettersom det er snakk om formidling av troverdige 

ideer. Lederen må vise seg verdig for å ha rett til å invadere tankene og følelsene 

til medarbeiderne.  

 

Verdibasert ledelse har mye til felles med transformasjonsledelse (Arnulf 2012:54-

56). Transformasjonsbegrepet innebærer at ledere og de ledede går fra å være 

fokusert på egennytte til å bli opptatt av en felles framtid og et felles mål. Dette 

skjer når lederen klarer å få sine underordnede til å levere mer enn forventet 

gjennom å appellere til deres verdier (Arnulf 2012:55-56). Bass og Avolio (i Arnulf 

2012:65-66) kom fram til fire atferdstyper, «de fire i-er», som kjennetegn på 

transformasjonsledelse: Idealisert innflytelse, der lederen skal gå foran som et 

godt eksempel, inspirerende motivasjon, der lederen motiverer medarbeiderne til 

å slutte opp om bedriftens visjoner, intellektuell stimulering, der lederen blant 

annet påvirker medarbeideres utvikling gjennom oppmuntrende samtaler, og 

individualisert hensyntaken, som handler om lederens evne til å se behovene til 

hver enkelt medarbeider.   
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Transaksjonsledelse eller styring kan forstås som motsetninger til 

transformasjonsledelse, ettersom disse blant annet innebærer å gi instrukser og 

utøve kontroll. Samtidig anses det som en forutsetning at transaksjonsledelse er 

på plass før transformasjonsledelse kan finne sted (Sørhaug 2004:309). 

Situasjonsbestemt ledelse legger vekt på at lederen må tilpasse sin lederstil til den 

enkelte ansattes situasjon, slik at vektlegging av oppgaveorientert (transaksjonell) 

og relasjonsorientert (transformativ) ledelse varierer (Karlsen 2014:107; Sørhaug 

2004:206-207). 

	

2.2 Kultur, ledelse og taus kunnskap 
Litteraturen om transformasjonsledelse fokuserer også på kulturbygging og 

myndiggjøring som viktige elementer for et godt lederskap; det grunnleggende 

synet er her at ledelse handler om å endre verdier (Sørhaug 2004:308-309). 	

	
Kultur er vanskelig å få grep om ettersom mye av dets innhold blir tatt for gitt av 

kulturens medlemmer. Det er dermed viktig å kartlegge kulturens betydning når 

man skal forstå atferd i organisasjoner (Schein 2010:7). Det finnes mange 

definisjoner av kultur, og vi har valgt å bruke følgende: 

 

”En gruppes kultur kan defineres som mønster av delte grunnleggende antakelser, 

lært av en gruppe i det den har løst sine problemer i forbindelse med ekstern 

tilpasning og intern integrering, som har fungert godt nok til å anses som gyldig, 

og blir derfor lært videre til nye medlemmer som den korrekte formen for å 

oppfatte, tenke og føle i relasjon til disse problemene” (Schein 2010:19, egen 

oversettelse). 

 
Verdibasert ledelse innebærer at ledelsen styrer medarbeiderne ved å utvikle en 

”sterk bedriftskultur” (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre & Woll 2014:206). Dette 

synet har blitt kritisert, både fordi det innebærer potensiell manipulasjon (Du Gay 

2000; Grey 2013; Sejerstad 2003), og fordi det bryter med oppfatningen av en 

organisasjon som allerede er en kultur (Eriksson-Zetterquist et al. 2014:206). Et 

”mønster av delte grunnleggende antakelser”, som Schein beskriver ovenfor, tar 

lang tid å internalisere, og det er usikkert i hvor stor grad dette kan styres ovenfra 

gjennom et formelt verdigrunnlag.  
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Det finnes mange ulike former for kunnskap, og taus kunnskap vil være et 

tilbakevendende begrep i vår analyse (se f.eks. kapittel 4.6 og 4.7). Taus kunnskap 

kan defineres som ”den typen kunnskap som akkumuleres i kroppen gjennom 

erfaring” (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2011:74, egen 

oversettelse). Denne kunnskapsformen er individuell, og en er ikke nødvendigvis 

klar over hvordan man har opparbeidet seg den. Taus kunnskap brukes ubevisst i 

det daglige og kan sies å ha likhetstrekk med en vane. Det blir dermed også 

vanskelig å sette ord på nøyaktig hva kunnskapen består av (Allvin et al. 2011:74). 
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3. Metode 
	
Veidekke ønsket en empirisk studie fra Norge, Sverige og Danmark med bruk av 

både kvantitative og kvalitative innsamlingsmetoder (se vedlegg 1 med vårt 

mandat). Metode betyr opprinnelig ”veien til et mål”, og for å finne veien til målet 

må man først rede ut hva målet er (Brinkmann & Kvåle 2009:105). Med grunnlag i 

prosjektets mandat og samtaler med Veidekke var det tydelig at målet først og 

fremst var å framskaffe en nåsituasjonsanalyse av faktisk lederatferd, sett i lys av 

Veidekkes ønskede verdier og lederatferd. Ledelse er et sensitivt tema, og når 

bruk og oppfattelse av verdier skal måles i en bedrift kan det oppleves som et 

forsøk på å avsløre personlighet og atferd. Dette kan danne negative bilder av 

lederen i fokus, og føre til kategoriseringer som oppleves stigmatiserende. I slike 

studier blir det derfor spesielt viktig med diskresjon og fullmakter fra bidragsytere 

(Kirkhaug 2013:144).  

 

Både kvantitative og kvalitative data kan brukes for å måle verdier i en bedrift 

(Kirkhaug 2013:145). De kvantitative dataene hadde som formål å skape et 

oversiktsbilde over situasjonen gjennom å kartlegge i hvor stor grad ansatte i 

Veidekke opplever at ledelse blir utøvet i lys av Veidekkes grunnleggende verdier 

og ønskede lederatferd. Spørreskjemaer er fordelaktige i en slik situasjon fordi det 

kan distansere informanten fra forskeren og gi en sterkere følelse av anonymitet 

(Kirkhaug 2013:147). Kvantitative data vil altså kun fange opp én del av bildet, og 

ha vanskelig for å måle faktisk atferd på arbeidsplassene rundt om i Norge, 

Sverige og Danmark (Creswell 2013:47-48). Kvalitativ forskning vil i større grad 

studere temaer i deres opprinnelige setting og prøve å tolke temaer gjennom 

mening informantene tillegger dem (Creswell 2013:44). Gjennom en kvalitativ 

tilnærming kunne vi få en bedre forståelse for praksis og erfaring ved å innhente 

informasjon fra et lite utvalg av personer og deres oppfatning av verdier (Kirkhaug 

2013:147).   

 

En utfordring ved bruk av intervjuer for å måle verdier, er som nevnt temaets 

sensitive natur. Det er også argumentert for at forskerens selvstendighet kan 
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påvirkes gjennom å drive med oppdragsforskning. Vi i prosjektgruppen har et 

mandat fra Veidekke, men representerer Universitetet i Oslo og er dermed relativt 

selvstendige aktører. I forskningsprosessen er det også viktig å ikke bli for 

empatisk for saken til dem man intervjuer eller å miste objektiviteten og formålet 

med undersøkelsen (Brinkmann & Kvåle 2009:75).  

 

Observasjoner og uformelle samtaler vil i en slik studie kunne gi mer informasjon 

om faktisk atferd enn intervjuer. Ettersom dette er krevende i form av forarbeid og 

tidsbruk, ble det på grunn av prosjektets rammer tidlig avskrevet som mulig 

metode. Selv om intervjuer ikke er ideelt i studie av verdier og atferd, er de likevel 

egnet til å studere folks holdninger, selvforståelse og erfaringer av en gitt 

situasjon (Brinkmann & Kvåle 2009:116). 

 

Gjennom semistrukturerte dybdeintervjuer med ledere og fokusgruppeintervjuer 

med håndverkere på ulike prosjekter i Skandinavia, kunne vi få et mer nyansert 

bilde og en bredere forståelse av både kjennskap, holdning og praksis. 

Kvantitative og kvalitative intervjuer kan supplere hverandre, og belyse ulike 

aspekter ved temaet (Creswell 2013). Vi valgte dermed å benytte oss av en 

blanding av ulike metoder for å undersøke problemstillingen. For det første valgte 

vi å gjennomføre en spørreundersøkelse for ansatte i Veidekke i Norge, Sverige 

og Danmark. I tillegg til dette gjennomførte vi kvalitative undersøkelser på fem 

prosjekter fordelt på de tre landene. Vi bestemte oss for å gjennomføre én 

fokusgruppe med håndverkere samt to lederintervjuer på hvert prosjekt. I 

forbindelse med prosjektbesøkene fikk vi også mulighet til å gjennomføre noen 

ekstra lederintervjuer. I dette kapittelet vil vi gå nærmere inn på de ulike 

metodeprosessene i prosjektet.   

	

3.1 Utvalg og generaliserbarhet 

3.1.1 Utvalg og generaliserbarhet: spørreundersøkelsen 
Veidekke har som nevnt enheter i Sverige, Danmark og Norge, og er organisert i 

regioner og distrikter. Utvalgsrammen og populasjonen for denne undersøkelsen 

omfatter alle ansatte i Veidekke ASA. Seleksjonen av utvalgsgrupper ble styrt av 
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Veidekke. De hadde noen kriterier for hvilke enheter som skulle være representert 

i det endelige utvalget, blant annet at distriktene i Norge som ble valgt ut i 

forbindelse med prosjektforum-oppgaven i fjor ikke skulle være en del av utvalget 

for vår undersøkelse. De ønsket generelt å belaste organisasjonen minst mulig, så 

flere lignende praktiske hensyn ble tatt da man skulle bestemme det endelige 

utvalget. I regi av Veidekke ble det dermed gjort en form for klyngeutvelging i to 

trinn (Ringdal 2013:211-212). Først satte man opp en oversikt over antall ansatte i 

hvert enkelt virksomhetsområde, og så på den prosentvise fordelingen de ansatte 

i de ulike virksomhetsområder utgjorde av alle de ansatte i Veidekke ASA. 

Deretter var det et ønske fra Veidekke om å sende ut spørreundersøkelsen til 

omtrent 30 % av alle de ansatte i organisasjonen. Fordelingsnøkkelen til de ulike 

virksomhetsområdene i Veidekke ASA skulle gjenspeiles i de 30 % ansatte 

spørreundersøkelsen ble sendt ut til. Eksempel: Veidekke ASA består av ca 7000 

ansatte, og Veidekke Entreprenør i Norge utgjør ca 54 % av disse. Når 30 % av de 

7000 (ca 2100) skulle bli valgt ut for å få spørreundersøkelsen, utgjorde Veidekke 

Entreprenør ca 1100 av disse (altså 54 % av 2100). Neste trinn gikk ut på å finne ut 

hvilke avdelinger, regioner, og distrikter man var villig til å belaste. Etter at også 

disse klyngene ble valgt ut, ble samtlige ansatte i utvalgt enhet med i utvalget 

dersom dette passet med det ønskelige antallet respondenter fra denne enheten. 

Det ble dermed ikke gjennomført noen tilfeldig trekning innenfor klyngene. I andre 

enheter ble ønsket antall respondenter plukket ut. Generelt ble ikke 

sannsynlighetsutvelging brukt, og vi kan derfor ikke enkelt generalisere til 

populasjonen som helhet (Veidekke ASA) basert på dette utvalget (Ringdal 

2013:213). Vil komme tilbake til dette nedenfor.  

 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 1804 personer. Av disse 1804 

epostmottakerne fikk 30 av dem statusen ”permanent avvist” i Questback. Det 

innebar for de fleste at e-postadressen ikke var gyldig, eller lignende. Det var 

dermed totalt 1774 personer som mottok spørreundersøkelsen elektronisk, og 

som fikk mulighet til å delta i studien. 
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Spørreundersøkelsen lå ute i omtrent 2 uker, og vi fikk til slutt inn svar fra 825 

respondenter. Hvis vi trekker fra de e-postinvitasjonene som ikke nådde fram ble 

det en svarprosent på 46,5. Dette er ikke høyt nok til å være en sikker 

representasjon for populasjonen (Veidekke ASA). Som nevnt over hadde vi heller 

ikke sannsynlighetsutvalg, noe som svekker vår mulighet til å generalisere 

(Ringdal 2013:219-220).  

 

Kanskje viktigere enn svarprosent er hvorvidt det er skjevheter i utvalget (Ringdal 

2013:220-221). Ettersom vi her kjenner populasjon gjennom Veidekkes HR-data, 

ser vi at det er ulik grad av representasjon av flere grupper. Vi vurderte å vekte 

noen av svarene basert på innsamlede bakgrunnsvariabler og HR-dataene, men 

kom fram til at det var såpass store skjevheter på noen områder at dette uansett 

ville bli vanskelig. Vi vil videre beskrive noen av disse som skilte seg særlig ut.   

 

Veidekke ASA har som nevnt innledningsvis ca. 7000 ansatte. Av de 1804 

invitasjonene som ble sendt ut, gikk 1619 til ansatte i Norge, 125 til Sverige og 59 

til Danmark. De utvalgsskjevhetene som skiller seg mest ut i undersøkelsen er 

land, stillingstype og kjønn.  

  

Land – Veidekke er Skandinavias største entreprenør, hvor den største delen av 

virksomheten befinner seg i Norge med omtrent 5000 ansatte. Deretter følger 

Sverige med ca. 1500 ansatte, og Danmark (Hoffmann) med rundt 400 ansatte. 

Omkring 80 % av svarene som kom inn var fra ansatte i Norge. Dette gjorde det 

vanskelig å generalisere basert på land som bakgrunnsvariabel. Vi vil noen steder 

i analysen se på Norge opp mot utlandet, altså Sverige og Danmark samlet.  

 

Stillingstype – I spørreundersøkelsen var det en overvekt av svar fra 

funksjonærer; hele 76,4 % av respondentene plasserte seg innenfor denne 

kategorien, mot 18,2 % håndverkere. 5 % svarte ”lærling” eller ”annet”. I Norge 

skyldes dette sannsynligvis at funksjonærene gjerne har lettere e-posttilgang enn 

håndverkerne i arbeidshverdagen (håndverkerne i Norge fikk tilgang til e-post i 

2014. I Sverige og Danmark har de ikke dette). Blant de 40 danske respondentene 
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var ingen av dem håndverkere, og bare to av de 119 svenske respondentene var 

håndverkere. Det ble dermed vanskelig å generalisere ut i fra stillingstype, men vi 

har likevel en del data som kan gi oss interessante indikasjoner på likheter og 

forskjeller.  

 

Kjønn – Veidekke befinner seg i en bransje som er mannsdominert. I 

utgangspunktet kan det se ut som om det er en skjevfordeling av kjønn i utvalget, 

men antall kvinner i utvalget samsvarer i stor grad med kvinneandelen i Veidekke 

generelt3. Av respondentene ser vi en tydelig overvekt av mannlige respondenter 

der 726 menn og 99 kvinner svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen hadde 

derimot ikke til hensikt å undersøke forskjeller mellom de ulike kjønnene, og 

skjevfordelingen mellom kjønn vil derfor ikke utgjøre noen nevneverdig forskjell 

for våre funn.  

 

Oppsummert hadde vi dermed relativt mye data, og det ble mulig å innhente 

interessant og nyttig informasjon som belyste vår problemstilling. De kvantitative 

funnene ble komplementert av våre kvalitative data, og samlet kunne dette gi oss 

et mer helhetlig bilde av hvordan lederatferd utøves i lys av Veidekkes verdier. 

	

3.1.2 Utvalg og generaliserbarhet: kvalitative intervjuer og fokusgrupper 
Veidekke har foretatt utvalg for de kvalitative undersøkelsene. Et av våre viktigste 

ønsker var å besøke prosjekter med en viss geografisk spredning. Bakgrunnen for 

dette var at vi hadde en hypotese om at verdier og ønsket lederatferd kunne være 

mindre forankret når avstanden til hovedkontoret økte. Ut fra informasjonen vi ble 

gitt var det viktig for Veidekke at prosjektene som ble valgt ut hadde ansatte med 

et reflektert og bevisst forhold til verdiene. Vår kontaktperson i Veidekke tok 

kontakt med en leder i hvert utvalgte prosjekt og forberedte disse på at vi kom til 

å ringe. Vi tok deretter selv kontakt med hvert prosjekt og gjorde nærmere avtaler 

for hvem vi skulle intervjue, samt tidspunkt for prosjektbesøk.  

 

																																																								
3 Ifølge Veidekkes årsrapport for 2015 er kvinneandelen i Veidekke 10 %. 
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Totalt besøkte vi fem prosjekter: tre i Norge, ett i Sverige samt ett i Danmark. På 

hvert prosjekt ønsket vi som nevnt å intervjue to ledere samt gjennomføre en 

fokusgruppe med 4-6 håndverkere. Vi ønsket primært å intervjue operative ledere 

som hadde direkte kontakt med håndverkere, for å få kunnskap om hvordan 

verdibasert ledelse utøves på bygg- og anleggsprosjektene. Lederintervjuene 

inkluderte i hovedsak stillinger tilsvarende det man på norsk kaller prosjektleder, 

anleggsleder, prosjekteringsleder, formann og bas. Det var viktig for oss med 

spredning i lederstillinger ettersom vi antok at ledernivå kunne ha betydning for 

graden av internalisering av verdier og ønsket lederatferd. Vi ønsket altså 

forståelse av i hvor stor grad verdiene og den ønskede lederatferden nådde ut til 

ledere på lavere nivå. Fokusgruppene inkluderte betongarbeidere, elektrikere, 

forskalingssnekkere, snekkere og asfaltarbeidere. Våre kontaktpersoner fikk 

tilsendt kortfattet informasjon om tema for intervjuene på forhånd, samt våre 

ønsker om informantenes stilling. Det viste seg imidlertid at svært få av de vi 

intervjuet hadde fått videreformidlet denne informasjonen i særlig grad. Selv om 

vi i forkant av prosjektbesøkene la fram ønsker om hvem vi ville intervjue, var det 

av praktiske grunner ikke alltid mulig å gjennomføre intervjuer med akkurat disse 

personene. Flere lederintervjuer ble dermed gjennomført etter hvem som var 

tilgjengelig i øyeblikket. På de fem prosjektene intervjuet vi totalt 13 ledere og 

gjennomførte fem fokusgrupper med håndverkere. I tillegg gjennomførte vi 

innledningsvis en fokusgruppe med tillitsvalgte i Veidekke.  

	
I hvor stor grad det er mulig å utlede generaliserbar kunnskap ut ifra kvalitative 

data er vidt diskutert. Ifølge Widerberg (2010:229; 231) er ikke svaret på 

gyldighets- og generaliserbarhetsspørsmålet primært grunnet i verken antall eller 

dybde, men i angrepsvinkel. Det er viktig å tydeliggjøre hva man ønsker å belyse 

og hvordan. Videre framhever hun at gyldighet og generaliserbarhet handler om 

hvorvidt informantene kan kjenne seg igjen i resultatene (Widerberg 2010:231). 

Kravet om at design og analyse er godt teoretisk og empirisk forankret blir 

viktigere når det er få intervjuer. En generell oppfatning er likevel at man gjennom 

kvalitativ metode får færre informanter og at dette derfor er mindre egnet til å 

utlede generaliserbar kunnskap (Kirkhaug 2013:145). I dette prosjektet hadde vi 



	 23 

som nevnt kun ett prosjektbesøk i Sverige og Danmark, noe som gjør det 

vanskelig å generalisere ut fra land.  

 

Vi ønsker å poengtere at det er en klar sammenheng mellom 

spørreundersøkelsen og de kvalitative undersøkelsene, da disse var ment å 

komplementere hverandre. Spørreundersøkelsen favnet bredt, men var kun egnet 

til å samle inn overfladiske data. Formålet med intervjuene var dermed å supplere 

denne med mer dyptgående informasjon om temaet.  

	

3.2 Utforming 

3.2.1 Utforming av spørreundersøkelsen 
Før vi kunne utforme spørreundersøkelsen måtte vi gjøre et lite forstudium som 

skulle ligge til grunn for å utforme gode spørsmål knyttet til problemstillingen. Det 

var viktig å ha kontroll på hva vi faktisk skulle studere for å sikre validiteten – altså 

at vi målte det vi faktisk ønsket å måle (Ringdal 2013:96). Ettersom vårt 

hovedspørsmål var spesifikt knyttet til PREG og ønsket lederatferd, utarbeidet vi 

egne idealtyper for hver og en av dem, som igjen dannet grunnlag for 

spørsmålene. Dette er en teoretisk oppsummering av Veidekke sentralt sin 

oppfatning av verdiene og ønsket lederatferd, og vil eksempelvis starte slik: ”å 

være profesjonell i Veidekke betyr...”. De vil bli presentert i sin helhet under hvert 

enkelt punkt i analysen (kapittel 4). Vi fulgte dermed Kirkhaugs (2013:147-148) råd 

om å gjøre en gjennomsnittsanalyse av en indeks for hver enkelt verdi – et sett 

med påstander eller spørsmål respondentene skulle besvare på en 5-punkts 

Likert-skala.  

 

Forstudien besto av en analyse av interne dokumenter (kursmateriell etc.) vi fikk 

tilgang på. Basert på denne analysen ble idealtypene for PREG og ønsket 

ledersatferd utformet, og disse vil bli presentert hver for seg i kapitlene for de 

enkelte verdiene (hhv. kapittel 4.2.1-4.2.7 og 4.4.1-4.4.3). Et førsteutkast av 

spørreundersøkelsen ble sendt til Veidekke for å sikre at vi hadde utarbeidet 

idealtyper som samsvarte med deres oppfatninger av PREG og ønsket 

lederatferd. Dette ville altså sikre intern validitet innenfor den enkelte indeks. 
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Ettersom spørreundersøkelsen skulle sendes til respondenter i alle de 

skandinaviske landene, fikk vi den oversatt til dansk og svensk gjennom en 

profesjonell oversetter. Til tross for at de skandinaviske språkene er relativt like, er 

det viktig at spørsmål knyttet til verdier, holdninger og atferd forstås slik de skal. 

Dersom respondenten ikke forstår spørsmålet, er risikoen stor for målefeil 

(Ringdal 2013:203-204).  

 

Med hensyn til respondentenes anonymitet, så vi oss nødt til å begrense antall 

bakgrunnsvariabler, og hvilke svaralternativer de fikk. Ettersom mange og 

spesifikke bakgrunnsvariabler gjør at man kan spore tilbake til enkeltpersoner, 

bestemte vi oss for å eksempelvis ikke spørre om spesifikt virksomhetsområde, 

eller ledernivå dersom man hadde lederansvar. Her ble svaralternativene bredere, 

og mindre spesifikke. Som det framgår av vedlegg 2 med svar fra 

spørreundersøkelsen i sin helhet, er det gjort en rekke slike grep når det kommer 

til spørsmål som kan bidra til identifisering av enkeltpersoner. Det ble også gjort 

noen tekniske grep i selve distribueringen av undersøkelsen (mer om dette i 

kapittel 3.3.1).  

 

Ideelt sett skulle vi ha gjennomført de kvalitative undersøkelsene først for å kunne 

bruke data fra disse som utgangspunkt for spørreundersøkelsen, men dette var av 

hensyn til tid og interne prosesser i Veidekke ikke mulig.  

3.2.2 Utforming av intervjuguider 
Da vi skulle utforme spørsmålene i intervjuguiden gikk vi strategisk til verks for å 

tematisere hva vi ønsket å finne ut av og hvorfor. Det var viktig for oss å finne ut 

hva slags kunnskap vi ønsket å sitte igjen med, samt de moralske implikasjonene 

ved spørsmålene som ble stilt (Brinkmann & Kvåle 2009:102). Jo mer teoretisk og 

empirisk forankret et intervju er, både i design og analyse, desto større 

kunnskapsmuligheter gir det (Widerberg 2010:233). En god intervjuguide sikrer i 

større grad at man innhenter den informasjonen man ønsker (Widerberg 

2010:224).  
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I forbindelse med utformingen av intervjuguiden hadde vi uformelle samtaler med 

relevante personer i sentrale stillinger i Veidekke. Gjennom samtaler med disse 

fikk vi tydeliggjort formålet med de kvalitative undersøkelsene. Når annen 

kartlegging av begrepsforståelser ikke lar seg gjøre i forkant av å utforme en 

intervjuguide, kan innholdsanalyser fungere som et alternativ for å innhente 

informasjon om verdier (Kirkhaug 2013:146). Analysen av interne dokumenter 

samt idealtypene som ble utformet for bruk i spørreundersøkelsen ble dermed 

også et viktig utgangspunkt for intervjuguidene. Her sørget vi altså også for at 

Veidekke kunne validere våre oppfatninger av PREG og ønsket lederatferd.  

 

Ettersom vi skulle intervjue både tillitsvalgte, ledere og håndverkere i Norge, 

Sverige og Danmark ble vi nødt til å utforme forskjellige intervjuguider. Den første 

intervjuguiden vi utformet var for de tillitsvalgte (se vedlegg 3). Her ble 

spørsmålene spesielt innrettet til å dreie seg om perspektivet informantene hadde 

som tillitsvalgte. Deretter utarbeidet vi intervjuguide for ledere (se vedlegg 4) 

Formålet med denne var å finne ut i hvilken grad lederne selv opplevde at de 

utøvde ledelse i samsvar med Veidekkes verdier og ønsket lederatferd. Den siste 

intervjuguiden var tilpasset fokusgruppene med håndverkere (se vedlegg 5). 

Spørsmålene her dreide seg om i hvilken grad disse opplevde at deres ledere 

utøvde lederskap i samsvar med verdiene og den ønskede lederatferden. De ulike 

intervjuguidene ble også grovt oversatt til svensk og dansk for å minske sjansen 

for språklige misforståelser mellom intervjueren og informanten(e). I den danske 

intervjuguiden for ledere og håndverkere ble det i tillegg gjort enkelte 

innholdsmessige endringer. På bakgrunn av informasjon om at Danmark i dag 

ikke har de samme uttalte krav til ønsket lederatferd, ble spørsmål om disse 

endret. Arket vi viste til bestod kun av den danske versjonen av Veidekkehuset 

(med verdiene professionalisme, ærlighed, entusiasme og nytænkning), og vi 

valgte i steden å inkludere mer åpne spørsmål om både ”Hoffmanns spillestil” og 

om hvilke tanker de hadde rundt involvering, tydelige mål og frihet under ansvar.  

 

Spørsmålene ble utformet for best mulig å imøtekomme problematikken med 

kartlegging av sensitiv informasjon. At en ansatt blir bedt om å vurdere seg selv 



	 26 

eller sin nærmeste leder anses som nevnt å være relativt sensitivt (Kirkhaug 

2013:144). Selv om vi utformet en relativt detaljert intervjuguide når det gjaldt 

områdene vi ønsket å belyse, ønsket vi en løs struktur for at informantene skulle 

kunne snakke fritt. I tillegg forsøkte vi å stille relativt åpne spørsmål, noe flere 

forskere på organisasjonsfagfeltet etterspør (Tengblad & Alvesson 2013:177). Vi 

fulgte også Thagaards (2009:99-100) råd om å starte med noen lettere og mindre 

sensitive emner (eksempelvis informantenes bakgrunn og litt generelt om verdier 

og ledelse).  

 

Intervjuguidene ble gjennomgått av prosjektets initiativtaker samt vår 

kontaktperson i Veidekke for å styrke validiteten.  

3.3 Datainnsamling 
Prosjektet ble meldt inn til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) i 

forkant av datainnsamlingen. Dette sikrer etterfølgelse av etiske retningslinjer som 

blant annet ivaretar anonymitet, frivillig deltakelse og samtykke til bearbeiding og 

bruk av data. 

3.3.1 Datainnsamling: spørreundersøkelsen 
For distribuering av spørreundersøkelsen brukte vi surveytjenesten Questback. Vi 

fikk benytte oss av Veidekkes profil (ved Iselin Martinsen). Denne ordningen førte 

til at vi måtte vurdere det forskningsetiske nøye. Et sentralt prinsipp er at alle 

respondenter og informanter skal være anonyme, og at alle opplysninger skal 

holdes konfidensielle (Ringdal 2013:459-60). Prosjektet ble som nevnt meldt til 

NSD, og de var i utgangspunktet kritiske til at vi skulle bruke Veidekkes profil. Det 

innebar for eksempel at de hadde tilgang til all innsamlet data. Vi iverksatte derfor 

flere tiltak for å imøtekomme disse utfordringene.  

 

For det første valgte vi at respondentens identitet skulle holdes skjult, det vil si at 

det ikke var mulig å koble svar mot en bestemt e-postadresse eller lignende. Som 

nevnt i kapittel 3.2.1 tok vi også høyde for utfordringer rundt anonymitet da vi 

utarbeidet bakgrunnsvariablene. Vi inngikk også en skriftlig avtale med Veidekke 

om at de ikke hadde rett på tilgang til disse dataene, og vi formaliserte dermed et 

tillitsforhold oss i mellom.  
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På oppfordring fra NSD så vi også på muligheter til å benytte oss av en annen 

surveytjeneste eller skaffe oss egen profil hos Questback. NSD foreslo 

Universitetet i Oslos egen tjeneste Nettskjema, men denne var ikke sofistikert nok 

til å enkelt kunne håndtere en undersøkelse på 3 ulike språk. Vi la også inn 

forespørsel til Veidekke om å få egen Questback-profil, men dette lå ikke innenfor 

budsjettrammene som var gitt til dette prosjektet. Etter å ha iverksatt de 

ovennevnte tiltak, mente imidlertid NSD at vi hadde tatt tilstrekkelig 

forskningsetiske hensyn, og kunne dermed godkjenne prosjektet vårt.  

 

I tillegg til den forskningsetiske utfordringen, hadde vi et annet problem av mer 

teknisk karakter. Som nevnt skulle spørreundersøkelsen distribueres på tre 

forskjellige språk, og da vi først la inn alle spørsmål på alle språk, og klargjorde for 

utsending, trodde vi alt var i orden med hensyn til hvilke mottakere som skulle få 

hvilket språk. Vi så av e-postadressene hvilket land den enkelte jobbet i (.no, .se, 

.dk). Vi ønsket ikke at respondenten skulle få velge språk selv, da undersøkelsene 

også var skreddersydd for hvert enkelt land (for eksempel hadde ikke Danmark 

spørsmål om ønsket lederatferd). Vi fryktet derfor at respondenten ville velge det 

språket vedkommende snakket, og ikke nødvendigvis det landet personen jobbet 

i. Det viste seg imidlertid tidlig at det vi hadde lagt inn ikke var riktig, og vi fikk 

flere henvendelser fra svenske og danske respondenter om at undersøkelsen ikke 

var på riktig språk (standardspråk var satt til norsk). Det førte til at vi måtte stoppe 

undersøkelsen noen minutter mens vi la inn en endring i innstillingene etter 

veiledning fra Questbacks supporttjeneste. Vi måtte da la respondenten velge 

språk selv, og sendte derfor ut en ny invitasjon der vi ba dem velge hovedspråket 

i det landet de jobbet i.  

 

Etter beregninger gjort ut fra de svarene som allerede hadde kommet inn på 

tidspunktet da feilen ble oppdaget og rettet, ser det ut til at omtrent 24 svenske og 

danske respondenter ikke fikk besvart undersøkelsen på sitt eget språk. Fra de 

svenske respondentene kom det flere meldinger om at de ikke helt hadde forstått 

alle spørsmålene, mens de danske da hadde fått spørsmål om ønsket lederatferd 
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som de egentlig ikke skulle hatt. I samråd med veileder kom vi fram til at dette 

tallet var såpass lavt at det ikke ville få betydelig innvirkning på de endelige 

resultatene. Det ble derfor ikke gjort noe for å luke ut eller vekte ned disse 

respondentene.  

 

Ettersom spørreundersøkelsen omhandlet verdier og ønsket lederatferd, hadde vi 

i løpet av undersøkelsen informasjonsbilder som klart definerte hva vi mente med 

ordene verdier og ønsket lederatferd. Formålet var å sikre at respondentene 

hadde en klar oppfatning av hva de skulle svare på når det kom spørsmål med 

disse ordene. En kjent feilkilde er at respondenter ikke alltid leser 

informasjonstekster nøye, og dette kan gi utslag på validiteten i svarene (Elstad 

2010:163). Begge informasjonstekstene var imidlertid relativt korte, og vi brukte 

også litt visuelle bilder (f.eks. Veidekkehuset) som kan gjøre det enklere å få med 

seg innholdet. Vi antar dermed at det ikke er betydelige feilkilder ut fra dette. 

3.3.2 Datainnsamling: intervjuer og fokusgrupper 
Personlige lederintervjuer kan gi god dybdeinformasjon om holdninger, og kan få 

fram mer sensitiv informasjon (Askheim & Grenness 2008:90-91) enn i en 

fokusgruppe, noe som kan tilrettelegge for en friere og mer informativ samtale. En 

utfordring ved å benytte dybdeintervjuer er at intervjuene kan ha svært forskjellig 

innhold og være vanskelige å sammenstille (Askheim & Grenness 2008:91). 

Ettersom våre informanter kom fra ulike prosjekter, ulike land og til dels har ulike 

lederposisjoner, er det naturlig at deres erfaringer og holdninger varierer. Dette 

gjenspeiles i svarene. Samtidig er hensikten med undersøkelsen nettopp å finne 

ut om det er en felles forståelse for verdigrunnlag og ledelse i en divisjonsbasert 

organisasjon som involverer mange ulike kontekster. Det er derfor grunn til å 

vektlegge de likheter vi fant på tvers av spredningen.  

 

Vi antok at håndverkerne ville være mindre forberedt på å snakke om 

organisasjonsverdier og ønsket lederatferd enn lederne, og at mer verdifull 

informasjon ville komme fram ved å la dem diskutere seg imellom. 

Fokusgruppeintervjuer mente vi derfor kunne være en god måte å skape trygghet 

på hos håndverkerne. I tillegg gir fokusgrupper anledning til å observere atferd og 
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gruppedynamikk, og forskeren får anledning til å intervjue flere informanter enn 

ved dybdeintervju, noe som kan øke reliabiliteten. En ulempe med fokusgrupper 

er at enkelte personer kan komme til å dominere gruppen (Askheim & Grenness 

2008:97-99), noe vi erfarte ved et par anledninger selv om vi forsøkte å inkludere 

alle i samtalen. Dette forholdet kan utgjøre en feilkilde.  

 

Vi gjennomførte intervjuene på de aktuelle bygg- og anleggsprosjektene vi fikk 

tildelt av Veidekke, og intervjuene hadde varighet på maksimum én time. 

Intervjuguidene var i stor grad like når det gjaldt struktur og tematikk, men som 

nevnt tilpasset de ulike informantenes perspektiv (leder/håndverker) og språk 

(norsk, svensk, dansk) (se vedlegg 4 og 5). Intervjuguidene var som nevnt også 

utformet slik at vi begynte med åpne og generelle spørsmål, både for å skape en 

trygg stemning og for at informantene kunne snakke fritt om hva de legger i god 

ledelse og verdier, for senere å spørre mer spesifikt om de ulike verdiene og 

ønskede lederatferdene. Informantene fikk da utdelt et ark med bilde av 

Veidekkehuset og ønsket lederatferd som grunnlag for samtalen. Selv om dette 

kan være førende, var vi opptatt av å sikre at det var felles forståelse av hva vi 

snakket om, og dermed styrke validiteten i intervjudataene. Også dette arket ble 

oversatt til dansk. I Sverige var arket på norsk ettersom de bruker den norske 

utgaven av Veidekkehuset og ønsket lederatferd.  

 

Informert samtykke innebærer å opplyse informanten om forholdene og 

hensikten med undersøkelsen, hvem som vil ha tilgang til informasjonen, 

eventuelle risikoer med å være med, samt muligheten for å trekke seg fra 

intervjuet om ønskelig (Brinkmann & Kvåle 2009: 70-71). Ved oppstarten av 

intervjuet ble deltakerne gitt informasjon om prosjektet og garantert anonymitet, 

og det ble opplyst at deltakelse var frivillig, samt at behandling av lydopptak og 

sensitive opplysninger ville gjøres konfidensielt. Det regnes som tilstrekkelig at 

informert samtykke blir innhentet muntlig. Vi må likevel gjøre oppmerksom på at 

flere av håndverkerne i fokusgruppeintervjuene ble plukket ut av sine ledere for å 

snakke med oss. Det kan derfor stilles spørsmål ved i hvor stor grad de opplevde 

intervjuene som frivillige.  
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Under datainnsamlingen var vi oppmerksomme på utfordringer som kan oppstå i 

forbindelse med maktasymmetri mellom informant og intervjuer (Creswell 

2013:173). Som studenter fra Universitetet i Oslo på oppdrag fra informantenes 

arbeidsgiver i en undersøkelse om lederatferd og organisasjonsverdier, kunne det 

lett oppfattes som vi var ute etter å teste informantenes kunnskaper og atferd. Vi 

forsøkte å forebygge dette ved å understreke at vi var interessert i deres 

opplevelser og oppfatninger, og at det ikke fantes riktige eller gale svar. Vi var 

videre oppmerksomme på at det kan være ubehagelig for ansatte å snakke om sin 

nærmeste leder. Vi søkte derfor å gjøre spørsmålene om ledelse til ansatte mer 

generelle, men knyttet dem likevel til deres aktuelle arbeidshverdag. 

 

Som sekundærdata og supplerende undersøkelser har vi som tidligere nevnt 

blant annet brukt interne dokumenter. Disse dokumentene inkluderte blant annet 

strategiplan og diverse dokumentasjon fra lederutviklingskurs og arbeid med 

verdier i organisasjonen. Vi studerte også hvordan verdier og lederatferd 

kommuniseres på hjemmesidene i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg deltok vi 

på nyansattkurs, hadde uformelle samtaler med utvalgte personer fra 

hovedkontoret, samt kommuniserte med ledelsen i Danmark og Sverige om deres 

kommunikasjon av verdier og ønsket lederatferd.  

3.4 Databehandling 

3.4.1 Behandling av data fra spørreundersøkelsen 
Etter vi hadde fått inn alle svar, måtte vi gjøre en del bearbeidelser før vi kunne 

kjøre de analysene vi ønsket. I hovedsak gjaldt dette å ekskludere vet ikke-svar, 

lage indekser av hver enkelt verdi og ønsket lederatferd, samt kode om variabler 

slik at de kunne benyttes i korrelasjon- og multippel regresjonsanalyser (OLS). Vi 

brukte statistikkpakken Stata til alt av databehandling og analyser av det 

kvantitative materialet. 

 

Som vedlegg 2 viser, hadde mange av spørsmålene i undersøkelsen 5-

punktsskalaer. Disse ønsket vi å regne gjennomsnitt på, men Questback hadde 

kodet ”vet ikke”-svar som verdi 6. Vi valgte derfor å kode om disse til missing-
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verdier slik at det ikke ville påvirke snittet. Generelt vil derfor alle ”vet ikke”-svar 

være ekskludert når vi regner gjennomsnitt. Et unntak er når vi ser på de ulike 

indeksene for hver enkelt verdi og ønsket lederatferd.  

 

Vi hadde som nevnt over utarbeidet spørsmål basert på idealtyper for PREG og 

ønsket lederatferd, og vi ønsket å lage indekser for hver enkelt. Vi kjørte først 

cronbachs alpha-analyser for hver og en av dem for å være sikre på at det var 

tilstrekkelig intern konsistens-reliabilitet. Alle disse analysene lå over grensen for 

tilfredsstillende reliabilitet, som ofte sies å være α = 0,7 (Ringdal 2013:358). Da vi 

utarbeidet indeksene korrigerte Stata for ”vet ikke”-svar som nå var kodet som 

missing. Dermed skal ikke ulik grad av ”vet ikke”-svar ha nevneverdig påvirkning 

på snittet. Vi vil derfor generelt ikke kommentere på denne svarkategorien videre i 

rapporten. Etter at indeksene var utarbeidet, gjorde vi dem også kategoriske.  

 

For at vi skulle kunne bruke uavhengige variabler på nominalnivå i korrelasjon- og 

regresjonsanalyser, kodet vi dem om til dummyvariabler (Allison 1999:10). I 

korrelasjonsmatrisene presentert i rapporten vil kategorien som er kodet 1 også 

være navnet på variabelen slik det framgår i matrisen. Står det eksempelvis 

Norge, vil dette være kodet 1 og de andre landene være referansekategori 0. I de 

vedlagte regresjonstabellene vil det også tydelig framgå hva som er kodet 0 og 1. 

Når det kommer til valg av referansekategori, har vi fulgt Allisons (1999:164) råd 

om å ikke la det være for få enheter i denne. Når det eksempelvis kommer til land, 

lot vi derfor både Sverige og Danmark være referansekategori, ettersom disse 

samlet kun utgjør i underkant av 20 % av respondentene. På utdanning så vi også 

på fordelingen av svar, og lot videregående skole (ikke fagbrev) være 

referansekategori der. Til sist sentrerte vi aldersvariabelen på 18 år, den laveste 

verdien i datasettet. Det vil altså si at verdien 0 på variabelen alder nå svarer til 18 

år. Dette var for enklere å kunne tolke konstantleddet i regresjonsanalysene.  

 

I analysen av resultatet av spørreundersøkelsen brukte vi en del krysstabeller, 

men altså også korrelasjonsanalyser. Vi ønsket å bruke multiple 

regresjonsanalyser for å kunne kontrollere for andre bakgrunnsvariabler, og se 
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om sammenhengen i korrelasjonsmatrisene holdt seg. Vi brukte altså primært  

multippel regresjon i form av kontrollvariabelmetoden (Allison 1999:5), og så på 

den relative forklaringskraften (betakoeffisienten) til hver enkelt variabel. Vi måtte 

riktignok utelate noen variabler grunnet såkalt multikolinearitet, altså at to 

uavhengige variabler i regresjonsanalysen er for høyt korrelert med hverandre 

(Ringdal 2013:417). Dette gjaldt spesielt bakgrunnsvariabelen for om de som 

jobber i Norge er ansatt i Entreprenør eller ikke. Vi vil i selve analysedelen kun 

kommentere interessante sammenhenger fra regresjonsanalysene i tekstform, 

mens tabellene i sin helhet vil komme som vedlegg for spesielt interesserte.  

 

Det er viktig å presisere at våre korrelasjon- og regresjonsanalyser ikke kan si noe 

bastant om årsakssammenhenger; en korrelasjon er kun en sannsynlig 

sammenheng mellom to variabler, men den kan ikke si hvilken årsaksretning det 

er, eller om det kan være andre typer årsakssammenhenger (samspillseffekter, 

spuriøse sammenhenger, etc.) (Ringdal 2013:51-52). Et eksempel kan være en 

korrelasjon mellom lederansvar og hvorvidt man opplever verdiene som 

retningsgivende i arbeidshverdagen; det kan være at det å ha lederansvar gjør en 

mer bevisst på verdiene, men det kan også være at de som har en høyere 

verdibevissthet blir selektert til lederstillinger. Dette er et viktig forbehold man må 

være oppmerksom på når man leser våre analyser i denne rapporten.  

3.4.2 Behandling av intervjudata 
Intervjuene ble tatt opp med diktafon og transkribert, og navn og personalia ble 

anonymisert. I tillegg ble det skrevet notater under intervjuene, som senere ble 

benyttet sammen med lydopptakene i transkriberingsfasen.  Relevant atferd ble 

også notert, som stillhet, latter og lignende. Vi skrev også notater i forbindelse 

med uformelle samtaler og deltakelse på kurs og møter. I etterkant av intervjuene 

diskuterte vi våre inntrykk i gruppen og gjorde refleksjoner i fellesskap. 

 

På grunn av anonymisering ble vi nødt til å velge bort en del bakgrunnsvariabler 

som kunne være interessante i analysen. Dette gjaldt blant annet skillet mellom 

land og ulike virksomhetsområder.  
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Etter gjennomlesning av transkriberingene, kategoriserte vi signifikante 

tekstutdrag fra intervjuene ved hjelp av koding. Vi laget kodeboken i fellesskap, og 

diskuterte oss fram til passende koder i samsvar med temaene for undersøkelsen 

(Thaagard 2009:171-173). Vi benyttet dataprogrammet NVivo, der tekstutdrag ble 

kodet med opp til flere koder ettersom de var relevante i flere sammenhenger. For 

eksempel ble verdiene og de ulike lederatferdene benyttet som egne koder, med 

underkodene lederperspektiv og ansattperspektiv, samt kjennskap, holdning og 

atferd. Innenfor hver verdi og ønsket lederatferd analyserte vi så tekstutdragene 

for å komme fram til meningsbærende elementer. Vi systematiserte funnene for å 

finne eventuelle fellestrekk og ulikheter i hvordan håndverkere og ledere  forstår 

verdiene, hva verdiene betyr for dem, og hvordan de opplever at de brukes i 

praksis. I denne prosessen hadde vi hyppige møter der vi diskuterte våre 

tolkninger, og utvekslet tekstutkast for tilbakemelding.  
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4. Verdier og lederatferd i Veidekke 
	

4.1 Hva er viktige verdier for ledere i Veidekke?  
Dybdeintervjuene ble innledet med åpne spørsmål til lederne om hva lederskap 

betyr for dem og hvilke verdier de anser som viktige. Noen framhever 

uoppfordret verdier fra Veidekkehuset (primært profesjonell og redelig), mens 

mange har en mer generell tilnærming. Felles for verdiene som nevnes er ønsket 

om å være en åpen og inkluderende leder, som er rettferdig, ryddig, tilstede og 

ærlig. Gjensidig tillit nevnes ofte, og det vektlegges en lederstil som er 

løsningsorientert, motiverende, som fremmer samarbeid, delegerer ansvar og 

involverer de ansatte. Lederen skal vise retning og gi mening, ha god kontakt med 

de ansatte, og skape en trivelig arbeidsplass. Denne oppfatningen av ledelse er i 

tråd med hva Sørhaug (2004:255) kaller ”nytt lederskap”, der ledelsen investerer i 

relasjoner og inntar en rolle som tilrettelegger, rollemodell og lagspiller. I tråd 

med Burns’ (i Sørhaug 2004:306-307) begrep transformasjonsledelse, er moderne 

lederskap forbundet med å skape tillit og motivere medarbeidere til å yte 

maksimalt ved å inspirere, stimulere og ivareta deres behov gjennom formidling 

av visjoner og gode verdier. Samtidig er den egalitære formen for ledelse som 

framheves også i tråd med den norske tradisjonen for samarbeidsledelse 

(Thorsrud 1972). Både tillitsvalgte, ledere og håndverkere uttrykker også at 

folkelighet og en trivelig tone er en viktig verdi i hele organisasjonshierarkiet.  

4.2. Veidekkes fire grunnleggende verdier 
Veidekkes verdier er som nevnt over ”gulvet” i 

Veidekkehuset. Vi har i spørreundersøkelsen spurt 

om kjennskap til verdiene som spesifisert i 

Veidekkehuset (PREG). I figur 2 ser man at 

kjennskapen til verdiene er svært høy blant 

respondentene. Basert på våre forstudier, er ikke 

dette resultatet særlig overraskende. Denne høye 

kjennskapen kan tyde på at disse verdiene ikke bare 

Figur 1: Kjennskap til verdiene 
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Figur 2: Kjennskap til verdiene  
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er noe Veidekke bruker for å søke legitimitet utenfra (Scott 2014:185), altså noe 

Veidekke har for å framstå som en seriøs aktør. Det virker som at det også brukes 

en del ressurser på å formidle disse internt.  

 

Gitt denne høye skåren, er det ikke særlig interessant å se på noen sammenheng 

mellom kjennskap og andre variabler som for eksempel lederansvar, 

funksjonær/håndverker, etc. Et annet spørsmål i undersøkelsen er om 

respondentene opplever verdiene som retningsgivende i sitt daglige arbeid. De 

ble bedt om å vurdere dette på en skala fra 1 til 5, der 5 var ”i svært stor grad”. 

Gjennomsnittet for alle respondenter ligger på omtrent 4, og er dermed relativt 

høyt. Ut fra våre tall virker det dermed som at respondentene har et visst forhold 

til verdiene i sin arbeidshverdag. Dette kan indikere at verdiene tenderer mot det 

Kirkhaug (2013:61-62) definerer som kjerneverdier; verdier som i stor grad er 

retningsgivende, og som har forrang foran andre, og kanskje konkurrerende, 

verdier. Vi kan ikke basert på kun dette spørsmålet slå fast at PREG er slike 

kjerneverdier. Det kvalitative materialet viser dessuten at noen av verdiene nok er 

nærmere periferiverdier (se kapittel 4.3), men det er uansett interessant å se at 

respondentene har et relativt sterkt forhold til dem ut ifra det kvantitative 

materialet.   

 

Ettersom vi i denne 

undersøkelsen er spesielt 

interessert i ledernes atferd, 

har vi også sett på om det å ha 

lederansvar har betydning for 

dette spørsmålet. Figur 3 viser 

forskjellen på ledere og ikke-

ledere, og det er et lite skille 

mellom disse to gruppene. 

 

En korrelasjonsanalyse mellom dette spørsmålet og bakgrunnsvariablene 

lederansvar og alder, viser også at det er en svak positiv sammenheng (se tabell 
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Leder 4,06

Er	verdiene	retningsgivende?

I	svært	liten	grad
I	liten	grad
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I	stor	grad
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Er verdiene retningsgivende i arbeidshverdagen? 

Figur 3: Verdier som retningsgivende i arbeidshverdagen 
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1). Våre tall viser dermed at man 

sannsynligvis vil oppleve verdiene som mer 

retningsgivende jo eldre man er, og/eller 

om man har lederansvar (som også ofte er 

sammenfallende). Som nevnt i kapittel 3.4.1 

betyr ikke dette at vi sikkert kan si noe om at 

det er en direkte årsakssammenheng 

mellom disse variablene, men at lederansvar og alder sannsynligvis påvirker 

hvorvidt verdiene oppleves som retningsgivende. En regresjonsanalyse der vi 

inkluderer flere bakgrunnsvariabler viser at disse sammenhengene svekkes litt, 

men de er fortsatt statistisk signifikante (se vedlegg 6 for fullstendig 

regresjonstabell). Ingen andre bakgrunnsvariabler hadde statistisk signifikant 

påvirkning på denne skåren (f.eks. land og stillingstype). 

 

Den største delen av spørreundersøkelsen omhandlet hvordan respondenten ville 

rangere sin nærmeste leder på spørsmål som vi senere har slått sammen til 

indekser for hver enkelt verdi og ønsket lederatferd. Disse spørsmålene er som 

nevnt i metodedelen utformet basert på  idealtyper for hver av dem. 

Respondentene fikk ikke vite hvilke spørsmål som inngikk i hver enkelt indeks 

(PREG og ønsket lederatferd). I denne delen vil vi fokusere på verdiene (PREG). 

Figur 4 viser respondentenes gjennomsnittlige rangering av sin nærmeste leder 

for hver enkelt verdi.  
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Som figur 4 viser, ligger både profesjonell og redelig relativt høyt på skalaen. De 

fleste respondentene vil altså rangere sin nærmeste leder som ”nokså” 

profesjonell og redelig.  

 

Når det gjelder entusiastisk og grensesprengende, skårer disse noe lavere. Sett i 

sammenheng med de kvalitative dataene som vil bli presentert mer i detalj 

nedenfor, er ikke dette veldig overraskende. Entusiastisk knyttes av mange opp 

mot personlighet og dagsform, og verdien grensesprengende synes å være 

vanskelig å definere for mange. Dette kan være mulige forklaringer på at disse 

ligger noe under profesjonell og redelig. Men de skårer likevel relativt høyt, og 

ligger godt over ”verken eller” (3 på skalaen).  

	
Vi utarbeidet som nevnt idealtyper av hver enkelt verdi og ønsket lederatferd, og 

disse dannet utgangspunkt for utforming av spørsmålene i spørreundersøkelsen. 

Vi vil under hvert avsnitt presentere den enkelte idealtypen, og beskrive 

interessante funn fra dataene vi har samlet inn.  

	

4.2.1 Verdien profesjonell 
Vår idealtype for profesjonell er som følger: Å være profesjonell innebærer å 

levere mer enn forventet, sette kundenes interesse først, og å støtte kolleger. I 

tillegg er man tydelig på forventinger til seg selv og sine omgivelser. Basert på 

dette utarbeidet vi 4 spørsmål til spørreundersøkelsen som senere skulle bli til 

indeksen profesjonell. Disse spørsmålene omhandlet hvorvidt man anså sin leder 

som (1) støttende, (2) tar faglig kompetente beslutninger, (3) evner å finne 

effektive løsninger og (4) behandler alle med respekt.  

 

Gjennomsnittet for profesjonell er 

som nevnt rundt 4. 

Standardavviket er ikke veldig 

høyt, og ligger på 0,79. De fleste 

respondentene samler seg altså 

rundt gjennomsnittet. Når vi ser på 

de ulike spørsmålene for seg, finner vi at majoriteten av respondentene ligger på 
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Figur 5: Er din nærmeste leder profesjonell? 
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eller over gjennomsnittet på spørsmål 1, 2 og 4. Det vil si at standardavviket i stor 

grad viser respondenter som trekker snittet opp, og ikke ned. På spørsmål 3 er 

svarene mer sentrert rundt skår 3 (”verken eller”), men også her er det få som 

trekker snittet særlig ned. På alle disse 4 spørsmålene er det kun rundt 5-7 % som 

gir skåren 1 eller 2.  

 

Profesjonell er en verdi som framstår som lett å forstå for våre informanter. Ifølge 

Kirkhaug (2014:113; 126), er organisasjonsverdier effektive når de er i samsvar 

med verdier de ansatte allerede har, og i samsvar med verdigrunnlaget til 

samfunnet rundt. Profesjonalitet henger gjerne sammen med yrkesstolthet og 

arbeidsetikk, og kan forstås som en institusjonalisert norm i norsk og vestlig 

kultur, i tråd med Webers (i Allvin et al. 2011:70) analyser av den protestantiske 

arbeidsetikk. I de kvalitative intervjuene uttrykker flere informanter at 

profesjonalitet er spesielt viktig for dem i bygg- og anleggsbransjen, som i den 

senere tid har fått oppmerksomhet på grunn av uprofesjonelle aktører samt økt 

konkurranse i forbindelse med tilstrømningen av østeuropeiske arbeidstakere. 

Både ledere og håndverkere oppfatter profesjonell som en viktig og selvsagt 

verdi, og en leder omtaler redelig og profesjonell som verdier man må ha ”i 

ryggen for å kunne ta riktige beslutninger” (leder D1). 

 

Lederne vi intervjuet vektlegger profesjonalitet overfor både kunder, leverandører 

og ansatte. Å være profesjonell forbindes med å gjøre ting ordentlig, for eksempel 

å levere et godt resultat og godt produkt til kundene, oppfylle strategiske mål som 

å skaffe og utføre jobber effektivt slik at det skapes verdier i konsernet, samt å 

sørge for sikkerhet. Profesjonell ligger svært nært flere informanters oppfatning 

av redelig: Profesjonell oppfattes dermed også som å følge lover og regler, følge 

opp prosjekter, rette opp feil og opprettholde et godt rykte. På spørsmål om 

hvordan de er profesjonelle i lederrollen, er det primært en likeverdig rolle som 

blir framhevet, som å lytte til ansatte, vise åpenhet, være blid og hyggelig, foregå 

med et godt eksempel og finne riktige løsninger. Dette samsvarer med idealtypen 

definert ovenfor. 
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Håndverkernes forståelse av profesjonell samsvarer godt med ledernes: De 

framhever blant annet at de ønsker å gjøre en god og ordentlig jobb og tjene 

penger, ikke ta snarveier, og fokusere på sikkerhet. På spørsmål om hvordan de 

kan etterleve verdien i hverdagen er stikkord riktige bestillinger, god planlegging 

og samarbeid med ledelsen om løsninger. Flere definerer en profesjonell leder på 

lavere nivå (bas, formann, anleggsleder etc.) i organisasjonen som en som har 

erfaring i håndverkerfaget, og som både gir og tar i mot konstruktive 

tilbakemeldinger (jf. idealtypen og faglig kompetente beslutninger). 

Håndverkernes oppfatning av sine lederes etterlevelse av disse idealene varierer 

med de ulike prosjektene. Dette vil utdypes nedenfor. 

4.2.2 Barrierer for etterlevelse av profesjonell 
Både i spørreundersøkelsen og i intervjuene ble det stilt spørsmål om mulige 

barrierer eller utfordringer for etterlevelse av verdiene. Funnene i det kvantitative 

materialet samsvarer i stor grad med funnene i det kvalitative materialet. Som 

illustrert i figur 6, er det en del som svarer at tid er en barriere. Videre oppleves 

økonomi, medarbeideres holdninger, kommunikasjon og ledernes atferd som 

mulige barrierer for profesjonalitet, men disse ligger omtrent 17-18 prosentpoeng 

lavere enn tid. Av de andre faktorene er det ingen som skiller seg særlig ut, og 

alle ligger relativt lavt. I fritekstfelt for kategorien ”annet” nevnes både interne og 

eksterne faktorer som kan bidra til å forklare noen av funnene presentert over, 

selv om det må påpekes at svært få har svart her. Av interne faktorer nevnes blant 

annet ledere som bryter inngåtte avtaler om lønn og overtid, problemer med IT-

systemer, manglende kunnskaper om lover og forskrifter, manglende 

retningslinjer og mål og store variasjoner i intern struktur. Av eksterne faktorer 

nevnes utydelige rammebetingelser fra kunder, krevende byggherrer, 

samordningsprosjekter der Veidekke deler ansvaret med andre aktører, samt at 

medarbeidere har manglende kunnskap om sluttkundens ønsker og preferanser. 

For øvrig er det verdt å merke seg at 53 % ikke ser noen hindringer for 

etterlevelse av profesjonell. 
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 Figur 6: Barrierer for etterlevelse av profesjonell 

	
I intervjuene framheves primært økonomi, tidspress og planlegging som de 

største utfordringene for etterlevelse av profesjonalitet. Økonomi beskrives som 

en barriere både for profesjonalitet og redelighet (det å ta de rette valgene) 

overfor leverandører og kunder, men også som en barriere for kompetanseheving 

og utvikling av ansatte. Spesielt håndverkere framhever behov for bedre 

planlegging med oppnåelige tidsplaner og realistiske frister. Eksempler som 

nevnes er uklare retningslinjer der prosjekter ikke er ferdig planlagt ved 

byggestart, og at harde parametere i bygg- og anleggsbransjen gjør det vanskelig 

å stille krav til kunden/byggherren. Intern uro og konflikter nevnes også som en 

barriere som kan påvirke tillitsforholdet mellom medarbeidere og dermed også 

måloppnåelsen. Fra både leder- og ansatthold blir det påpekt at ledere på lavere 

nivå (eksempelvis bas) bør følges opp bedre som ledere, både med tanke på 

kompetanse, lederutvikling og tilbakemelding. Noen påpeker også at sikkerhet kan 

bli bedre. Generelt er det enighet om at Veidekke er en profesjonell aktør, og at 

mange av barrierene er kontekstavhengige eller personavhengige. 
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4.2.3 Verdien redelig 
Vår idealtype for redelig er som følger: Å være redelig innebærer å aldri ta 

snarveier eller unndra seg fra lover, regler, Veidekkes verdigrunnlag, samt andre 

etiske retningslinjer. Alt du gjør skal tåle å komme i morgendagens avis. På 

bakgrunn av denne idealtypen ble det utarbeidet 4 spørsmål til 

spørreundersøkelsen som senere ble slått sammen til indeksen redelig. Disse 

spørsmålene ba respondentene angi hvorvidt deres nærmeste leder (1) ikke tar 

snarveier for å nå mål, (2) jobber aktivt for å skape høyere etisk bevissthet, (3) 

legger til rette for at man trygt kan varsle om kritikkverdige forhold og (4) om 

lederen er opptatt av å følge lover og regler.  

 

Gjennomsnittet for redelig er som 

nevnt rundt 4. Standardavviket 

ligger omtrent på samme nivå som 

profesjonell med 0,73. Også her 

samler de fleste respondentene 

seg rundt gjennomsnittet. Svarene på de ulike spørsmålene har også et lignende 

mønster som profesjonell; på spørsmål 1, 3 og 4 ligger de fleste respondentene 

på skåren 4 eller 5. Også her viser altså standardavviket at snittet trekkes opp 

heller enn ned. På spørsmål 2 legger flere seg på skåren 3 og 4, men det er 

fortsatt en majoritet som svarer 4 eller 5. Det er kun 2-9 % som svarer 1 eller 2 på 

noen av disse spørsmålene.  

 

På samme måte som profesjonell, er redelig en verdi som ifølge våre informanter 

er lett å forstå og identifisere seg med, ettersom den forbindes med god etikk og 

moral. Å opptre redelig innebærer for mange å være ærlig, følge lover og regler 

og skape tillit, i tråd med idealtypen ovenfor.  En informant sier at ”redelighet, tror 

jeg, gjenspeiler alt vi gjør” (fokusgruppe F), og redelighet nevnes også av flere 

ledere og ansatte på spørsmål om hva som kjennetegner Veidekkes bedriftskultur.  

 

Veidekke bruker ressurser på å formidle og sikre god forretningsetikk, blant annet 

gjennom obligatoriske kurs for ansatte, og har ifølge våre informanter skjerpet 
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fokus på dette etter asfaltsaken fra 2013, der Veidekke og NCC ble ilagt bøter for 

brudd på konkurranseloven. Informanter som har vært lenge i Veidekke 

identifiserer gjerne denne verdien som en historisk forankret verdi. Ifølge 

Kirkhaug (2013:132) er verdier som er historisk forankret identitetsskapende, og 

kan gi en opplevelse av solidaritet til organisasjonen. Divisjoner med en annen 

historie og kultur, som for eksempel Hoffmann, Veidekke Sverige eller andre 

nyoppkjøpte firmaer vil ikke nødvendigvis inneha den samme forankringen, og vil 

ifølge Kirkhaug (2013:172; 167) ha behov for tydelig kommunikasjon av verdiene 

som tar hensyn til kulturelle særtrekk. Redelig brukes på norsk i Sverige, men 

ordet er gammeldags på svensk og brukes ikke i dagligtale. Selv om informantene 

sier at de forstår ordet godt, har de generelt vanskeligere for å formidle hva de 

legger i det enn de norske informantene. I Hoffmann er verdien oversatt til 

ærlighed.  

 

På spørsmål om hvilke verdier de identifiserer seg mest med, svarer nesten alle 

ledere redelighet og ærlighet (men også i stor grad profesjonalitet). Flere uttrykker 

at redelighet både er en personlig forutsetning og en del av Veidekkes kultur:  

 

”Den dagen du skal være uredelig på jobb kan du bare finne noe annet å gjøre. 

For da hører du ikke hjemme her” (leder E1). 

 

En leder opplever at støtte for etisk riktige valg er tydelig kommunisert ovenfra, 

og at verdien ”gir ryggdekning” (leder D1) for vanskelige avgjørelser som for 

eksempel å velge en dyrere men redeligere leverandør, eller utsettelse av en 

tidsfrist av hensyn til sikkerhet. Redelighet beskrives av ansatte med lederansvar 

som et tillitsforhold mellom ledere, ansatte, kunder og leverandører, og ved å 

opptre redelig over tid sikres nye kontrakter. Dette innebærer blant annet å være 

ærlig med priser overfor kunder og byggherrer, levere gode resultater og kvalitet, 

samt oppfylle krav til sikkerhet. I rollen som leder framheves det å gå foran med et 

godt eksempel, opptre ryddig, ærlig og åpent, og å ”gjøre det ordentlig”.  
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Håndverkere definerer redelighet svært likt som lederne: En ærlig og ordentlig 

utført jobb skaper tillit og lønner seg også økonomisk, og jevnt over oppfatter de 

Veidekke som en redelig bedrift. Det nevnes blant annet at Veidekke investerer i 

tilfredsstillende utstyr. Ved en anledning framheves imidlertid sikkerhet som en 

bekymring. Her opplever informantene at det blir firt på regler rundt sikkerhet, 

noe som klart oppfattes som i konflikt med redelig. Som Kirkhaug (2013:192; 177) 

framhever, er god verdiledelse avhengig av å ”walk the talk”. Dette innebærer at 

det må være samsvar mellom ord og handlinger, slik at verdiene ikke oppfattes 

som hyklerske. 

4.2.4 Barrierer for etterlevelse av redelig 
Som vist i figur 8, oppgir 78 % at det er ingen hindringer for etterlevelse av 

redelig, noe som tyder på at de ansatte opplever høy grad av redelighet blant 

ledere i Veidekke. De barrierene som skårer høyest er tid, økonomi/budsjett, 

medarbeideres holdninger og ledernes atferd. Med en skår på 5-10 % er 

imildertid ikke dette betydelig. Det er svært få som har kommentert i fritekstfelt (1 

%), men barrierer som kommer fram her er rammebetingelser på anbud som kan 

medføre uredelighet med hensyn til arbeidsmiljøloven og HMS, at Veidekkes 

forståelse av redelighet ikke nødvendigvis samsvarer med byggherrens/kundens 

forståelse, og at alle verdiene er avhengige av den enkeltes fortolkning. Et annet 

problem som nevnes er at innmeldte avvik ikke blir fulgt opp, og at informasjon 

om pris og tid ikke alltid formidles med åpenhet og ærlighet i forhandlinger om 

anbud.   
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 Figur 8: Barrierer for etterlevelse av redelig	
 

I intervjuene sier mange informanter at det ikke er mange muligheter for å være 

uredelig i Veidekke. Likevel framheves primært tidspress og økonomi som 

hindringer som kan utfordre både sikkerhet og medarbeideres vilje til å unngå å ta 

snarveier, noe som støtter funnene presentert i diagrammet over. Det kan oppstå 

dilemmaer der man for eksempel må velge mellom å stenge en rotete byggeplass 

på grunn av sikkerhetsrisiko og å overholde tidsfristen for leveransen, slik at det å 

være redelig kan gå på bekostning av å innfri overfor kunden. Andre barrierer 

som nevnes er at det kan være vanskelig for ledere å være ærlige og redelige 

overfor håndverkerne når tidsplanen er urealistisk, noe som kan oppstå når 

Veidekke er underentreprenør og ikke styrer prosjekter selv.  

	

4.2.5 Verdien entusiastisk 
Vår idealtype for entusiastisk er: Å være entusiastisk innebærer å være engasjert, 

til stede og interessert, samtidig som man får andre til å føle seg sett og oppløftet. 

Basert på denne idealtypen utformet vi 3 spørsmål som inngikk i 

spørreundersøkelsen, og som vi senere slo sammen til indeksen entusiastisk. 
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Økonomi/budsjett 11,6
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Språk 4,8
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Respondentene ble bedt om å subjektivt rangere sin nærmeste leders evne til å 

(1) være aktivt til stede og engasjert, (2) inspirere en til å gjøre en god jobb, og (3) 

tilrettelegge for ens mestring i arbeidshverdagen.  

 

Gjennomsnittet for entusiastisk er 

som nevnt mellom 3 og 4, 

nærmere bestemt 3,7. 

Standardavviket er litt høyere enn 

profesjonell og redelig, og ligger på 

0,85. Det er likevel ikke veldig høyt, 

og det er dermed ikke store avvik fra gjennomsnittet blant respondentene her 

heller. På spørsmål 1 og 2 ser vi at de fleste ligger litt over snittet med svar på 4 

og 5, mens 8-10 % gir skåren 1 eller 2. På spørsmål 3 er det derimot litt mer 

spredning i svarene; en majoritet gir skåren 3 og 4, men 10-11 % gir henholdsvis 

2 og 5. Dette spørsmålet har altså flere som gir en lavere skår enn de øvrige vi har 

sett på til nå. Dette er også mye av forklaringen på at gjennomsnittet for 

entusiastisk er noe lavere, og at standardavviket er noe høyere enn profesjonell 

og redelig.  

	
Intervjuene viser at entusiastisk oppleves som en positiv verdi, men det virker 

vanskeligere for informantene å definere hva det betyr i praksis. Det kan henge 

sammen med at entusiasme både er en personlig væremåte i større grad enn de 

ovenstående verdiene slik at den kan variere mer, og at ulike barrierer også 

påvirker mer. Verdien tolkes gjerne som engasjement og motivasjon for jobben, i 

tråd med idealtypen. Ifølge Kirkhaug (2013:178-179) er det en betingelse for 

vellykket verdibasert ledelse at lederen har en atferd som skaper begeistring og 

trygghet, og at han skaper tillit ved å framstå som et forbilde. En karismatisk leder 

som inspirerer de ansatte til å yte maksimalt er også sentralt i 

transformasjonsledelse, der lederen blant annet utøver idealisert innflytelse og 

inspirerende motivasjon (Bass & Avolio i Arnulf 2012:66-67). Veidekkes fokus på 

entusiasme er derfor i tråd med tillitsbaserte ledelsesteorier.  
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Både ledere og håndverkere påpeker at entusiasme i praksis er kontekst-, 

situasjon- og personavhengig, og at det ikke er lett å være entusiastisk hver dag. 

Lederne sier de forsøker å skape entusiasme ved å være positive, blide, snakke 

med de ansatte og skape samhold gjennom sosiale aktiviteter. En entusiastisk og 

engasjert leder er ifølge informantene glad på jobb og får de ansatte til å ha tro på 

at de skal klare å løse nye utfordringer sammen. En leder framhever også at det å 

dra nytte av noens kompetanse og gi positiv tilbakemelding styrker selvfølelsen, 

mens en annen nevner at det skaper entusiasme når lederen kan innfri ønsker, for 

eksempel ved å la en ansatt få jobbe på et bestemt prosjekt eller involvere dem i 

planlegging av prosjekter de selv ønsker.  

 

Håndverkerne sier at de blir motivert av ledere som er positive, viser interesse for 

arbeidet og gir oppfølging, som drar i gang sosiale aktiviteter, har rett 

kompetanse og er til stede:  

 

”Det er for eksempel noen baser som får meg til å være veldig… som sprer sånn 

entusiasme i laget, da. Som igjen skaper en veldig god moral, da. Liksom sånn 

samhold” (fokusgruppe E). 

 

Det framheves imidlertid at ikke alle ledere innehar disse egenskapene. Egen 

entusiasme varierer også mye avhengig av prosjektet eller oppdraget. Tidspress, 

vanskelige oppgaver og mye overtid kan dempe entusiasmen, mens følelsen av å 

skape noe, av å holde tida og få til godt samarbeid er med på å øke den. Flere 

nevner lønn, bonus eller andre insentiver som ønskelig for å styrke entusiasme og 

motivasjon.  

4.2.6 Barrierer for etterlevelse av entusiastisk 
I spørreundersøkelsen svarer 57 % at det er ingen hindringer for etterlevelse av 

entusiastisk, mens både tidspress, medarbeideres holdninger, ledernes atferd, 

økonomi/budsjett og kommunikasjon ser ut til å være barrierer for noen (se figur 

10). 2,5 % har krysset av for ”annet”, og i fritekstfeltet nevnes arbeidsoppgavenes 

karakter (f.eks. ensformighet), belønningssystemene (f.eks. sammenheng mellom 

drift og akkord), den sentrale bedriftskulturen, tanken om at alt skal være likt, den 
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enkeltes personlighet, samt at ansatte på hovedkontoret ikke har god nok 

forståelse for den operative driften, og at det sitter konservative ledere i høye 

stillinger.  

 

	
 Figur 10: Barrierer for etterlevelse av entusiastisk 

 

Disse funnene stemmer godt overens med intervjuene. Her framheves også 

primært tidspress og økonomi, samt dårlig planlegging: Som en håndverker 

uttrykker det:  

 

”[Det er] vanskelig å ha den helt store entusiasmen med i tingene når man stanger 

hodet i veggen hele tiden.”  (fokusgruppe A).  

 

Som nevnt over viser spørreundersøkelsen større spredning i svarene på 

spørsmål 3, om lederen tilrettelegger for mestring i arbeidshverdagen. Dette kan 

henge sammen med hvor godt prosjektet er planlagt, som ifølge informantene 

ofte begrenses av byggherre/kunde eller andre entreprenører som er involvert. 
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Ulike lønnsordninger (akkord, timelønn, fastlønn) og ulike insentiver i konsernet 

nevnes også av flere, samt dårlige holdninger. Noen ansatte savner også mer 

tilbakemelding på utført arbeid.  

4.2.7 Verdien grensesprengende 
Vår idealtype for grensesprengende er: Å være grensesprengende innebærer å 

våge å tenke annerledes og innovativt, skape mangfold i team, og oppfordre seg 

selv og andre til å søke nye utfordringer. Her utformet vi 3 spørsmål til 

spørreundersøkelsen: I hvor stor grad (1) søker din leder kreative løsninger for å 

forbedre måloppnåelse, (2) oppfordrer din leder deg til å tenke nytt, og (3) er din 

leder opptatt av å skape mangfold i team.  

 

Gjennomsnittet for den endelige 

indeksen grensesprengende ligger 

som nevnt mellom 3 og 4, nærmere 

bestemt 3,6. Standardavviket ligger 

på nivå med entusiastisk med 0,88. 

Som for de andre 3 indeksene er 

det ikke veldig store avvik fra gjennomsnittet blant svarene som er gitt. På 

spørsmål 1 gir de fleste respondentene skåren 3 eller 4. Omtrent 9 % ligger under 

3, og 16 % har svart 5. Her ligger altså de fleste rundt gjennomsnittet. På 

spørsmål 2 og 3 er det derimot mer spredning i svarene. Her ser vi at henholdsvis 

14 % og 12 % gir skåren 1 eller 2, mens 18 % og 16 % gir høyeste skår. Dette 

forklarer hvorfor grensesprengende har både lavere gjennomsnitt og høyere 

standardavvik.  

 

I de kvalitative intervjuene er grensesprengende (oversatt til nytænkning i 

Hoffmann) den verdien både ledere og håndverkere identifiserer seg minst med, 

har minst kjennskap til og har vanskeligst for å omsette i praksis. Svar som ”Å, 

den er vanskelig!” (leder C3), og ”hva menes med det” (leder C2) og ”det er veldig 

vagt” (leder D2) er vanlige. Flere ler litt av grensesprengende. Det kan virke som 

verdien både er diffus i betydning, og at den bryter med informantenes 

oppfatning av Veidekke, som heller framheves som tradisjonsrik og trygg enn 
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nyskapende og grensesprengende. Ifølge Kirkhaug (2013:171) er verdier ofte 

tvetydige eller svært innholdsrike, noe som kan gjøre dem både vanskelige å 

formidle og å tolke. Muligens oppfattes grensesprengende også mer som en 

periferiverdi enn en kjerneverdi (Kirkhaug 2013:61-62, se også kapittel 2.1). Ifølge 

Kirkhaug (2013:126), bør organisasjonsverdier være i samsvar både med 

organisasjonens mål og samfunnets normer. Innovasjon og nytenkning er 

populære og positive verdier i samfunnsdiskursen, men oppfattes kanskje ikke 

som sentrale i Veidekkes profil, som beskrives som en traust og ordentlig aktør i 

en konservativ bransje.  

 

Grensesprengende beskrives av mange informanter som å prøve noe nytt, tenke 

nytt, og finne nye løsninger på utfordringer i arbeidet. Mange mener det er en god 

verdi å strebe mot, og nevner store, uvanlige prosjekter i krevende omgivelser, 

for eksempel på Svalbard. I forbindelse med ledernes evne til å bruke nye 

metoder til å effektivisere i hverdagen mener mange at de ikke er gode nok. 

Evnen til å være nytenkende og oppfordre til nytenkning framstilles også som 

personavhengig. Noen ledere mener at det er åpent for å komme med forslag 

som blir tatt seriøst av ledere over, mens andre ledere sier at de ikke oppmuntres 

av sin leder til å være nytenkende. Når lederne blir bedt om å gi eksempler, sier 

flere at det er vanskelig:  

 

”Grensesprengende er desidert vanskeligst å […] si konkret hva vi gjør og 

eventuelt hva vi burde ha gjort” (leder D2). 

 

Håndverkerne vi intervjuet har ulike erfaringer. Generelt synes de at Veidekke ikke 

er spesielt nytenkende, selv om det framheves nye metoder, utstyr og prosjekter 

der man prøver nye ting. På spørsmål om ledelsens evne til å oppfordre til 

nytenkning opplever de generelt at de kan komme med ideer og forslag til 

løsninger, men det er ulikt om de opplever at forslagene blir tatt til etterretning. I 

flere prosjekter sier informantene at lederne er flinke til å spørre dem til råds og at 

de får være med på å diskutere løsninger. I et prosjekt opplever imidlertid 

håndverkerne at deres forslag om bedre løsninger ikke blir hørt. Her viser de også 
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lite kjennskap til meningsinnholdet i grensesprengende. Når de får forklart at det 

blant annet innebærer at lederne skal tilrettelegge for nytenkning, blir det tolket 

negativt fordi det i deres oppfatning ikke stemmer. En leder ved det samme 

prosjektet uttrykker at det er positivt at håndverkerne kommer med så mange 

forslag, men at de ikke alltid er gjennomførbare. En utfordring med 

organisasjonsverdier er at de kan skape falske forventninger, og til og med bli 

dysfunksjonelle hvis de overdrives. Når de ikke oppleves å være i tråd med 

ledernes atferd eller gitte rammebetingelser kan tilliten dessuten svekkes heller 

enn å styrkes (Kirkhaug 2013:168; 177; 192). 

4.2.8 Barrierer for etterlevelse av grensesprengende 
I spørreundersøkelsen oppgir 41 % at det er ingen hindringer for etterlevelse av 

grensesprengende, noe som er betydelig lavere enn de øvrige verdiene (se figur 

12). Tid og økonomi/budsjett er her de største barrierene. Sammenlignet med 

barrierene for de øvrige verdiene skiller økonomi seg ut som en viktigere faktor 

for grensesprengende enn de andre (med skår på 7-11 %). Tid har den høyeste 

skåren, og er nær skåren på tid for profesjonell, mens de andre verdiene skårer 

lavere for denne barrieren. Både krav fra kunder, kompetanse og mål for arbeidet 

får betydelig høyere skår for grensesprengende enn for de andre verdiene, noe 

som også gjenspeiles i de kvalitative funnene for barrierer under. Derimot er det 

ikke spesielt høy skår for barrieren ”eierskap til verdier”, som man kunne forvente 

ut fra de kvalitative undersøkelsene. I fritekstfeltet for svaralternativet ”annet” (3 

%) kommer kommentarer om at verdien er uklar, og at det er vanskelig å se at 

arbeidet de gjør er grensesprengende. Videre kommenteres det at 

grensesprengende er kontekstavhengig: Det er ikke relevant for alle stillinger og 

alle enheter/prosjekter, og er i tillegg avhengig av personlighet. Den sentrale 

bedriftskulturen og styringssystemet beskrives som å ha aversjon mot risiko, å 

være konservativ og trygghetssøkende, at ledere ikke lytter til forslag om nye 

løsninger, og at det er svak ressursutnyttelse og erfaringsoverføring mellom ulike 

steder. Videre kommenteres det at tanken om at alt skal være likt kan være 

hemmende, samt bruk av underentreprenører. Det påpekes også at det bør være 

balanse mellom innovasjon og rutinearbeid, og at det ikke er bra å være for 

kreative.   
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 Figur 12: Barrierer for etterlevelse av  grensesprengende 

 

Kommentarene i fritekstfeltet stemmer godt overens med funnene fra intervjuene, 

der det kommer fram at økonomi og tidspress/stress kan hemme nytenkning.  En 

leder framhever at nytenkning krever forberedelser og endring av ”mindset”, som 

noen ganger er vanskelig (leder A2). En annen årsak til at det er lett å gjøre som 

man alltid har gjort, er ønsket om rask inntjening fra både håndverkere og ledere. 

Akkordlønn for håndverkere framheves av en informant som en mulig årsak til at 

man ikke vil bruke tid på nye løsninger. Et annet forhold som kan påvirke viljen til 

tilrettelegging for innovasjon i Veidekke er at det er lav turnover4. Folk blir 

værende lenge i bedriften, og dette gjelder alle ledd og nivåer i organisasjonen. 

Dette er positivt, men kan også ifølge en leder medføre at de mest nytenkende og 

karrierebevisste søker seg til andre bedrifter fordi det er vanskelig å komme forbi 

dem med høy ansiennitet lengre opp i ledelsen. Flere nevner behov for 

kompetanseheving for å tilrettelegge for innovasjon. Krav fra kunder er en 

																																																								
4 I følge tall fra Veidekkes årsarapport for 2015 var det 12 % turnover dette året. 
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åpenbar barriere, som også henger sammen med tid og økonomi. Likevel 

framhever en leder at de mange ganger har fått aksept for forslag og løsninger i 

samarbeid med byggherren. 

4.3 Hvor forankret er de fire verdiene? 
Både de kvantitative og de kvalitative undersøkelsene viser god kjennskap til 

PREG. Som vi har sett over tolkes verdiene til dels ulikt, avhengig av kontekst, 

person og rolle. Det er ifølge Kirkhaug (2013:167) naturlig at ”budskapet kan 

forstås ulikt i ulike avdelinger og ulike profesjoner”. Samtidig er det også samsvar 

mellom informantenes oppfatninger. Av de fire verdiene er profesjonell og redelig 

de som klart er lettest å forstå og bruke, mens entusiastisk og grensesprengende 

oppleves som mindre konkrete. En mulig forklaring på dette kan være at de to 

første er kjerneverdier, det vil si verdier som gir uttrykk for de ansattes 

grunnleggende oppfatninger om rett og galt, mens de to siste er nærmere 

periferiverdier, det vil si verdier som har lavere prioritet i organisasjonen og anses 

som mindre viktige (Kirkhaug 2013:61-62). I tillegg har de to første verdiene 

historisk forankring, og oppleves av informantene som å være i tråd med 

Veidekkes bedriftskultur. Som Schein (2010:13-14, egen oversettelse) påpeker, er 

kultur noe som ligger ”under overflaten”, som er vanskelig å endre. 

 

Både ledere, håndverkere og tillitsvalgte gir uttrykk for at verdigrunnlaget er bedre 

forankret jo høyere opp i ledelsen man kommer, men mindre anvendt lenger ned i 

linjen. Ifølge Kirkhaug (2013:162-163) bør ansatte aktivt inkluderes i 

implementering av verdiene i organisasjonen. Hvis verdistrategien er for 

toppstyrt, kan det være utfordrende å skape tilhørighet til verdiene. Noen 

informanter framhever at på grunn av at Veidekke er en divisjonsbasert 

organisasjon der enhetene ikke er samlet, kan det utvikle seg lokale kulturer som 

konkurrerer med de felles verdiene. Lokal kultur som barriere er også representert 

i spørreundersøkelsen. Kirkhaug (2013:133) påpeker også at verdibasert ledelse 

kan være utfordrende for store, komplekse organisasjoner. Videre kan verdibasert 

ledelse møte utfordringer hvis organisasjonen har sterke, profesjonsbaserte 

subkulturer som har egne verdier knyttet til yrket (Schein 2010:55-68).  
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Selv om det er stor variasjon i begge grupper, uttrykker håndverkerne et noe 

mindre bevisst forhold til verdiene og mindre eierskap til dem enn lederne. Flere 

gir uttrykk for at daglig ledelse dreier seg mer om praktiske beskjeder, tydelighet 

og kommunikasjon, og at verdiene ikke kommuniseres i særlig grad fra ledelsen. 

Noen har vært på nyansattkurs og lignende, men er ikke tydelige på at det har 

vært verdifullt for arbeidet deres. Håndverkerne er opptatt av praktisk 

tilrettelegging slik at de kan levere fra seg et godt arbeid. God planlegging, 

tilgjengelige ledere som investerer i det sosiale og mulighet for god inntjening 

framheves av flere som viktigere elementer for en god arbeidshverdag enn 

verdiene i Veidekkehuset. Men kanskje er dette nettopp elementer som stammer 

fra Veidekkes verdigrunnlag? Dette vil vi drøfte nærmere i forbindelse med 

kommunikasjon og kultur (kapittel 4.6 og 4.7). 

4.4 Veidekkes ønskede lederatferd 
Veidekkes ønskede lederatferd kan forstås i lys av både transformasjonsledelse, 

situasjonsbestemt ledelse og målstyring. Ifølge prinsippene for 

transformasjonsledelse, viser både PREG-verdiene og lederatferdsbegrepene et 

ønske om en ledelse som inspirerer, motiverer og utvikler medarbeidere gjennom 

åpen dialog og godt samarbeid, med et felles mål om å skape gode resultater 

(Karlsen 2014:111-112). Situasjonsbestemt ledelse innebærer at lederen må 

tilpasse sin lederstil til situasjonen og den enkelte medarbeider, noe som ifølge 

Karlsen (2014:107) er godt egnet i prosjektbaserte virksomheter der medarbeidere 

og oppgaver skifter ofte. Avhengig av medarbeidernes motivasjon og 

kompetanse kan lederen variere i hvilken grad han opptrer rådgivende, 

medvirkende eller delegerende. Med andre ord, kan lederen veksle mellom mer 

transformativ og mer transaksjonell ledelse etter behov. Målstyring defineres som 

styring og avgrensning gjennom mål, hvor konkrete resultater står i sentrum 

framfor måten arbeidet utføres på (Kirkhaug 2013:34-35). Ifølge Kirkhaug 

(2013:103) er det en styrke ved verdibasert ledelse at den kombinerer 

tilsynelatende motstridende funksjoner, og er både oppgaveorientert, 

relasjonsorientert, endringsorientert og strategisk orientert. Ved å påvirke 

holdninger og atferd gjennom verdier, kan kontroll og frihet kombineres uten at 

regelbruken blir for høy.  
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Kjennskapen til Veidekkes ønskede lederatferd er 

noe lavere enn kjennskap til verdiene i 

Veidekkehuset (se figur 13). En del av 

forklaringen på dette kan være at begrepene som 

inngår i ønsket lederatferd ikke framstår som like 

enhetlige som PREG i Veidekkehuset. Kanskje 

kan mangelen på en slik enhetlig figur påvirke 

hvor enkelt ønsket lederatferd kan spres? Hadde 

man utarbeidet en visuell framstilling på linje med 

Veidekkehuset, ville kanskje dette vært noe de ansatte enklere kunne fått grep om, 

og på den måten forstått helheten i konseptet. Som vi ser med nettopp 

Veidekkehuset, kan det være nyttig å ha enkle symboler som på mange måter 

oppsummerer hele eller deler av organisasjonskulturen (Ortner 1973:1344). 

 

Ettersom kjennskapen til ønsket lederatferd ikke er like høy som PREG, er det 

interessant å se om kjennskapen varierer mellom ulike grupper5.  

Tabell 2 viser en til dels stor variasjon i kjennskap mellom de ulike gruppene. 

Blant landene er det et relativt tydelig skille, og det ser ut til at begrepene som 

inngår i ønsket lederatferd er mer kjent blant de norske respondentene. Blant 

funksjonærer (og ”andre”) og håndverkere, i både Sverige og Norge, er det en 

																																																								
5	Vi gjør oppmerksom på at Danmark ikke har fått spørsmål om ønsket lederatferd da Hoffmann 
ikke bruker disse ordene på samme måte. Resultatene som vises her er dermed kun svar fra 
respondenter i Norge og Sverige.	

Tabell 2: Kjennskap til ønsket lederatferd blant ulike grupper 

Ja 94,06

Nei	og	Vet	ikke 5,94
Sverige Norge Funksjonær og annet Håndverker Ja Nei

Ja 55 % 76 % 77 % 55 % 81 % 53 %

Nei og Vet ikke 45 % 24 % 23 % 45 % 19 % 47 %

Ja 69,21
Nei	og	Vet	ikke 30,79

Kjen_vh

Kjen_øl

Land Stillingstype Lederansvar

Kjenner du til ønsket lederatferd?

94	%

6	%

Kjennskap til verdiene (PREG)

Ja Nei og Vet ikke

69	%

31	%

Kjennskap til ønsket lederatferd

Ja Nei og Vet ikke

Ja 94,06
Nei	og	Vet	ikke 5,94

Ja 69,21
Nei	og	Vet	ikke 30,79

Kjen_vh

Kjen_øl

94	%	

6	%	

Kjennskap til verdiene (PREG) 

Ja Nei og Vet ikke 

69	%	

31	%	

Kjennskap til ønsket lederatferd 

Ja Nei og Vet ikke 

Figur 13: Kjennskap til ønsket lederatferd 
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tilnærmet identisk forskjell mellom disse to gruppene. Skillet er enda litt større når 

man ser på de med og uten lederansvar, og blant de med lederansvar er det over 

80 % som sier de kjenner til disse begrepene. Vi gjør imidlertid oppmerksom på 

at 70 % av respondentene har lederansvar.   

 

Figur 14 viser de svenske og norske respondentenes gjennomsnittlige rangering 

av sin nærmeste leder på hver enkelt indeks for ønsket lederatferd. Også her 

ligger alle tre relativt høyt på skalaen. Både involvering og frihet under ansvar 

ligger tett på 4, og tydelige mål ligger rett under. I de neste delene av rapporten 

vil vi gå nærmere inn på hver enkelt ønsket lederatferd.  

	

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	

4.4.1 Den ønskede lederatferden involvering 
Vår idealtype for involvering er: Å være en involverende leder innebærer å 

inkludere medarbeidere, kunder og leverandører slik at den samlede 

kompetansen og ressursene til Veidekke benyttes for å levere konkurransedyktige 

løsninger. En involverende leder skaper eierskap til felles mål gjennom gjensidig 

tillit, åpen kommunikasjon og engasjement. Ut fra denne utformet vi 3 spørsmål til 

spørreundersøkelsen som senere ble slått sammen til indeksen involvering. I hvor 

stor grad (1) involverer din leder deg i å finne gode løsninger, (2) har du en åpen 

relasjon til din leder, og (3) opplever du gjensidig tillit mellom deg og din leder.  

 

Frihet	under	ansvar 4,03
Tydelige	mål 3,82
Involvering 3,98

0 1 2 3 4 5

Frihet under ansvar

Tydelige mål

Involvering

1 = Ikke i det hele tatt - 5 = Veldig ofte

Praktiserer din nærmeste leder...?

0 1 2 3 4 5

Involvering

1 = Ikke i det hele tatt - 5 = Veldig ofte

Praktiserer din nærmeste leder...?

0 1 2 3 4 5

Tydelige mål

1 = Ikke i det hele tatt - 5 = Veldig ofte

Gir din nærmeste leder...?

0 1 2 3 4 5

Frihet under ansvar

1 = Ikke i det hele tatt - 5 = Veldig ofte

Praktiserer din nærmeste leder...?

Figur 14: Respondentens rangering av nærmeste leders praktisering 
av ønsket lederatferd 
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Gjennomsnittet for involvering som 

helhet er som nevnt 4. 

Standardavviket ligger litt høyere 

enn PREG med 0,91. På spørsmål 1 

gir de fleste en skår på 4, mens 

mange også ligger på 3 og 5. 11 % svarer 1 eller 2 her. Spørsmål 2 og 3 viser 

hvorfor standardavviket ligger noe høyere her, da de fleste gir en skår på 4 eller 5. 

På siste spørsmål gir faktisk flere skåren 5 framfor 4. På de to siste spørsmålene 

svarer bare 5 % 1 eller 2, og det relativt høyere standardavviket gjenspeiler altså 

at flere ligger over heller enn under gjennomsnittet.  

 

Involvering er viktig for ansatte i Veidekke. Inkludering, samarbeid, tydelighet og 

gode rammer for arbeidet fremmes av både ledere og håndverkere når de blir 

spurt om hva som for dem er en god lederstil. Gjennom involvering kan de 

ansatte oppleve at ledelsen verdsetter deres kunnskap og synspunkter. Dette kan 

også fungere som en sosial belønning i form av anerkjennelse og 

oppmerksomhet (Kirkhaug 2013:179). Mangel på involvering og indre stimulans 

kan resultere i et rent transaksjonelt forhold mellom lederne og de ansatte, der 

styring baseres mer på kontroll enn frihet (Arnulf 2012:100).  

 

Fra et lederperspektiv finner vi at de fleste oppgir inkludering som en av de 

viktigste oppgavene de har som ledere. Uten referanse til de ønskede 

lederatferdene, oppgir flere at de ser seg selv som en inkluderende leder; en som 

involverer og gir frihet. Dette gjøres gjennom tett oppfølging, opplæring og 

tilrettelegging, samt å sørge for en god tone blant medarbeiderne, gi 

medbestemmelse og rom for at medarbeiderne kan komme med meninger og 

løsninger. Lederne beskriver en åpen relasjon til ansatte basert på gjensidig tillit: 

 

”Jeg er veldig åpen. Jeg har veldig god kontakt med de ansatte. Det er ikke noen 

som er redde for å komme opp. […] for å få til et samarbeid. Så det ikke blir oss 

mot dem” (leder A1). 

 

Figur 15: Praktiserer din nærmeste leder involvering? 

Frihet	under	ansvar 4,03
Tydelige	mål 3,82
Involvering 3,98

0 1 2 3 4 5

Frihet under ansvar

Tydelige mål

Involvering

1 = Ikke i det hele tatt - 5 = Veldig ofte

Praktiserer din nærmeste leder...?

0 1 2 3 4 5

Involvering

1 = Ikke i det hele tatt - 5 = Veldig ofte

Praktiserer din nærmeste leder...?

0 1 2 3 4 5

Tydelige mål

1 = Ikke i det hele tatt - 5 = Veldig ofte

Gir din nærmeste leder...?

0 1 2 3 4 5

Frihet under ansvar

1 = Ikke i det hele tatt - 5 = Veldig ofte

Praktiserer din nærmeste leder...?
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”Det er på en måte å prate med folk og gå rundt å høre og liksom se, og jeg føler 

jo også at det er en grad av involvering, en måte å bry seg og spørre og den delen 

da, som jeg synes er viktig” (leder D2). 

 
  
De kvantitative funnene presentert over viser at når respondentene blir spurt som 

ansatte, gir både ledere og håndverkere sin nærmeste leder høy skår på 

lederatferden involvering.  

 

Det kan virke som om involvering som ønsket praksis er godt internalisert og 

forstått blant ledelsen i Veidekke. Når informantene skal utdype hvordan 

involvering utøves i praksis, fokuserer flere ledere på lean-basert involvering. 

Lean-metodikken handler om å ”øke produktiviteten, forbedre kvaliteten, 

minimere tidsbruk, redusere kostnader etc.” (Karlsson & Åhlström 1996:25). I 

Veidekke har man tilpasset lean-konseptet til virksomheten, og 

produksjonsformen har fått ulike navn, deriblant Involverende Planlegging, 

Kontinuerlig Forbedring og Medarbeiderinvolvering. Andre informanter 

vektlegger morgenmøter når spurt om involvering, og andre igjen snakker mer 

generelt om åpen kommunikasjon og inkludering. Det ”verdiskapende samspillet” 

mellom ledelse, ansatte, kunder og leverandører (søylene og taket i 

Veidekkehuset) forbinder de også med involvering. Morgenmøter og lean-basert 

involvering kan fungere som styringsverktøy som ledelsen kan ta i bruk for å 

inkludere og motivere sine ansatte i en travel arbeidshverdag (Ingvaldsen, Rolfsen 

og Finsrud 2012). På morgenmøtene får de ansatte informasjon om planen for 

dagen og hvor langt prosjektet har kommet. Det er ulik praktisering av 

morgenmøter rundt om i organisasjonen. Noen har formelle møter hver morgen 

hvor ledelsen og håndverkerne møtes, noen har ukentlige møter hvor de får 

planen for den neste uken og andre månedlige møter. Noen opplyser også at de 

ikke har noen formell ordning for å møtes. Vi får inntrykk av at flere av lederne vi 

har intervjuet bruker morgenmøtene hovedsakelig som en arena for å informere 

om de konkrete arbeidsplanene for den neste uken, og terpe på sikkerhetsrutiner 

(i noen deler av bedriften kaller de det HMS-minuttet). I slike tilfeller kan 

medarbeidere heller oppleve morgenmøtene som en kanal for å få informasjon og 
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beskjed om hva de skal gjøre av ledere de muligens ellers ikke snakker så mye 

med, enn et forum hvor de kan diskutere og oppleve at de blir involvert i 

planleggingen. Ut fra våre intervjudata kan det virke som at de som har sjeldnere 

morgenmøter (fra én gang i uken til én dag i måneden) benytter møtene primært 

til praktisk tilrettelegging, mens de som har daglige morgenmøter har mer rom for 

inkludering av medarbeiderne: 

 

”Vi har jo morgenmøter hver morgen. Nå er jeg ikke med på hvert møte, men de 

gangene jeg er her er jeg jo med... og det er en meget bra måte å inkludere 

arbeidsfolka på” (leder C1).  

 

En annen leder på samme byggeplass mener de har blitt flinkere til å inkludere 

etter at de begynte med morgenmøtene. I samtale med håndverkerne på samme 

byggeplass bekreftes det at morgenmøtene er en arena hvor de kan komme med 

ideer og innspill i forbindelse med planlegging og gjennomføring. I tilfeller der 

håndverkerne sier de opplever avstand til de som sitter på kontoret, kan 

hyppigere morgenmøter der funksjonærene møter dem i tillegg til formann/bas 

og anleggsleder være fordelaktig.  

 

Når ledere snakker om hvordan de selv involverer ansatte, er samarbeid og 

oppfølging ofte nevnt. En leder snakker også mye om å utvikle internkompetanse 

istedenfor å hente inn fra andre bedrifter, og er opptatt av å involvere ved å gi 

ansatte muligheter for økt ansvar. Dette henger også nært sammen med tydelige 

mål, som utdypes nedenfor. 

 

I samtalene med lederne kan det tyde på at noen har en praktisk tilnærming til 

involvering, altså at de involverer der det er hensiktsmessig, mens andre uttrykker 

involvering som en grunnleggende lederholdning i alt de gjør. En leder beskriver 

hvordan han involverer aktuelle medarbeidere. Han er åpen for å lytte til 

håndverkernes forslag til løsninger, som kan være bedre enn hans egne: 

 

”Når jeg tenker på en isolert arbeidsoppgave så kan jeg tenke på hvordan det skal 

gjøres, og så legger jeg det framfor dem som skal gjøre det, så kan det jo hende at 
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de argumenterer for å gjøre det på en annen måte, og da må vi jo finne en felles 

løsning. For dem hadde en bedre løsning enn jeg hadde. Og de kamelene er ikke 

alltid så lett å svelge” (leder C2). 

 

Hvor mange som skal involveres og i hvilken grad avhenger også av prosjekt, noe 

som vitner om en situasjonsbestemt og fleksibel lederstil. Flere ledere fremmer et 

sterkt ønske om å skape ”lag” som jobber sammen mot felles mål. Utfordringer 

som nevnes i forbindelse med dette er blant annet ulik motivasjon hos 

håndverkerne, og lederegenskapene til bas.  

 

Når vi spør håndverkerne om hva de mener er god ledelse for dem, er inkludering 

blant de første elementene som nevnes. Noen savner å bli involvert, mens andre 

er godt fornøyd og uttrykker et felleskap med ledelsen. På spørsmål om hvordan 

de tenker på ledelsen i lys av ønsket lederatferd, sier en håndverker følgende: 

 

”Det er jo det at de er flinke til å involvere oss ute i forhold til framdrift, vi får mye 

ansvar og får frihet i tillegg […] Det er derfor vi er så tett… vi får beskjeder med en 

gang ut [...] og da blir vi jo, vi er veldig knyttet til hverandre” (fokusgruppe D). 

	
De fleste oppgir at de til en viss grad blir involvert i planlegging. Som vist over, gir 

respondentene i spørreundersøkelsen (både ledere og håndverkere) høy skår på 

spørsmål om deres nærmeste leder er involverende. Det kan dermed være at vi 

har fanget opp noen atypiske situasjoner i noen av intervjuene6. I ett av 

intervjuene beskrives involvering som det månedlige møtet de egentlig skulle 

hatt, men som først ble et kvartalsmøte og tilslutt et halvårsmøte. Basen i laget er 

med på utforme ukeplaner med nærmeste leder, men ellers opplever de å ha liten 

påvirkningskraft på det som skjer. De er også misfornøyd med i hvor stor grad 

deres innspill blir tatt til betraktning, noe de mener er et resultat av dårlig 

kommunikasjon og samarbeid innad i ledelsen, og mellom ledelsen og dem. En 

annen håndverkergruppe sier at de involveres gjennom en liten samling på 

morgen, eller ukentlige morgenmøter, men ellers lite, og de savner innblikk i 

																																																								
6	Det er riktignok relativt få håndverkere i utvalget i spørreundersøkelsen.	
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prosjektet som helhet. Flere setter ord på at de ønsker å involveres mer konkret 

både i de store og de små prosessene.  

 

Når lederne blir spurt om de selv opplever å bli involvert og om det involveres 

blant lederteamet svarer de fleste at dette antakeligvis ikke gjøres godt nok. Ut ifra 

samtalene vi har hatt får vi inntrykk av at lederne selv har liten opplevelse av 

hvordan de ”burde” bli involvert i prosessene selv. Noen opplever å ha god 

kommunikasjon og et godt samarbeid seg imellom med rom for å diskutere ting, 

mens andre opplever i større grad at det er få å snakke med. En leder på lavere 

nivå nevner spesielt en opplevelse av mangelfull kommunikasjonsflyt mellom seg 

selv og sin nærmeste leder. Beskjeder blir gitt veldig kort tid i forveien, og lederen 

vet ikke alltid hvem han skal henvende seg til.  

 

Selv om de fleste lederne ytrer et ønske om å ha en involverende lederstil, er det 

flere som oppgir at de synes det til tider er vanskelig å skulle involvere. Det er 

ulikt i hvor stor grad medarbeidere ønsker å bli involvert i det som skjer. Noen 

ønsker å få beskjed om hva de skal gjøre for så å gå hjem når jobben er gjort, 

mens andre i større grad setter pris på muligheten til å være med. Flere ledere 

opplever det problematisk å skulle implementere verktøy som lean-basert 

involvering på grunn av motstand blant ansatte. Dette antar de spesielt skyldes 

stor spredning i alder, personlighet og motivasjon for merarbeid. Ifølge 

Ingvaldsen et al. (2012) kan også lean-basert produksjon være et 

målstyringsverktøy som potensielt kan begrense ansattes medbestemmelse fordi 

det blant annet innebærer kontroll og økt arbeidspress. Noen informanter 

fremmer likevel viktigheten av tydeligere lean-basert involvering som verktøy. De 

opplever at det ikke har blitt tatt alvorlig nok, men at det er en arbeidsform som 

ikke kommer til å forsvinne og derfor må bli tydeligere kommunisert. Noen 

opplever også at ledere er begrenset av tid, og dermed gjerne prioriterer økonomi 

og produksjon. Det er også som nevnt begrenset hvor mye involvering de ansatte 

er interessert i, og det er heller ikke effektivt å involvere ansatte for mye i 

beslutningsprosesser. Som en leder sier:  
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”Men, det er heller ikke alltid like hensiktsmessig å involvere alle i alt som skal 

gjøres” (leder A2).  

 
Selv om den kvantitative undersøkelsen viser høy skår på involverende atferd, 

viser våre intervjudata tildels store forskjeller i hvor stor grad involvering oppleves 

som en utøvd lederatferd, både av lederne selv og av håndverkerne. Begge 

gruppene vektlegger involvering og samarbeid, men noen opplever at det ikke 

utøves i praksis. Dette kan blant annet skyldes utydelig kommunikasjon når det 

gjelder hvordan involvering skal operasjonaliseres (Kirkhaug 2013:143). Flere 

ledere oppgir at de ønsker å ha en lederstil som er åpen og inkluderende, men 

noen gir inntrykk av at dette innebærer å ha en åpen dør framfor en oppsøkende 

lederstil hvor de aktivt går inn for involvere håndverkerne.  

	

4.4.2 Den ønskede lederatferden tydelige mål 
Vår idealtype for tydelige mål er: Å sette tydelige mål innebærer å gi tydelige 

rammer, sette tydelige krav og forventninger til ansattes arbeid, og gi 

tilbakemelding og oppfølging. Lean-basert involvering brukes som et verktøy til å 

tydeliggjøre mål og forbedring i samarbeid med de ansatte. Her ble det utformet 5 

spørsmål til spørreundersøkelsen, som i dataanalysen ble slått sammen til 

indeksen tydelige mål. Her skulle respondenten si hvor enig vedkommende var i 

påstanden om at nærmeste leder (1) kommuniserer tydelige forventninger til 

meg, (2) gir konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet mitt, (3) følger jevnlig opp 

våre mål, (4) igangsetter nødvendige tiltak for å nå mål, og (5) tilrettelegger for 

kontinuerlig utvikling av ansatte (f.eks. kompetanseutvikling).  
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Gjennomsnittet for tydelige mål er 

som nevnt litt under 4, nærmere 

bestemt 3,8. Standardavviket 

plasserer seg omtrent på nivå med 

PREG med 0,79. På alle 5 spørsmål 

ligger de fleste svarene på eller 

rundt gjennomsnittet (mellom 3 og 5). Tendensen er at flest gir skåren 4 av 5, men 

det er flere som svarer 5 enn 3. Det er riktignok ikke like tydelige skiller mellom 

topp- og midtsjiktet som de vi har sett på PREG og involvering. Det er mellom 8 

% og 11 % som svarer 1 eller 2 her.  

 

Å gi tydelige mål og rammer for arbeidet nevnes ofte i forbindelse med 

involvering, og kan også knyttes til styringsverktøyet lean. Idealtypen for tydelige 

mål kombinerer trekk fra målstyring og transformasjonsledelse. Målstyring er mye 

brukt i prosjektledelse, og innebærer å spesifisere mål, milepæler og resultater 

med klare rammebetingelser, samtidig som medarbeidere får medvirkning og 

handlingsrom (Karlsen 2014:388).  

 

I likhet med involvering, trekkes evnen til å sette tydelige mål og sørge for god 

planlegging fram som viktige lederegenskaper av både håndverkerne og lederne. 

Vi ser imidlertid at det er liten enighet rundt hva dette innebærer. Når vi spør om 

dette, trekker noen fram økonomiske og sikkerhetsmessige mål som at bygget 

skal bli ferdig og at bedriften skal tjene penger, mens andre snakker mer om 

prosjektplanlegging og gjennomføring. Én leder peker på en plansje med mål for 

2015 og sier dette er viktig og noe å strekke seg etter. Blant dem vi har snakket 

med er det en tydelig praktisk tilnærming til og forståelse av tydelige mål, men 

mange ledere oppgir at de selv ikke er gode nok til sette dem. Gjennom 

intervjuene kommer det tydelig fram at mål og planlegging er blant de områdene 

de synes det er vanskeligst å praktisere på en god måte:  

 

”Man kan kalle det frihet eller mangel på rutiner. Tydelige mål er vi ikke så gode 

på” (leder C1).  

Figur 16: Praktiserer din nærmeste leder tydelige mål? 
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De vet som regel når bygget skal være ferdig, og hvilke økonomiske rammer som 

er satt, men ellers lite. Noen konkrete planer for uken legges, men målene er som 

regel ikke tydelig kommunisert, og de blir ofte ikke møtt. Det utarbeides gjerne 

ukeplaner, toukersplaner og seksukersplaner, men flere ledere opplever selv at de 

ikke stemmer overens med virkeligheten:  

 

”Det er vanskelig å komme med noe konkret når det ikke foreligger noe konkret” 

(leder A2).  

 

En leder sier at det er vanskelig å sette realistiske mål når man er avhengig av så 

mange andre aktører. På ett prosjekt er håndverkerne fra Veidekke 

underentreprenører og jobber med veldig mange andre, mens på andre 

prosjekter oppgis krevende byggherrer som en av hovedutfordringene i 

forbindelse med å følge planer og målsettinger. Når spurt hvordan han selv 

kommuniserer tydelige mål til sine medarbeidere, svarer en leder at han 

kommuniserer når oppgaver skal være ferdig, og nye sikkerhetsrutiner som skal 

implementeres. Flere ledere opplever at det ikke blir kommunisert tydelige mål for 

dem selv, og mener det er altfor mye usikkerhet og for lite målbevissthet i sitt 

eget lederteam. 

 

Håndverkerne bekrefter mye av informasjonen vi får fra lederne. Det legges planer 

for uker av gangen, men de opplever av og til at målene ikke er tydelig 

kommunisert eller etterleves. Flere opplever også at planene er vanskelige å 

forholde seg til ettersom de stadig endres på:  

 

”Vi kan få planen for uka på [nevner dagen], men neste dag er den allerede utgått 

fordi vi må endre på ting” (fokusgruppe E).   

 

Håndverkerne skjønner at det er vanskelig å sette tidsrammer for ulike oppgaver, 

men mener at lederne ville hatt et mer realistisk perspektiv dersom de i større 

grad var ute og så på oppgavene de planlegger. En gruppe håndverkere oppgir at 

de får ukeplaner som er utarbeidet i samarbeid med bas, men mener selv at de 

først og fremst setter egne mål for arbeidet sitt. En annen gruppe håndverkere 
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opplever at de mangler mål og retningslinjer; hvordan ting skal se ut og når det 

skal være ferdig: 

 

”En organisert plan for når det skal være ferdig, det synes jeg vi mangler” 

(fokusgruppe A).  

 

På denne byggeplassen mener håndverkerne at det er lite kommunikasjon om 

realistiske forhold mellom byggledelsen og ledere på lavere nivå. De prøver å 

holde på tidsplaner som er urealistiske, men trenger noen som ”slår i bordet” og 

er ærlige om hvor lang tid oppgaven tar.  Det er en tydelig tendens blant 

håndverkerne at de opplever at planer legges, men at disse verken er realistiske 

eller godt forberedt. Et problem med målstyring er ifølge Kirkhaug (2013:100) at 

det er vanskelig å utforme tydelige mål og tidsfrister på grunn av kompleksiteten 

av oppgavene. Når mål settes og ikke holdes, og informasjon er unøyaktig, kan 

tilliten til ledelsen naturlig nok svekkes. Likevel må det framheves at de 

kvantitative svarene ga høy skår på tydelige mål, selv om den ligger marginalt 

under de øvrige ønskede lederatferdene. 

 

Idealtypen for tydelige mål inkluderer også oppfølging og utvikling av ansatte. I 

spørreundersøkelsen gir respondentene en skår på rundt 4 på spørsmål om deres 

leder gir konstruktive tilbakemeldinger på deres arbeid. Anerkjennelse er sentralt 

for ansattes lojalitet og gjensidig tillit (Kirkhaug 2013:189), og bidrar til å styrke 

indre motivasjon (Kuvaas 2005). To håndverkergrupper nevner at de ønsker å bli 

involvert i hva som skjer etter endt prosjekt. Den ene gruppen er fornøyd med 

dette, den andre ikke:  

 
”Det er ofte du gjør en jobb, så blir du sittende i etterkant og tenke bare: Hvordan 

gikk egentlig det der? Ble det bra? Ble det dårlig? Og så vet man egentlig ikke” 

(fokusgruppe E).  

 

Årlige medarbeidersamtaler er kanskje ikke tilstrekkelig. En leder oppgir at han 

ikke har noen form for oppfølging eller samtaler bortsett fra et månedlig møte 

med håndverkerne. I forbindelse med medarbeidersamtaler oppgir noen at de har 
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medarbeidersamtale en eller to ganger i året, men at dette i utgangspunktet 

omfatter ansatte i mer administrative stillinger. Det er også tydelig at 

forventninger utenom å imøtekomme overordnede økonomiske og 

prosjektrelaterte mål oppleves som uklare både av ledere og håndverkere. Mange 

ledere mener at de verken får eller gir klare prosedyrer for involvering og 

samtaler. Noen informanter bekrefter at oppfølging er noe de må bli bedre på: 

 

”Mange er flinke, men vi vil ha mer” (fokusgruppe F). 

  

Fra både leder- og ansatthold foreslås mer oppfølging av bas. På spørsmål om 

hva som motiverer dem til å gjøre en god jobb, er håndverkerne også svært 

opptatt av ytre motivasjonsfaktorer som praktisk tilrettelegging, ”vafler og 

svensketurer” (fokusgruppe D), ”pizza og øl” (fokusgruppe C), jobbtrygghet, lønn 

og bonus: 

 
”Tenker at vi står der med tinga vi trenger for å gjøre jobben vår…da er vi egentlig 

ganske fornøyd” (fokusgruppe D). 

 

”Vi har hatt bonus én gang i år […] og det kjente jeg motiverte noe ekstremt. Og 

det så jeg også på flere der. Så det er en ting som… det funker. Det er penger” 

(fokusgruppe E). 

 
Ifølge Hertzbergs tofaktorteori (i Gómex-Majía, Balkin & Cardy 2010:86) er effekten 

av indre motivasjonsfaktorer (som tilbakemelding, ansvar og karriere- og 

utviklingsmuligheter) avhengig av at ytre hygienefaktorer (som lønn, 

jobbtrygghet, arbeidsforhold osv.) er tilfredsstilt. Det er dermed naturlig at 

håndverkerne er både indre og ytre motivert. Ifølge Kuvaas (2005) er hva som 

motiverer mest også avhengig av den ansattes personlighet, og om 

arbeidsoppgavene oppleves som meningsfylte i seg selv, eller som ren rutine. 

Samhold i laget, samt basens holdning framheves som svært viktig for 

motivasjon av håndverkerne. Faktorer som svekker motivasjon er dårlig 

planlegging, dårlig oppfølging, tidspress og ledere som ikke er tilgjengelige.  
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I spørreundersøkelsen var skåren for tilrettelegging for utvikling av ansatte (f.eks. i 

forbindelse med kompetanse) også høy på rundt 4. Kompetanseutvikling er ifølge 

Årsrapport HR for Veidekke Entreprenør (2015:43) et viktig satsningsområde i 

Entreprenør, og det kan bidra til økt motivasjon og lavere turnover (Lai 2011). Vi 

er kjent med at det finnes lignende planer i andre deler av konsernet, men har ikke 

fått konkrete kilder på dette. Både håndverkere og ledere opplever gode 

muligheter for utdanning i Veidekke, men understreker at man må ta initiativ selv, 

noe de fleste ser som uproblematisk. Flere ledere innrømmer at de ikke er aktive i 

å oppfordre ansatte til å utvikle sin kompetanse, selv om det nevnes i forbindelse 

med medarbeidersamtaler. Noen syns de får mange relevante kurs, mens andre 

savner både muligheter og tilrettelegging for kompetanseutvikling. Ledere 

opplever at den menneskelige biten i lederutvikling er svært viktig, men at den 

nedprioriteres til fordel for operative kurs. Flere ledere sier at bas er den viktigste 

lederen på en byggeplass, og at bas-rollens lederutvikling bør styrkes. En barriere 

for kompetanseutvikling er ifølge lederne økonomi, siden prosjektet belastes når 

ansatte skal på kurs. Kurs som er direkte relevante for resultat og produksjon 

(samt HMS) blir derfor prioritert foran lederutvikling. Økonomi begrenser også 

ledernes mulighet til å sende håndverkere på relevante tekniske kurs.   

 

4.4.3 Den ønskede lederatferden frihet under ansvar 
Vår idealtype for frihet under ansvar er: Frihet under ansvar innebærer et 

samarbeid mellom ledere, medarbeidere, divisjoner og nivåer i organisasjonen 

som gir rom for kreativ bruk av ressurser kombinert med ansvaret for å nå felles 

mål i tråd med Veidekkes verdier. Basert på dette ble det utformet 4 spørsmål til 

spørreundersøkelsen, som senere ble slått sammen til indeksen frihet under 

ansvar. Her ble respondentene spurt om de opplever at (1) de har tilstrekkelig 

innflytelse over sin egen arbeidssituasjon, (2) arbeidsplassen har tilstrekkelig frihet 

til å ivareta lokale interesser, (3) deres leders bruk av frihet er i samsvar med 

Veidekkes verdier, og (4) deres nærmeste leder søker kompetanse utover sin 

nærmeste krets.  
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Gjennomsnittet for frihet under 

ansvar er som nevnt rett over 4, 

nærmere bestemt 4,1. 

Standardavviket ligger på nivå med 

PREG og tydelige mål med 0,72. På 

spørsmål 1 og 3 svarer flere 5 enn 

4, mens på spørsmål 2 svarer 

halvparten 4. Antall som svarer 1 og 2 ligger mellom 4 % og 5 % på disse 

spørsmålene. Siste spørsmål har derimot en litt lavere skår; de fleste ligger på 4 

og 3, og bare 17 % gir skåren 5. Hele 18 % svarer 1 eller 2. Det kan også nevnes 

at svært mange svarer ”vet ikke” på dette spørsmålet (12,5 %), og dette ligger 

dermed langt over snittet for ”vet ikke”-svar i de andre spørsmålene. Dette ble 

som nevnt tidligere korrigert for da vi lagde den endelige indeksen, og skal derfor 

ikke ha påvirket gjennomsnittet for frihet under ansvar i nevneverdig grad. 

Årsaken til at det er så mange som svarer ”vet ikke” skyldes sannsynligvis en noe 

kronglete spørsmålsformulering, samt at kanskje ikke alle vet hvordan lederen 

jobber med innhenting av kompetanse.  

	
Frihet under ansvar avhenger av tillit i relasjonen mellom leder og ansatt. Tillit 

muliggjør medbestemmelse og frihet (Kirkhaug 2013:189). Tillit skapes blant 

annet gjennom delegering av ansvar og kontroll, og økt tillit og mer ansvar kan 

oppleves som sosial belønning i form av anerkjennelse og bekreftelse på godt 

utført arbeid (Kirkhaug 2013:189). Hvis de ansatte internaliserer organisasjonens 

visjon, verdier og normer, blir de egenmotiverte i sitt arbeid mot et felles mål, og 

kan gis større grad av frihet (Kirkhaug 2013:102; 108).  

 

Lederne i Veidekke opplever generelt at de er flinke til å gi frihet under ansvar. 

Flere vektlegger frihet under ansvar framfor andre verdier når de skal beskrive sin 

lederstil. De anser det som viktig å vise tillit og gi rom for at ansatte kan ta egne 

valg. En leder sier at han gir sine medarbeidere frihet til å gjøre som de vil og ta 

de kursene de vil. Til gjengjeld forventer han at de tar fullt ansvar for det de har 

blitt satt til å gjøre.  
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Figur 17: Praktiserer din nærmeste leder frihet under 
ansvar? 
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Tillit vises til det motsatte er bevist, sies det. Flere ledere vektlegger at de utøver 

dette overfor sine håndverkere og forteller om et gjensidig tillitsforhold mellom 

seg og sine underordnede. De opplever at håndverkerne gjør jobben sin mer enn 

godt nok. Lederne legger vekt på at det likevel er viktig å ha med ansvaret. Det er 

en tydelig balansegang, men håndverkerne er flinke til å forhøre seg med ledelsen 

i forbindelse med større beslutninger. Lederne opplever selv at det er viktig å bli 

vist tillit gjennom frihet i sitt eget arbeid. Dette er ikke bare noe som oppleves 

som praksis, men noe som også verdsettes høyt.  Det er et tillitsforhold, og flere 

ledere setter ord på at frihet under ansvar er en av fordelene ved å jobbe i 

Veidekke.  

 

Vi får lignende svar når vi spør håndverkerne hvordan de opplever det å bli gitt 

frihet under ansvar. De opplever at de har frihet, noe som blant annet viser seg 

gjennom at lederne stoler på det de sier. ”De ser ikke over skulderen”, men 

regner med at de kan det de blir satt til å gjøre. Tillit er viktig for dem, og det 

opplever de at de blir gitt.  

 

Lederne og håndverkerne opplever generelt at det er få problemer knyttet til  

frihet under ansvar. Én leder oppgir at det kan være problematisk med frihet når 

håndverkerne er lite kjent med de økonomiske rammene for prosjektet. Noen 

framhever at HMS-kulturen er for slapp, og at det er behov for litt strammere 

tøyler på dette området.   

4.5 Hvor forankret er de tre lederatferdene og hva er de største barrierene? 
På bakgrunn av spørreundersøkelsen og intervjuene kan det virke som om den 

ønskede lederatferden er mindre kjent enn PREG for ledere i Veidekke, selv om 

spørreundersøkelsen viser høy kjennskap til begge (73 % kjenner til ønsket 

lederatferd og 94 % kjenner til PREG). Tall fra spørreundersøkelsen viser at det er 

sammenheng mellom de som oppgir at de har kjennskap til lederatferden og de 

som har vært på lederkurs (se kapittel 4.4). Resultatet av spørreundersøkelsen 

viser at både ledere og håndverkere gir høy skår for etterlevelse av 

lederatferdene. Vi finner imidlertid stor variasjon i hvor stor grad informantene 

opplever lederatferdene som internalisert og etterlevd. Dette kan skyldes at 
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intervjuenes åpne spørsmålsformulering gir informantene rom for å utdype hva 

begrepene betyr for dem i praksis, i motsetning til spørreundersøkelsen hvor 

atferdene allerede operasjonalisert i konkrete spørsmål om lederens atferd basert 

på idealtypene. Informantene er stort sett enige om at alle lederatferdene er 

viktige, men at utøvelsen som nevnt varierer. Blant de tre skiller frihet under 

ansvar seg ut som den lederatferden med sterkest oppslutning og opplevd 

etterlevelse. Utøvelsen av involvering er ikke like konsekvent på alle prosjektene vi 

har besøkt. Tydelige mål er den lederatferden som skiller seg ut i form av svakest 

etterlevelse.  

 

Av hensyn til respondenten, valgte vi i spørreundersøkelsen å utelate spørsmål 

om barrierer for etterlevelse av den ønskede lederatferden, ettersom dette er 

omfattende matriser det er tidkrevende å svare på.  I gjennomgangen over har vi 

derfor kun data basert på intervjuene. Der ser vi at de barrierene som går igjen er 

økonomi, tid, utydelig kommunikasjon av hva begrepene innebærer samt 

utfordringer i forbindelse med å være underentreprenør. Utydelige og 

omskiftelige krav fra kunder/byggherrer, komplekse situasjoner og uforutsette 

hendelser er også gjennomgående. Videre kan ansattes holdninger oppleves som 

en barriere. Følgende ordsky illustrerer hyppigheten av barrierer nevnt i 

intervjuene: 

 

	
                  Figur 18: Barrierer for etterlevelse av ønsket lederatferd 
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Som med PREG-verdiene, er det en gjensidig påvirkning mellom ønsket 

lederatferd og daglige gjøremål. At bruken av kommunikasjon av lederatferdene 

tilpasses ulike kontekster og situasjoner, kan være et positivt tegn som betyr at de 

er en internalisert del av kulturen i Veidekke.  

4.6 Kommunikasjon av verdier og ønsket lederatferd 
For at verdier skal bli – og forbli – en sentral del av en organisasjonskultur, er det 

nødvendig med kontinuerlig kommunikasjon av verdiene (Kirkhaug 2013:173). 

Hvordan kommuniseres PREG og ønsket lederatferd i Veidekke i dag?  

 

Tall fra spørreundersøkelsen viser 

at respondentene på  spørsmålet 

”hvor tydelig synes du verdiene 

kommuniseres i Veidekke?” svarer 

et sted mellom ”verken eller” og 

”tydelig” (se figur 19). Dette 

spørsmålet kommer etter at 

respondentene har fått se et informasjonsbilde der vi presenterer Veidekkehuset 

og PREG. Det innebærer at respondentene skal være relativt godt inneforstått 

med hva ordet ”verdier” refererer til, men som nevnt i kapittel 3.3.1, er det ikke 

alle som leser slike informasjonstekster like nøye.  

 

Det mer eksakte gjennomsnittet for svarene 

i figur 19 er 3,6. Standardavviket ligger en 

del over det vi har sett andre steder i 

undersøkelsen, og er på 1,12. Dette viser at 

det er en større spredning i hva 

respondentene har svart, altså har de her i 

større grad benyttet seg av hele skalaen (1-5). Når vi kjører en korrelasjonsanalyse 

med land som bakgrunnsvariabel, ser vi at det er en relativt sterk sammenheng 

mellom det å jobbe i Norge og å oppleve at verdiene kommuniseres tydelig. 

Tabell 3 viser resultatet av korrelasjonsanalysen, og en skår på 0,43 er svært høyt 

da skalaen her er 0 - 1. Når vi kontrollerer for andre bakgrunnsvariabler gjennom 
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Figur 19: Hvor tydelig kommuniseres PREG i Veidekke? 

Tabell 3: Korrelasjonsmatrise - hvor tydelig 
respondentene opplever at PREG kommuniseres 
i Veidekke. 
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en regresjonsanalyse, ser vi at sammenhengen vedvarer. Ansiennitet har også en 

statistisk signifikant sammenheng, men denne er betydelig svakere enn land (se 

vedlegg 6 for fullstendig regresjonstabell). Utdanningsnivået universitet eller 

høyskole inntil 3 år har også en sammenheng. Denne er faktisk høyere enn 

ansiennitet, men fortsatt ikke særlig betydelig. Ingen andre bakgrunnsvariabler av 

betydning er statistisk signifikante i denne sammenhengen.  

 

Figur 20 viser spørreundersøkelsens 

snittskår for hvor tydelig 

respondentene opplever at ønsket 

lederatferd kommuniseres i 

Veidekke.        Før dette spørsmålet 

fikk respondentene, som for 

Veidekkehuset og PREG, et 

informasjonsbilde som viste hvilke begreper som inngår i ønsket lederatferd. 

Gjennomsnittskåren for svarene presentert i figur 20, er mer spesifikt 3,51. 

Standardavviket her er noe lavere enn hva det er for kommunikasjon av PREG, og 

ligger på 1,02. Da vi gjennomførte en korrelasjonsanalyse med land som 

bakgrunnsvariabel7, kunne vi se en noe svakere sammenheng her enn det vi 

gjorde i tabell 3 over.  

 

Tabell 4 viser resultatet fra 

korrelasjonsanalysen for kommunikasjon av 

ønsket lederatferd. En skår på 0,37 er relativt 

høyt, og det kan dermed være en 

sammenheng mellom det å jobbe i Norge 

og opplevelsen av at dette er tydelig 

kommunisert. Når vi kontrollerer for andre bakgrunnsvariabler i en 

regresjonsanalyse, ser vi at sammenhengen mellom land og opplevelsen av 

kommunikasjon holder seg relativt sterk (0,35). Det framgår også i følge våre tall 

at det er en svak, men statistisk signifikant og positiv sammenheng for de som har 

																																																								
7 Merk at det kun er Sverige og Norge som er med her.	
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Figur 20: Hvor tydelig kommuniseres ønsket lederatferd i 
Veidekke? (OBS! Kun for Norge og Sverige) 
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lederansvar (0,08). For øvrig finner vi ingen relevante bakgrunnsvariabler som er 

statistisk signifikante her.  

 

Det er interessant at det er en betydelig forskjell i kjennskap til PREG og ønsket 

lederatferd, men at det kun er en minimal forskjell i opplevelsen av hvor  tydelig 

disse er  kommunisert. Når vi setter kjennskap til ønsket lederatferd og skåren på 

hvor tydelig dette er kommunisert opp mot hverandre, ser vi at det likevel ikke er 

et så stort misforhold. Det mest overraskende er kanskje at kjennskap til PREG er 

veldig høy (94 %), men at det ikke oppleves at det kommuniseres like tydelig. Hva 

kan dette skyldes?  

 

I lys av våre kvalitative intervjudata kan det virke som om mange ledere opplever 

at operasjonaliseringen av PREG og ønsket lederatferd har likhetstrekk med taus 

kunnskap; noe man nærmest instinktivt vet hva er uten at man nødvendigvis kan 

sette ord på det, og noe man har i bakhodet og med seg hele tiden (Kirkhaug 

2013:157). Flere ledere har kanskje ikke hørt så mye om involvering og frihet 

under ansvar under det definerte konseptet ønsket lederatferd tidligere, men de 

fleste kan enkelt fylle begrepene med mening, og vise til hvordan de blir praktisert 

på prosjektet. I følge organisasjonslæringsteorier vil taus kunnskap kunne 

videreføres til andre gjennom sosialisering, noe som krever gjentagende 

samhandling over tid der kunnskapen ikke nødvendigvis videreformidles gjennom 

verbalspråket (Kirkhaug 2013:157). Én leder bruker følgende metafor for å 

beskrive denne prosessen:  

 

”Det blir som å oppdra et barn” (leder C1).  

 

Det kan være en treffende beskrivelse ettersom sosialisering også er et begrep 

man ofte bruker i forbindelse med barns utvikling og oppvekst. Kanskje er det 

samme mekanisme som ligger til grunn her også? Lederne samhandler med 

hverandre, og får opplæring av personer med høyere ansiennitet. Man starter 

kanskje med å høre litt om PREG på ulike kurs, men så blir det etter hvert mer og 

mer internalisert, og man gjør det til sitt eget. Flere ledere sier de har fylt disse 
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verdiene med eget meningsinnhold underveis, noe vi også ser i de foregående 

kapitlene. Hvordan kan dette da kommuniseres videre til håndverkerne?  

 

Mange ledere peker her på at den mest effektive måten å kommunisere dette på 

er å vise det i praksis. De bruker kanskje ikke verdiordene eksplisitt, men forsøker 

heller å etterleve dem gjennom egne handlinger. Dette blir altså en form for 

implisitt kommunikasjon, og samsvarer i stor grad med det man innenfor 

transformasjonsledelse kaller idealisert innflytelse (Arnulf 2012:65). Man forsøker 

å være gode rollemodeller.  

 

Blant håndverkerne er det også mange som nevner at dette best kan formidles 

gjennom praksis. Da vi i starten av gruppeintervjuene gikk mer i detalj om hva 

dette skulle handle om, kom det fram at verdier og ønsket lederatferd kanskje ikke 

var det morsomste de visste om. Kanskje er dette heller ikke et språk de normalt 

snakker. Sosiale grupper utvikler ofte sitt eget språk (Schein 2010:97), og vi kan 

nok anta at håndverkene har en litt annen sjargong enn de på hovedkontoret har. 

Derfor kan delvis abstrakte refleksjoner om verdier ikke treffe så godt i denne 

målgruppen, og andre former for kommunikasjon kan være bedre. For å forstå 

kommunikasjon må man både se på hvordan avsenderen innkoder budskapet, 

altså hvordan det pakkes inn og formidles, men også hvordan mottakeren 

dekoder – hvordan det faktisk blir forstått (Hall 2006). Grupper med ulikt språk kan 

dermed snakke litt forbi hverandre, og ikke tolke innholdet på samme måte.  

 

Svarene varierer også litt når informantene, både ledere og håndverkere, blir 

spurt om man burde bruke mer tid på kommunikasjon av verdier. De ser kanskje 

ikke helt nytten i det, og en del ledere påpeker at forhold som HMS og økonomi 

ofte kommer høyere på prioriteringslisten over hva man skal bruke tid på i 

arbeidshverdagen. Her er vi kanskje igjen tilbake til hvilken type kommunikasjon 

det er snakk om. Vi vet ikke om informantene her tolker kommunikasjon som kun 

verbal og eksplisitt, eller om de også inkluderer mer implisitt kommunikasjon 

gjennom handlinger og praksis. Det kan være nærliggende å anta at den allmenne 

forståelsen av ordet kommunikasjon kanskje oftest er knyttet til verbalspråket i 
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muntlig eller skriftlig form, samt kroppsspråk.  Poenget her blir dermed at vi som 

studenter på dette feltet kanskje har en bredere forståelse av dette ordet, og vil 

mene at nesten alt som foregår mellom mennesker er kommunikasjon. Det er 

altså ikke sikkert vi snakker samme språk her, og vi ser jo også at mange mener 

det er viktig at Veidekkehuset og ønsket lederatferd ligger til grunn for det man 

foretar seg. For å spissformulere litt blir det nærmest som om ”det er viktig å ha 

det, men vi har ikke tid til å prate så mye om det”.  

 

Dette med ulike språk kan også være en mulig årsak til at spørsmålene i 

spørreundersøkelsen vedrørende hvorvidt PREG og ønsket lederatferd er tydelig 

kommunisert, bare får en skår litt over middels. Måten respondentene tolker ordet 

kommunikasjon på er selvfølgelig helt avgjørende for hvordan man svarer. Samlet 

ser vi altså at Veidekke kanskje har et forbedringspotensial, og vi vil derfor 

nedenfor komme med noen innspill til alternative måter å kommunisere verdier 

på (se forslagsliste i kapittel 6).  

4.7 En kultur preget av verdier? 
I dataene vi har samlet inn ser vi at mange mener etterlevelsen av PREG og 

ønsket lederatferd til en viss grad er avhengig av personlighet. Flere ledere 

fremmer verdier som profesjonalitet, redelighet og involvering som aspekter ved 

deres naturlige lederatferd fordi dette er verdier de verdsetter selv, og ikke 

nødvendigvis fordi de er del av Veidekkes kultur. Nasjonal kontekst vil 

nødvendigvis påvirke en gruppekultur og utviklingen av felles verdier (Kirkhaug 

2013:83). Verdier som råder i samfunnet vil følge med de ansatte inn i 

organisasjonen. Hofstede (i Kirkhaug 2013:80) sier at en organisasjons verdier 

gjerne vil reflektere samfunnets dominerende verdier.  

 

Flere ansatte i Veidekke opplever som nevnt i kapittel 4.3 at spesielt verdiene 

profesjonell og redelig er godt forankret i utøvelse nettopp fordi det er ”normal 

folkeskikk”. De tar det som en selvfølge å skulle være profesjonelle og redelige 

når de på jobb. En leder oppgir at han har vært i Veidekke veldig lenge blant 

annet fordi han opplever bedriften som redelig:  
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”Veidekke er en ordentlig bedrift [...] Kan ikke jobbe for noen som forventer at jeg 

tar snarveier” (leder D1).  

 

Det er mange som oppgir at det er lav turnover i Veidekke nettopp fordi de trives 

så godt8. Når folk først kommer så blir de i mange år, sies det.  

 

Personlighet fremmes også som en barriere for etterlevelse av PREG og ønsket 

lederatferd. Personer som ikke handler i tråd med de kulturelle verdiene kan bli 

utstøtt fra gruppen. Her tydeliggjør flere ansatte at dersom folk kommer inn og 

ikke klarer å rette seg inn etter verdigrunnlaget, kan de komme seg videre: 

 

”Det er ingen som hindrer deg i å slutte [...]” (fokusgruppe F).  

 

Ettersom Veidekke har virksomhet i både Norge, Sverige og Danmark vil den 

nasjonale konteksten som nevnt påvirke organisasjonskulturen. Dette kan være én 

mulig forklaring på hvorfor Hoffmann i Danmark bruker egne verktøy for 

lederutvikling, og har oversatt Veidekkehuset til dansk. I Sverige bruker de som 

nevnt det norske huset, men som det ble påpekt i gjennomgangen av de enkelte 

verdiene, er det ikke alltid lett å fylle fremmede ord med mening. Det er også et 

kjent problem med å forsøke å oversette ord mellom ulike språk; de kan ofte 

miste sin originale betydning, og dermed få en helt annen mening (Schein 

2010:56). Derfor må man alltid vurdere hva som blir den beste løsningen: 

kommunisere tydelig hva de fremmede ordene betyr, eller forsøke å oversette 

med fare for å endre den opprinnelige betydningen. Her har altså Sverige og 

Danmark tatt litt ulike valg, men ut fra våre data virker det som hovedtrekkene fra 

den norske Veidekkekulturen er bevart. Imidlertid fant vi som nevnt at ønsket 

lederatferd er best kjent blant de norske respondentene, og at de norske 

respondentene skårer høyere på tydelig kommunikasjon av verdiene (se kapittel 

4.4 og 4.6). Sverige og Danmark utgjør likevel kun 20 % av respondentene totalt 

(se kapittel 3.1.1). Så godt som ingen håndverkere er blant disse, og vi har kun 

																																																								
8	Ifølge Veidekkes årsrapport for 2015 var det 12 % turnover dette året.	
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besøkt ett prosjekt i hvert av landene. Dette gjør det vanskelig å generalisere ut fra 

land.    

 

Ut fra informasjonen vi har kan vi riktignok ikke si noe om i hvilken grad Veidekke 

er en desentralisert eller enhetlig organisasjon. Basert på våre informanters 

gjengivelser av Veidekkes kulturelle særpreg er det vanskelig å skulle vurdere om 

disse bildene dannes ut ifra en oppfatning av felles kultur i Veidekke som helhet – 

”Veidekke som konsern opplever jeg som redelig” – eller ut ifra deres egne lokale 

kultur (eksempelvis distrikt, divisjon eller lag). Store divisjonsbaserte 

organisasjoner eller bedrifter kan også ha en felles kultur selv om det eksisterer 

undergrupper tilpasset sine egne nasjonale og regionale kontekster. I kapittel 4.6 

om kommunikasjon ble det hevdet at operasjonaliseringen av PREG og ønsket 

lederatferd tenderer mot taus kunnskap, noe som i stor grad samsvarer med 

forståelsen av kultur som noe man tar for gitt, og som ligger under overflaten. 

Dersom dette stemmer kan kanskje Veidekke sies å ha et felles kulturelt 

verdigrunnlag (Schein 2010:21).  
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5. Avsluttende refleksjoner 
	
I lys av vår problemstilling – hvordan utøves ledelse i Veidekke i lys av deres 

grunnleggende verdier og ønsket lederatferd i Skandinavia – har vi i denne 

rapporten forsøkt å besvare hvordan verdiene tolkes av de ansatte, om de 

opplever verdiene som sentrale og nyttige i sin praktiske arbeidshverdag, samt 

hvordan verdigrunnlaget etterleves og kommuniseres.  

 

Som vi har sett i kapittel 4.2.1 og 4.2.3, kan Veidekkes ledelsesverdier forstås i 

sammenheng med tradisjonelle norske samfunnsverdier. Ifølge Kirkhaug 

(2013:62) har de fleste nordmenn ”gjennom oppvekst og skole fått innprentet 

kjerneverdiene demokrati, åpenhet, respekt og ærlighet”. Yrkesstolthet 

(profesjonalitet) og pliktetikk (redelighet) er også grundig forankret i den norske 

samarbeidsmodellen. Mantraet ”gjør din plikt, krev din rett”9 kan være et uttrykk 

for dette. Disse verdiene er kanskje spesielt viktige i Veidekke på grunn av 

utfordringene i bygg- og anleggsbransjen, som kan sies å true denne tryggheten. 

Ifølge Friberg & Haakestad (2015:183) beskrives norsk byggenæring som en 

bransje i krise, der den norske tradisjonen for høy autonomi blant ansatte, sikre 

arbeidsplasser og ordnede lønnsforhold blir utfordret av uredelige aktører som 

oppnår konkurransefordeler ved hjelp av arbeidskriminalitet og sosial dumping. I 

en slik situasjon er det viktig at Veidekke jobber aktivt med verdiene for å skille 

seg fra andre aktører og bidra til at ansatte føler tilhørighet til organisasjonen.  

 

Oppsummert viser våre funn at kjennskap til PREG-verdiene er svært høy (94 %), 

mens kjennskap til ønsket lederatferd er noe lavere (73 %). Opplevelsen av 

verdiene som retningsgivende ser ut til å øke med respondentens alder og 

lederansvar. Her kan vi imidlertid ikke fastslå noen årsakssammenheng. 

Profesjonell og redelig oppleves som mer retningsgivende enn entusiastisk og 

grensesprengende, som framstår som mer diffuse og personavhengige. Disse kan 

oppfattes som periferiverdier som har lavere prioritet i organisasjonen, mens de 

to første minner mer om kjerneverdier, det vil si verdier som er godt internalisert 

																																																								
9	Einar Gerhardsen skal være opprinnelsen til dette sitatet.	
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og samsvarer med medarbeidernes grunnleggende oppfatninger av rett og galt 

(Kirkhaug 2013:61-62). Sannsynligvis er verdiene profesjonell og redelig også 

lettere å operasjonalisere og forstå fordi de samsvarer med samfunnets 

grunnleggende verdier som skissert over, og betegnes av mange informanter 

som ”sunn fornuft”. Disse verdiene er også historisk forankret (se kapittel 1.3), og 

informantene opplever at de samsvarer med Veidekkes bedriftskultur. 

Gjennomgående oppleves både PREG-verdiene og den ønskede lederatferden 

som sentrale og nyttige, med noen unntak, spesielt grensesprengende. Denne 

verdien er det få som identifiserer seg med, da den oppfattes som å bryte litt med 

Veidekkes kultur. Her savner de ansatte en tydeligere konkretisering som kan 

gjøre det enklere å bruke verdien i praksis. Når det gjelder lederatferdene, 

opplever informantene at frihet under ansvar både er nyttig og etterlevd. 

Involvering oppleves som viktig, men med varierende praksis og tolkning. Når det 

gjelder tydelige mål finner vi mer misnøye med etterlevelsen, samt usikkerhet 

rundt hvordan dette skal forstås, operasjonaliseres og praktiseres.  Generelt 

ønsker håndverkere å bli involvert i planlegging og beslutninger som angår deres 

arbeidshverdag, og de er opptatt av tilrettelegging, planlegging og 

oppfølging/tilbakemelding for å kunne gjøre en god jobb. Oppfølging og utvikling 

av bas vektlegges av både ledere og håndverkere. Felles for de tre lederatferdene 

er at de oppleves som viktige og riktige av både håndverkere, ledere og 

tillitsvalgte, og at det er noe man bør etterstrebe. 

 

Opplevelsen av tydelig kommunikasjon av PREG og ønsket lederatferd er relativt 

høy (3,6 og 3,51 av 5). Det kan se ut til at de som jobber i Norge opplever 

tydeligere kommunikasjon, og at ansiennitet og utdanning også påvirker i positiv 

retning, selv om vi må understreke at vi ikke kan generalisere eller si noe sikkert 

om årsakssammenhenger ut fra våre data. Selv om kjennskapen til PREG som 

nevnt er svært høy, oppleves det altså ikke at den kommuniseres like tydelig. 

Som kommentert tidligere (se blant annet kapittel 4.6) kan dette skyldes at 

praktisering av verdiene har likhetstrekk med det man kaller taus kunnskap.  
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Som nevnt i avsnittet om Veidekkes historie (se kapittel 1.3), er verdigrunnlaget til 

en viss grad toppstyrt ettersom Veidekkehuset ble laget av tidligere konsernsjef 

Terje Venold. Ifølge Kirkhaug (2013:162-163) bør ansatte aktivt inkluderes i 

implementering av verdiene i organisasjonen. Hvis verdistrategien er for 

toppstyrt, kan det være utfordrende å skape tilhørighet til verdiene. På den annen 

side er som nevnt noen av verdiene (særlig profesjonell og redelig, men kanskje 

også involvering) historisk forankret i organisasjonen, noe som kan bidra til å 

forklare at disse verdiene nettopp har tilhørighet og utgjør en del av 

organisasjonskulturen (Kirkhaug 2013:132). Som støtte for dette kan det nevnes at 

verdiene også holdes levende gjennom blant annet små historier og sitater fra 

tidligere konsernsjefer10.   

 

Ulike lokale kulturer og oppkjøp kan likevel vanskeliggjøre en felles tolkning og 

formidling av verdigrunnlaget. Ifølge Kirkhaug (2013:165-171) er det krevende å 

oversette og kode verdier, og formidling av verdier krever kanaler med høy såkalt 

prosesseringskapasitet (f.eks. ansikt-til-ansikt-kommunikasjon). Det innebærer 

blant annet å ta hensyn til ulike gruppers særtrekk gjennom en tilnærming på flere 

nivåer for å unngå misforståelser, og tilrettelegge for samhandling mellom 

kolleger. Dette vil kunne bidra til økt praktisering, tydeliggjøring av 

meningsinnholdet, og mulighet for å utvikle en felles referanseramme (Kirkhaug 

2013:125). Dette er kanskje spesielt viktig hvis Veidekke ønsker å bli oppfattet som 

”ett Veidekke” på tvers av tre nasjonale kulturer og språk, men er også viktig i 

forbindelse med oppkjøp av bedrifter som bærer på en annen historie og 

identitet. Ansatte bør ha holdninger og verdier som samsvarer med Veidekkes 

verdigrunnlag (Kirkhaug 2013:66). Som flere informanter sier; ”har du ikke disse 

verdiene, kan du finne et annet sted å jobbe”. Samtidig er det ikke nødvendigvis 

hensiktsmessig, eller mulig, at alle skal ha helt samme oppfatning av verdiene; de 

må operasjonaliseres lokalt for å fungere.  

 

En barriere som vi selv opplevde ved besøk på prosjekter i Veidekke Sverige og 

Hoffmann, var språket. Selv om vi gjerne oppfatter skandinavisk som et felles 
																																																								
10 For eksempel historien om at Veidekkehuset var ”det eneste huset Terje Venold noensinne 
laget”, og Haalands mantra: ”Man skal gjøre rett og skjell for seg”. 	
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språk, er det lett å undervurdere utfordringer knyttet til forståelse. Som tidligere 

nevnt benytter de i Sverige verdiordene på norsk, noe som vil kunne gi svakere 

opplevelse av identitet til verdiene, men ifølge våre data er det til tross for dette 

en relativ sterk identifisering. Hoffmann har oversatt verdiene og tilpasset 

lederatferdene i sin egen variant: ”Hoffmanns spillestil”. Dette kan bidra til lettere 

forankring av verdigrunnlaget og lederatferden, men ulempen er at 

meningsinnholdet kan forandres. 

 

I tillegg til nasjonale og lokale kulturer, er det en rekke barrierer for etterlevelse av 

verdier og ønsket lederatferd. Barrierer som nevnes av mange informanter og 

respondenter, er tid, økonomi, personlighet, planlegging, samt ulike 

lønnssystemer. Mange håndverkere etterlyser bedre økonomiske insentiver som 

motivasjon for ekstra innsats.  

 

For at ledelsen skal kunne påvirke ansattes atferd, holdning og motivasjon for å nå 

mål, bør verdier operasjonaliseres til å bli en del av organisasjonens system slik at 

de fungerer som et kollektivt styringsverktøy (Brytting & Trollestad i Kirkhaug, 

2013:13). På spørsmål om Veidekkes verdier og ønsket lederatferd motiverer og 

hjelper dem til å nå mål i arbeidshverdagen, svarer majoriteten av våre 

informanter at dette ikke direkte motiverer dem. Flere gir imidlertid uttrykk for at 

verdiene fungerer som en støtte og et styringsverktøy å falle tilbake på, for 

eksempel i forbindelse med å ta vanskelige valg. Verdiene har altså en mer 

indirekte og trygghetsskapende betydning. Når vi spør om hva som motiverer 

dem, er håndverkerne opptatt av å ha blide, tilgjengelige, inkluderende og 

redelige ledere som har faglig kompetanse til å sette tydelige mål, klart i tråd med 

prinsippene for ønsket lederatferd og PREG-verdiene. Som vi har sett, fremmer 

lederne selv også lignende egenskaper når de blir spurt om sitt lederskap, noe 

som styrker antakelsen om at operasjonalisering av verdiene tenderer mot taus 

kunnskap: De blir mer synlige når informantene snakker generelt om 

lederegenskaper enn når de blir spurt direkte om verdiene er en motivasjon i seg 

selv.  
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For å oppnå effekt av verdibasert ledelse er det nødvendig å jobbe med 

lederutvikling. Selv om mye av kunnskapen om verdier og ønsket lederatferd er 

taus, vil det være behov for eksternalisering, det vil si at den tause kunnskapen 

operasjonaliseres gjennom at ansatte formidler sine erfaringer seg imellom, og at 

verdiene kontinuerlig forsterkes (Kirkhaug 2013:157; 173). Et spørsmål man kan 

stille i denne sammenhengen er om det er mulig å eksternalisere taus kunnskap? 

Ifølge Allvin et al. (2011:74-75) er taus kunnskap ubevisst, lært gjennom erfaring, 

og derfor vanskelig å artikulere eller overføre til andre på noen annen måte enn 

gjennom arbeidet i seg selv. Kirkhaug (2013:170-172) gir imidlertid råd om at man 

skal bruke uformelle kanaler til informasjonsutveksling mellom kolleger. Dette kan 

bidra til å forankre praksis av verdiene i sin kontekst, slik at erfaringsoverføring og 

deling av taus kunnskap blir mulig. 

 

I denne rapporten har vi anvendt ledelsesteorier som framhever de positive 

effektene av vellykket verdibasert ledelse. Til tross for alt det positive det å ha et 

felles verdigrunnlag i en organisasjon kan føre med seg, bør det nok også være 

en balanse mellom bruk av verdi- og transformasjonsledelse, og bruk av det som 

kalles ren styring: Ledere kan ikke bare gå rundt å inspirere medarbeidere til å 

slutte opp om bedriftens mål og visjoner, de må også – og kanskje først og fremst 

– utøve kontroll, koordinere, administrere og beslutte. Et godt utført lederskap er 

avhengig av både styring og verdi- og transformasjonsledelse (Alvesson & 

Sveningsson 2003). En situasjonstilpasset lederstil som tar hensyn til den enkelte 

medarbeider og den lokale kulturen er nok mest hensiktsmessig, og i vår 

oppfatning er dette også det som etterstrebes i praksis på prosjektene vi besøkte. 

I en stor organisasjon som Veidekke er det viktig å finne fram til denne balansen, 

slik at verdiene bidrar til en positiv utvikling som forener organisasjonen på tvers 

av hierarkier, land og regioner.  
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6. Forslag til videreutvikling av Veidekkes verdiledelse 
 
På bakgrunn av våre undersøkelser og anvendt teori har vi kommet fram til tiltak 

vi anbefaler å gjennomføre ut ifra nåværende situasjon. Vær oppmerksom på at 

mange av forslagene bygger på hverandre, og at de derfor må ses i  

sammenheng.   

	
Hei

14.05.20162

 Lage en figur av ønsket lederatferd felles for hele organisasjonen. Det bør 

utarbeides en tydelig illustrasjon som kan brukes i kommunikasjonen slik 

Veidekkehuset er i dag. Denne bør være synlig på alle prosjekter, i likhet med 

Veidekkehuset. Det bør i tillegg vurderes om også Hoffmann bør ha 

involvering, frihet under ansvar og tydelige mål som uttalt lederatferd.  

	
Hei

14.05.20162

 Bevisstgjøring av ledere. Ledere bør i første rekke bevisstgjøres på hva som 

konkret forventes av dem i forbindelse med de ulike verdiene/atferdene. For 

eksempel kan det gjennomføres arbeidsgrupper tilpasset de ulike 

ledernivåene. Alle ledere bør i tillegg få ansvar for å følge opp lederne under 

seg på dette området.  

	
Hei

14.05.20162

 Klarere operasjonalisering av PREG og ønsket lederatferd. Det bør 

konkretiseres så mye som mulig i verbal kommunikasjon, og verdiordene bør 

bli en del av det naturlige hverdagsspråket. Dette kan være mer utfordrende, 

men desto viktigere, i Sverige, Danmark og nyoppkjøpte bedrifter. For 

eksempel kan det brukes relevante verdiord på morgenmøter og andre 

samlinger når man møter på konkrete utfordringer som må løses: «Her har vi 

store utfordringer med byggherre, men vi skal sette så tydelige mål vi kan, og 

involvere dere der det er behov.» På denne måten kan ledere og medarbeidere 

oppnå enighet om hva verdiene og ønsket lederatferd betyr i en bestemt 

sammenheng. Eventuelt kan man bruke verdispill relatert til praktisk 

gjennomføring i de spesifikke prosjektene, som prøvd i Hoffmann. Slike 

verdispill bør i så fall følges opp jevnlig om de skal oppleves som nyttige, og 

kan inngå som en naturlig del av prosjekteringsprosessen. 
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Hei

14.05.20162

 Det bør være tydelige forventninger til at lederen tilrettelegger for 

toveiskommunikasjon på morgenmøter og andre samlinger. Slik kan ledere og 

ansatte få bekreftet at de har en felles forståelse av om verdier og ønsket 

lederatferd blir etterlevd. Et eksempel kan være tydelige mål; dersom en leder 

selv opplever at han har satt tydelige mål, men håndverkerne ikke gjør det, kan 

dette oppklares gjennom dialog.  

	
Hei

14.05.20162

 Forsterkning av verdier som er vage. Vi har sett at grensesprengende er en av 

de svakeste verdiene, og vil derfor bruke denne som eksempel her. Det vi 

foreslår kan likevel inspirere til liknende tiltak for andre verdier og ønsket 

lederatferd. Grensesprengende kan for eksempel styrkes gjennom en 

insentivordning for innovasjon, der det arrangeres en konkurranse med 

tydelige kriterier: «årets grensesprengende tiltak». Dette kan tydeliggjøre hvor 

terskelen for å være grensesprengende ligger. Dersom verdier/ønsket 

lederatferd inplementeres i strategier kan det tydeliggjøre hvorfor de aktuelle 

verdiene/ønsket lederatferd er viktige for å nå Veidekkes mål. 

Kompetanseutvikling kan også fostre nytenkning. 

	
Hei

14.05.20162

 Nye ledere trenes best opp i verdiledelse gjennom sosialisering. Erfarne ledere 

som får nye ledere under seg må være bevisst sin rolle som 

sosialiseringsaktør. Dette innebærer at nye ledere kan få en bedre forståelse av 

verdiene i praksis enn gjennom kurs, for eksempel i morgenmøtene på 

byggeplassen eller konkrete beslutningsprosesser i lederteamet. En annen 

mulighet kan være innføring av kollegaveiledning11, hvor ledere får i oppgave å 

observere praksis og komme med tilbakemeldinger til hverandre i forbindelse 

med konkrete ledelsesutfordringer knyttet til bruk av verdier og ønsket 

lederatferd. Det kan være lurt å utvikle en håndbok for slike veiledninger der 

man tydeliggjør hvordan slike samtaler skal gjennomføres for at man effektivt 

kan lære av hverandre. Dette viderefører operasjonaliseringspunktet over, og 

ivaretar kompetansedeling og erfaringsoverføring.  

 

																																																								
11 For mer informasjon om kollegaveiledning, se rapporten til Svare & Klemsdal (2011a). Se 
referanseliste for fullstendig kilde. 
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Hei

14.05.20162

 Involvering. Kollegaveiledning kan være nyttig i forbindelse med involvering 

av ansatte. For involvering av håndverkere kan det være hensiktsmessig å ta i 

bruk mestringsgrupper12. Mestringsgrupper kan være en fin arena for 

tilrettelegging for jobbmestring, samt for å diskutere løsninger og 

forbedringspotensiale i forbindelse med utfordringer. Vi foreslår også at slike 

grupper kan organiseres på ledernivå for å utveksle erfaringer og diskutere 

utfordringer i forbindelse med lederrollen på tvers av ulike enheter innenfor 

samme distrikt/region. Kanskje vil dette være spesielt aktuelt for basene 

ettersom vi har identifisert flere utfordringer i forbindelse med denne rollen. 

	
Hei

14.05.20162

 Ønsket lederatferd bør bli en del av nyansattkurset, slik at de ansatte vet hvilke 

forventninger de kan ha til sin leder. Verdiene bør fortsette å være en del av 

nyansattkurset slik det er i dag, men det er altså viktig å jobbe mer konkret 

med det på lokalt nivå.  

 

Hei

14.05.20162

 Man bør tydeliggjøre hvem de ansatte kan gå til dersom de har utfordringer 

med sine ledere. Kan for eksempel rollen til verneombud styrkes, eller bør 

regions- og/eller distriktsledere være lettere tilgjengelige for ansatte i slike 

situasjoner? Vi tror ledernes etterlevelse av verdier/ønsket lederatferd blir 

bedre dersom de ansatte lett og trygt kan gi tilbakemeldinger.  

	
Hei

14.05.20162

 Bedre tilrettelegging for kompetanseutvikling. Dette innebærer å tydeliggjøre 

for ansatte hvilke kurs som finnes, og at lederen oppfordrer og legger til rette 

for relevant utvikling, for eksempel gjennom medarbeidersamtaler. Flere 

ledere opplevde det som en barriere at det enkelte prosjekt måtte finansiere 

kursdeltakelse, og det kan være hensiktsmessig at dette belastes sentralt heller 

enn lokalt.  

	
Hei

14.05.20162

 Mer vekt på mellommenneskelige relasjoner i lederutvikling. Flere ledere 

etterspurte kompetanseheving i forbindelse med konfliktløsning, motivasjon 

av ansatte og lignende. Dette gjelder spesielt bas-rollen; han er både leder og 

																																																								
12 For mer informasjon om mestringsgrupper, se håndboken til Svare & Klemsdal (2011b). Se 
referanseliste for fullstendig kilde. 
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”en av gutta”, og samtidig et viktig bindeledd mellom håndverkere og øvrig 

ledelse. 

	
Hei

14.05.20162

 Vurdere evalueringsordninger for ledernes etterlevelse av verdiene og ønsket 

lederatferd. Et eksempel på dette kan være at ansattes evalueringer av ledere i 

medarbeiderundersøkelser inngår som del av utviklingssamtaler mellom leder 

og sin nærmeste leder. Vi anbefaler at Veidekke søker hjelp til å utvikle slike 

evalueringsordninger ettersom dette har mange utfordrende sider. 

	
Hei

14.05.20162

 Informasjon etter endt prosjekt. Mange håndverkere etterspør spesielt 

informasjon om kundene ble fornøyde, og savner tilbakemelding på eget 

arbeid. Dette kan være et aspekt ved involvering som bør ivaretas bedre.  
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Vedlegg (1) Mandat 

Mandat til Prosjektforum 2016 

Lederatferd 
	

	

Bakgrunn 
	
Veidekke ASA: 
Veidekke ASA er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og 

eiendomsutviklere med en omsetning på 24 milliarder kroner (2014) og 7000 

ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, 

asfaltvirksomhet, pukk og grus, samt vedlikehold. Våre mål for HMS er likestilt med 

våre økonomiske mål, og vi kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med 

involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Selskapet er notert på Oslo 

Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.  

 

Veidekke ASA har hovedkontor i Oslo. På slutten av 1990-årene og begynnelsen på 

2000 etablerte Veidekke seg i Sverige og Danmark, og vår danske virksomhet går 

under navnet Hoffmann.  

	
Verdiskapende samspill: 
Verdiskapende samspill er en sentral del av vår forretningsfilosofi. Vi ønsker at det 

vi bygger og utvikler skal være til glede og nytte for de som skal bruke det. Derfor 

bygger vi i et verdiskapende samspill med alle interessenter i våre prosjekter. 

Involvering gjennom tett samarbeid med kunder og leverandører optimaliserer 

prosjekt-gjennomføringen år. God lokalmarkedskunnskap og evne til å dra veksler 

på konsernets samlede ressurser og kompetanse gjør oss i stand til å finne de beste 

løsningene for alle involverte parter. Resultatet er effektiv drift og økt verdiskaping.  
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Veidekkehuset:  
Stolpene i Veidekkehuset representerer våre viktigste ressurser. Uten et 

velfungerende samarbeid mellom kunder, ansatte, ledelse og leverandører, kan vi 

ikke oppnå vår visjon – verdiskapende samspill. 

	
Verdier: 
Verdigrunnlaget preger vår atferd i vår måte å tenke og handle på.  

• Profesjonell – Måten vi handler på. 

• Redelig – Vi skal aldri ta snarveier eller unndra oss de rammer som lover, 

regler og etiske retningslinjer angir.  

• Entusiastisk – Vi er engasjert i hva vi gjør og søker aktivt lønnsomme 

løsninger for alle involverte.  

• Grensesprengende – Vi er nysgjerrige og utfordrende. Vi tør å være oss selv 

ved å være innovative i vår måte å tenke og handle på.  

	
Lederatferd: 
I Veidekke leder vi gjennom verdier, involvering, tydelige mål og frihet under 

ansvar.  

• Verdier – Veidekkehuset er rammene for handlinger og beslutninger. Vi 

skaper en arbeidsplass som motiverer til etterlevelse av Veidekkehuset.  

• Involvering – Vi har en involverende arbeidsform i alle våre prosesser og 

relasjoner (medarbeidere, kunder, leverandører). Gjennom involvering 

skapes engasjement, samarbeid, kreativitet og utvikling, som bidrar til våre 

resultater.  

• Tydelige mål – Vi bruker faktabasert nåsituasjonsanalyse og 

involveringsprosesser for å sette tydelige mål på kort og lang sikt. Vi 

informerer om resultater, samt kommuniserer og følger opp målene.  

• Frihet under ansvar – Vi tar ansvaret for friheten vi gis og ivaretar både lokale 

interesser og Veidekkes helhet i vårt arbeid. Verdiene og målene definerer 

rammene for friheten og ansvaret.  
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Prosjektoppgaven 
	
Gode ledere er essensielle for at vi skal lykkes, og dette innebærer at de er dyktige 

både faglig og menneskelig. En trygg og konstruktiv relasjon mellom leder og 

medarbeider er viktig for den enkeltes utvikling og prestasjon, og i sum Veidekkes 

verdiskapning. Det er også avgjørende at våre ledere leder etter Veidekkes 

grunnleggende verdier og fremstår som gode rollemodeller.  

 

Noe av årsaken til at det på nåværende tidspunkt rettes spesiell oppmerksomhet 

mot lederatferd, blant annet ved ønsket om en oppgave fra Prosjektforum, er å sikre 

at vår lederatferd støtter gjennomføringen av våre mål og strategier.  

 

Vi ønsker en empirisk oppgave fra Prosjektforum, der det innhentes data fra våre 

medarbeidere. Vi ønsker både innsamling av data fra våre medarbeidere i Norge, 

Sverige og Danmark. Vi ser for oss innhenting av både kvantitativ og kvalitativ data, 

med hovedvekt på sistnevnte.  

	

Problemstilling 
	
Problemstilling: Hvordan utøves ledelse i Veidekke i lys av deres grunnleggende 

verdier og ønsket lederatferd i Skandinavia?  

 

Stikkord: oppfattelse av lederatferd, handlinger vs. ord, relasjoner, forskjeller 

mellom land, kjønn, alder, ledernivå, grupper som ledes, operasjonalisering av 

lederatferd. 

 

Vi ønsker en nåsituasjonsanalyse av overnevnte problemstilling, samt konkrete råd 

og forslag til hvordan Veidekke ASA kan jobbe aktivt med lederatferd og styrke 

etterlevelsen av vår ønskede lederatferd i fremtiden.  
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I samarbeid med Veidekke og veileder, har vi kommet fram til at vi vil gjennomføre 

følgende:  

 

• Fokusgruppe med tillitsvalgte  

• Kvalitative intervjuer på tre ulike enheter i Norge, samt én enhet i Sverige og 

Danmark. Innenfor hver enhet velger Veidekke ut ett prosjekt hvor vil foreta 

dybdeintervju med én til tre ledere, samt fokusgruppe med 6-8 håndverkere.  

• Sende ut en spørreundersøkelse til både ledere, funksjonærer og 

håndverkere.  

• Dokumentanalyse av relevant materiale.  

• Deltakende observasjon på introduksjonskurs for nyansatte og lederkurs.  

• Uformelle samtaler med relevante representanter fra toppledelsen.  

 

Veidekke vil i hovedsak være ansvarlig for utvalg av informanter, både kvalitativt 

og kvantitativt. Vår jobb blir derfor først og fremst å utarbeide selve 

undersøkelsene, gjennomføre og foreta det analytiske arbeidet.  
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Vedlegg (2) Spørreundersøkelsen 

Spørreundersøkelse om ledelsesatferd i lys av verdier 
 
 
Formålet med denne undersøkelsen er å undersøke hvordan ledere og ansatte 

oppfatter utøvd lederatferd i lys av Veidekkes verdier. Spørreundersøkelsen er del 

av et større prosjektarbeid initiert av Veidekke ASA, v/Anne Thorbjørnsen.  

 

Ved å svare på denne undersøkelsen har du mulighet til å være med i kartleggingen 

av dagens lederatferd, og dine svar kan senere bli et bidrag til Veidekkes arbeid 

med ledelse og lederutvikling. Vi ber deg derfor om å lese spørsmålene nøye og 

svare så ærlig og intuitivt som mulig.  

 

Gjennom å delta i denne undersøkelsen samtykker du til at dine svar benyttes i 

forskningsrapporten som utarbeides av fem masterstudenter ved Universitetet i 

Oslo. Vi garanterer at alle svar vil forbli anonyme, og verken navn eller e-

postadresse kan knyttes til dine svar. Prosjektet er meldt inn til NSD (Norsk 

Samfunnsvitenskapelige Database), og oppfyller derfor alle forskningsetiske krav. 

Rapporten vil offentliggjøres når forskningsprosjektet avsluttes.  

 

Spørreundersøkelsen vil totalt ta i underkant av 10 minutter.  

 

Takk for at du tar deg tid til å besvare denne undersøkelsen! 
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Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	 	
 

 	

 

Dette er det fullstendige resultatet for spørreundersøkelsen som ble 
gjennomført i Norge, Sverige og Danmark. Undersøkelsen ble sendt 
ut på norsk, svensk og dansk. Det er viktig å være oppmerksomme 
på at ikke alle respondentene fikk alle spørsmål, og at antall (N) derfor 
vil variere avhengig av spørsmål.  

 
	
1.	Kjønn	
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2.	Alder	
	
N:	825	
	

Spørsmål	 N	 Gjennomsnitt	 Standardavvik	 Median	
Alder	 825	 30,89	 11,36	 32,00	

		
	
		
		

Vedlegg	2:	Spørreundersøkelsen	



	 97 

Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	 	
 

 	

 

	
3.	Høyeste	fullførte	utdanning	
	
N:	825	
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4.	I	hvor	mange	år	har	du	jobbet	i	Veidekke?	
	
					I	hvor		
			mange	år		
					har	du		
			jobbet	i		
		Veidekke?				Freq.			Percent				Cum.	
-----------------------------------------------	
Under	1	år						64								7.76										7.76	
											1												63								7.64								15.39	
								1.5												11								1.33								16.73	
											2												42								5.09								21.82	
								2.5												11								1.33								23.15	
											3												34								4.12								27.27	
								3.5												10								1.21								28.48	
											4												54								6.55								35.03	
								4.5														4								0.48								35.52	
											5												60								7.27								42.79	
								5.5														2								0.24								43.03	
											6												35								4.24								47.27	
								6.5														1								0.12								47.39	
											7												16								1.94								49.33	
											8												42								5.09								54.42	
								8.5														1								0.12								54.55	
											9												35								4.24								58.79	
									10												40								4.85								63.64	
									11												19								2.30								65.94	
									12												12								1.45								67.39	
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									13												13								1.58								68.97	
									14												12								1.45								70.42	
									15												25								3.03								73.45	
									16												15								1.82								75.27	
									17														7								0.85								76.12	
									18												15								1.82								77.94	
									19														5								0.61								78.55	
									20												16								1.94								80.48	
									21														9								1.09								81.58	
									22														8								0.97								82.55	
									23														4								0.48								83.03	
									24														2								0.24								83.27	
									25												12								1.45								84.73	
									26														5								0.61								85.33	
									27												11								1.33								86.67	
									28												10								1.21								87.88	
									29												15								1.82								89.70	
									29.5											1								0.12								89.82	
									30												25								3.03								92.85	
									31														5								0.61								93.45	
									32														5								0.61								94.06	
									33														9								1.09								95.15	
									34														7								0.85								96.00	
									35														7								0.85								96.85	
									36														6								0.73								97.58	
									37														3								0.36								97.94	
									38														5								0.61								98.55	
									39														2								0.24								98.79	
									40														3								0.36								99.15	
									41														3								0.36								99.52	
									42														2								0.24								99.76	
									43														1								0.12								99.88	
									45														1								0.12							100.00	
-----------------------------------------------	
						Total											825										100.00	
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5.	Hvilket	land	jobber	du	i?	
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6.	Er	du	ansatt	i	Entreprenør?	
	
N:	666	
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7.	Har	du	kommet	tilbake	til	Veidekke	etter	å	ha	jobbet	et	annet	sted	i	bygg-	og	anleggsbransjen?	
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8.	Er	du...	
	
N:	825	
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9.	Har	du	lederansvar?	
	
N:	825	
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10.	Velg	gruppen	du	mener	er	mest	dekkende	for	din	nåværende	stilling.	
	
N:	568	
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11.	Har	du	vært	på	lederkurs/lederprogram	i	løpet	av	din	tid	i	Veidekke?	
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12.	Har	du	deltatt	på	Skandinavisk	Lederutviklingsprogram	(SLU)?	
	
N:	336	
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13.	Hvor	ofte	har	du	kontakt	med	hver	av	de	følgende	aktørene?	
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14.	Kunder	
	
N:	825	
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15.	Medarbeidere	
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16.	Leverandører	
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17.	Din	nærmeste	leder	
	
N:	825	

56.7%

36.2%

5.6%

1.3%

0.1%

Daglig

Ukentlig

Månedlig	

Sjeldnere

Aldri

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

	
18.	Er	du	kjent	med	Veidekkes	verdier	som	spesifisert	i	Veidekkehuset?		
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19.	Hvor	tydelig	synes	du	verdiene	kommuniseres	i	Veidekke?	
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20.	I	hvor	stor	grad	er	verdiene	retningsgivende	for	deg	i	ditt	daglige	arbeid?		
	
N:	825	
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21.	Er	det	noen	av	de	følgende	faktorene	som	hindrer	din	mulighet	til	å	etterleve	verdien	"Profesjonell"?		
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22.	Er	det	noen	av	de	følgende	faktorene	som	hindrer	din	mulighet	til	å	etterleve	verdien	"Redelig"?		
	
N:	825	
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23.	Er	det	noen	av	de	følgende	faktorene	som	hindrer	din	mulighet	til	å	etterleve	verdien	"Entusiastisk"?		
	
N:	825	
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24.	Er	det	noen	av	de	følgende	faktorene	som	hindrer	din	mulighet	til	å	etterleve	verdien	
"Grensesprengende"?		
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25.	Er	du	kjent	med	Veidekkes	ønskede	lederatferd?		
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26.	Hvor	tydelig	synes	du	ønsket	lederatferd	kommuniseres	i	Veidekke?		
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27.	Vurder	disse	påstandene.		
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28.	Min	leder	er	støttende.	
	
N:	825	

1.6%

3.8%

10.8%

38.7%

44.4%

0.8%

Helt	uenig

Uenig

Verken	eller

Enig

Helt	enig

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

	

Vedlegg	2:	Spørreundersøkelsen	



	 111 

Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	
 

 	

 

	
29.	Min	leder	tar	faglig	kompetente	beslutninger.	
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30.	Min	leder	finner	effektive	løsninger.	
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31.	Min	leder	behandler	alle	med	respekt.	
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32.	Vurder	disse	påstandene.		
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33.	Min	leder	tar	ikke	snarveier	for	å	nå	mål.	
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34.	Min	leder	jobber	aktivt	med	å	skape	høyere	etisk	bevissthet.	
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35.	Min	leder	legger	til	rette	for	at	jeg	trygt	kan	varsle	om	kritikkverdige	forhold.	
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36.	Min	leder	er	opptatt	av	å	følge	lover	og	regler.	
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Helt	uenig

Uenig

Verken	eller

Enig

Helt	enig

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
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Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	 	
 

 	

 

	
37.	I	hvor	stor	grad...	
	
N:	825	

3.87

3.83

Er	din	leder	aktivt	til	stede	og	
engasjert?

Inspirerer	din	leder	deg	til	å	gjøre 	
en	god	jobb?

5.004.003.002.001.000.00

Gjennomsnitt
	

	

	
	
38.	Er	din	leder	aktivt	til	stede	og	engasjert?	
	
N:	825	

1.5%

6.2%

23.2%

42.1%

27.0%

0.1%

I	svært	liten	grad

I	liten	grad

I	noen	grad

I	stor	grad

I	svært	stor	grad

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
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Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	 	
 

 	

 

	
39.	Inspirerer	din	leder	deg	til	å	gjøre	en	god	jobb?	
	
N:	825	

2.5%

7.2%

21.5%

41.8%

26.3%

0.7%

I	svært	liten	grad

I	liten	grad

I	noen	grad

I	stor	grad

I	svært	stor	grad

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

	
40.	I	hvor	stor	grad...	
	
N:	825	

3.65

3.53

3.56

Søker	din	leder	kreative	løsninger	for	å 	
forbedre	måloppnåelse?

Oppfordrer	din	leder	deg	til	å	tenke	nytt?

Er	din	leder	opptatt	av	å	skape	mangfold	i 	
team?	(f.eks.	sette	sammen	ulik 	

kompetanse)

5.004.003.002.001.000.00

Gjennomsnitt
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Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	
 

 	

 

	
41.	Søker	din	leder	kreative	løsninger	for	å	forbedre	måloppnåelse?	
	
N:	825	

1.3%

6.9%

30.3%

40.1%

15.5%

5.8%

I	svært	liten	grad

I	liten	grad

I	noen	grad

I	stor	grad

I	svært	stor	grad

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

	
42.	Oppfordrer	din	leder	deg	til	å	tenke	nytt?	
	
N:	825	

2.5%

11.0%

33.2%

33.0%

17.5%

2.8%

I	svært	liten	grad

I	liten	grad

I	noen	grad

I	stor	grad

I	svært	stor	grad

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

Vedlegg	2:	Spørreundersøkelsen	



	 118 

Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	
 

 	

 

43.	Er	din	leder	opptatt	av	å	skape	mangfold	i	team?	(f.eks.	sette	sammen	ulik	kompetanse)	
	
N:	825	

2.5%

8.8%

30.4%

35.8%

14.8%

7.6%

I	svært	liten	grad

I	liten	grad

I	noen	grad

I	stor	grad

I	svært	stor	grad

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

44.	I	hvor	stor	grad...	
	
N:	825	

3.71

4.13

4.12

Involverer	din	leder	deg	i	å	finne 	
gode	løsninger?

Opplever	du	at	du	har	en	åpen 	
relasjon	til	din	leder?

Opplever	du	gjensidig	tillit	mellom 	
deg	og	din	leder?

5.004.003.002.001.000.00

Gjennomsnitt
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Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	
 

 	

 

	
45.	Involverer	din	leder	deg	i	å	finne	gode	løsninger?	
	
N:	825	

3.0%

8.1%

25.7%

39.9%

22.3%

1.0%

I	svært	liten	grad

I	liten	grad

I	noen	grad

I	stor	grad

I	svært	stor	grad

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

		
46.	Opplever	du	at	du	har	en	åpen	relasjon	til	din	leder?	
	
N:	825	

1.8%

3.5%

14.2%

40.8%

39.4%

0.2%

I	svært	liten	grad

I	liten	grad

I	noen	grad

I	stor	grad

I	svært	stor	grad

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
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Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	
 

 	

 

	
47.	Opplever	du	gjensidig	tillit	mellom	deg	og	din	leder?	
	
N:	825	

1.7%

3.8%

15.4%

37.7%

39.9%

1.6%

I	svært	liten	grad

I	liten	grad

I	noen	grad

I	stor	grad

I	svært	stor	grad

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

	
48.	Vurder	disse	påstandene.		
	
N:	825	

4.22

4.10

4.28

Jeg	har	tilstrekkelig	innflytelse	over	min 	
egen	arbeidssituasjon.

Jeg	opplever	at	min	arbeidsplass	har 	
tilstrekkelig	frihet	til	å	ivareta	lokale 	

interesser.	

Jeg	opplever	at	min	leders	bruk	av	frihet	er 	
i	samsvar	med		Veidekkes	verdier.

5.004.003.002.001.000.00

Gjennomsnitt
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Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	
 

 	

 

	
49.	Jeg	har	tilstrekkelig	innflytelse	over	min	egen	arbeidssituasjon.	
	
N:	825	

0.8%

4.4%

10.1%

40.7%

43.8%

0.2%

Helt	uenig

Uenig

Verken	eller

Enig

Helt	enig

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

	
50.	Jeg	opplever	at	min	arbeidsplass	har	tilstrekkelig	frihet	til	å	ivareta	lokale	interesser.		
	
N:	825	

0.5%

3.6%

12.7%

47.8%

30.9%

4.5%

Helt	uenig

Uenig

Verken	eller

Enig

Helt	enig

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
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Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	
 

 	

 

51.	Jeg	opplever	at	min	leders	bruk	av	frihet	er	i	samsvar	med		Veidekkes	verdier.	
	
N:	825	

0.7%

2.7%

9.6%

39.9%

43.8%

3.4%

Helt	uenig

Uenig

Verken	eller

Enig

Helt	enig

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

	
52.	Vurder	disse	påstandene.		
	
N:	825	

3.88

3.85

3.80

3.87

3.76

Min	leder	kommuniserer	tydelige	forventninger	til	meg. 	

Jeg	får	konstruktive	tilbakemeldinger	om	arbeidet	mitt.

Min	leder	følger	jevnlig	opp		våre	mål.

Min	leder	igangsetter	nødvendige	tiltak	for	å	nå	mål.

Min	leder	tilrettelegger	for	kontinuerlig	utvikling	av	ansatte	(f.eks. 	
kompetanse,	medarbeidersamtaler,	eller	lignende).

5.004.003.002.001.000.00

Gjennomsnitt
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Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	
 

 	

 

53.	Min	leder	kommuniserer	tydelige	forventninger	til	meg.		
	
N:	825	

1.5%

6.3%

18.3%

50.2%

23.0%

0.7%

Helt	uenig

Uenig

Verken	eller

Enig

Helt	enig

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

	
54.	Jeg	får	konstruktive	tilbakemeldinger	om	arbeidet	mitt.	
	
N:	825	

2.3%

5.9%

21.0%

45.3%

24.5%

1.0%

Helt	uenig

Uenig

Verken	eller

Enig

Helt	enig

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
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Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	 	
 

 	

 

55.	Min	leder	følger	jevnlig	opp		våre	mål.	
	
N:	825	

1.8%

7.6%

20.6%

45.6%

22.1%

2.3%

Helt	uenig

Uenig

Verken	eller

Enig

Helt	enig

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

		
56.	Min	leder	igangsetter	nødvendige	tiltak	for	å	nå	mål.	
	
N:	825	

1.7%

5.6%

18.1%

49.9%

21.9%

2.8%

Helt	uenig

Uenig

Verken	eller

Enig

Helt	enig

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
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Spørreundersøkelse:	Ledelsesatferd	i	lys	av	verdier	
 

 	

 

57.	Min	leder	tilrettelegger	for	kontinuerlig	utvikling	av	ansatte	(f.eks.	kompetanse,	medarbeidersamtaler,	
eller	lignende).	
	
N:	825	

3.2%

8.2%

19.9%

43.3%

22.3%

3.2%

Helt	uenig

Uenig

Verken	eller

Enig

Helt	enig

Vet	ikke

100%80%60%40%20%0%

Prosent
	

	

	
	
58.	Jeg	opplever	at	min	leder	søker	andre	ansattes	kompetanse	utover	sin	nærmeste	krets.	
	
N:	825	
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59.	I	hvor	stor	grad	opplever	du	at	din	leder	tilrettelegger	for	mestring	i	din	arbeidshverdag?		
	
N:	825	
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16.05.20161

Ønsket lederatferd:

Verdier (”gulvet” i 
Veidekkehuset)
Involvering
Tydelige mål
Frihet under ansvar

Vedlegg (3) Intervjuguide fokusgruppe tillitsvalgte	
	
	
Til fokusgruppen med tillitsvalgte hadde vi med oss et ark med bilde av 

Veidekkehuset og en liste over ønsket lederatferd.  

 

 

 
 
 

Introduksjon 
Dette prosjektet gjøres på oppdrag fra Veidekke ASA. Hensikten er å  

undersøke ledelse i lys av Veidekkes verdier og ønsket lederatferd. Prosjektgruppen 

består av fem masterstudenter fra Universitetet i Oslo. Deltakelse er frivillig, og det 

er anledning til å trekke seg underveis. Tema for samtalen i dag er hvordan dere 

oppfatter ledelsespraksis og verdier fra et tillitsvalgtperspektiv. 

 

Vi ønsker å gjøre lydopptak av intervjuene, slik at vi få med oss alt som blir sagt. I 

tillegg vil vi skrive notater underveis. Vi garanterer at personopplysninger 

behandles konfidensielt, og at kun vi i prosjektgruppen har tilgang til denne 

informasjonen. Universitetet i Oslo og Veidekke har dermed ingen rettigheter til 

intervjudataene. Prosjektrapporten vil kun inneholde bearbeidet informasjon. 

Forskningsrapporten vil offentliggjøres etter endt prosjekt, men deltakerne vil forbli 

anonyme.  

 

Gjennomføring: 
Vi har forberedt noen spørsmål, og ønsker en åpen og uformell samtale rundt 

dem. Vi vil forsøke å inkludere samtlige deltakere i samtalen.  
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Åpningsspørsmål:  
• Navn 

• Stilling  

• Hvem er du tillitsvalgt for? 

• Hvor lenge har du jobbet i Veidekke, og hvor lenge har du vært tillitsvalgt?  

 

Spørsmål: 
Gi gruppen et ark med Veidekkehuset, vise til PREG-verdiene og liste over ønsket 

lederatferd: Verdier, Involvering, Tydelige mål, Frihet under ansvar. Dette blir 

utgangspunkt for gruppeintervjuet og vår definisjon av verdier/lederatferd. 

 

• Hvordan opplever dere generelt at lederne etterlever dette i dag? (både 

verdiene og ønsket lederatferd). 

• Er det forskjell på holdning til og praktisering av verdiene/ønsket 

lederatferd avhengig av ledernivå?  

• Er verdiene forankret i organisasjonen (føler ansatte og tillitsvalgte eierskap 

til verdiene?) 

• Bruker lederne verdiene og ønsket lederatferd på en slik måte at det 

motiverer de ansatte?  

• Gjør lederne det tydelig for ansatte hvordan de kan bruke 

verdiene/Veidekkehuset for å nå mål? 

• Hvis dere satt i ledelsen og hadde frie tøyler: Hvilke tiltak mener dere er 

nødvendige for å bedre ledernes etterlevelse av verdiene/ønsket 

lederatferd?  (f.eks. for å utvikle ansatt-ressursene, eks insentivordninger, 

bli målt på HR i tillegg til HMS/øk. resultater) 

• Hvordan opplever dere at ledelsen balanserer mål for økonomi/HMS med 

utvikling av medarbeidere (HR-ledelse)? (f.eks. Veidekkehuset: er ansatte 

like viktige/ivaretatt som f.eks. kunder og leverandører?) 

• Hvordan ble Veidekkehuset til (hvem var involvert i utformingen)? 

• Hvordan ble verdiene mottatt og presentert for ansatte?  

• Involveres tillitsvalgte/ansatte i lederutvikling/innspill til HR-

ledelsesutvikling? (tillitsvalgtes rolle) 
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• Ivaretas behov for kunnskapsutvikling av de ansatte? (mentorordninger, 

coaching, erfaringsutveksling, beste praksis?) 

• Syns dere at ansatte  får tilstrekkelig oppfølging av sin nærmeste leder? 

(utenom/evt. gjennom medarbeidersamtale)  (f.eks.  viser leder synlighet, 

veiledning, tilgjengelighet, oppfølging, engasjement, tydelighet  osv.)  

• Føler dere at ledelsen tar i bruk verdiene i kommunikasjon med dere som 

tillitsvalgte?  
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16.05.20161

16.05.20161

Ønsket lederatferd:

Verdier (”gulvet” i 
Veidekkehuset)
Involvering
Tydelige mål
Frihet under ansvar

Vedlegg (4) Intervjuguide dybdeintervju ledere 
	
	
Til hvert intervju i Norge og Sverige hadde vi med oss et ark med bilde av 

Veidekkehuset og en liste over ønsket lederatferd. I Danmark hadde vi med 

oss den danske oversettelsen av Veidekkehuset. De har som nevnt ikke 

ønsket lederatferd på samme måte. 

 

 

 
 
	

Introduksjon 
Dette prosjektet gjøres på oppdrag fra Veidekke ASA v/Anne Thorbjørnsen. 

Hensikten er å undersøke ledelse i lys av Veidekkes verdier og ønsket 

lederatferd. Prosjektgruppen består av fem masterstudenter fra 

Universitetet i Oslo. Deltakelse er frivillig, og det er anledning til å trekke 

seg underveis. Tema for samtalen i dag er hvordan du oppfatter 

ledelsespraksis og verdier fra et lederperspektiv. 

 

Vi ønsker å gjøre lydopptak av intervjuene, slik at vi få med oss alt som blir 

sagt. I tillegg vil vi skrive notater underveis. Vi garanterer at 

personopplysninger behandles konfidensielt, og at kun vi i 

prosjektgruppen har tilgang til denne informasjonen. Universitetet i Oslo 

og Veidekke har dermed ingen rettigheter til intervjudataene. 

Prosjektrapporten vil kun inneholde bearbeidet informasjon. 

Forskningsrapporten vil offentliggjøres etter endt prosjekt, men deltakerne 

vil forbli anonyme.  
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Intervjuguide ledere Norge  
	
	

Gjennomføring 
Vi har forberedt noen spørsmål, og ønsker en åpen og uformell samtale 

rundt dem.  

Åpningsspørsmål:  
Presenter deg selv. Si gjerne navnet ditt, litt om stillingen din, bakgrunn (i 

Veidekke), alder,  osv.  

• Har du vært på opplæring/lederutviklingskurs? (hva slags kurs?) 

Nyttig/ikke nyttig.   

Lederens forståelse av sin rolle: 
• Hva betyr ledelse/lederskap for deg? 

• Hva slags type leder vil du si at du er? (Utøvelse/praksis. Evt. 

Hvordan utøver du ledelse?) 

• Hva er dine viktigste oppgaver som leder? Eksempler? (når det 

gjelder både kunder, leverandører, ansatte).  

• Hva er viktige verdier for deg som leder? Hvordan påvirker verdiene 

det du gjør? 

• Er det noe spesielt med å være leder i Veidekke? I din enhet/på det 

prosjektet du leder nå? 

Kjennskap til verdier:  
• Hva mener du er typisk for Veidekkes bedriftskultur?  

 

Vise arket med Veidekkehuset og ønsket lederatferd. Dette blir 

utgangspunkt for intervjuet og vår definisjon av verdier/lederatferd. 

	

• Hvilken kjennskap har du til dette, hva betyr det for deg? 

• Hvordan praktiserer du dette… Kom med noen konkrete eksempler. 

(eksempler hvor det har fungert bra/dårlig?) 
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§ Profesjonell 

§ Redelig 

§ Entusiastisk 

§ Grensesprengende 

§ Involvering (få med alle søylene) 

§ Frihet under ansvar 

§ Tydelige mål  

	

• Er denne konkretiseringen noe du har kommet fram til selv, eller noe 

du har lært på kurs etc.? 

• Er forventninger til deg som leder tydelig kommunisert? hvordan? 

• Hvordan kommuniserer du verdiene og hvordan de kan brukes i 

jobben for dine ansatte? 

Eierskap, motivasjon, kultur og mål: 
• Opplever du at det her (vise til arket) er nyttig i ditt arbeid som 

leder? Hjelper det å nå mål? Hvordan/hvorfor? Er det lett å bruke? 

• Motiverer dette (vis til arket) deg som leder?  

• Hvilken av disse (vis til arket) identifiserer du deg minst/mest med?  

• Opplever du at dette (vis til arket) er forankret på arbeidsplassen? 

Forklar (er noe mer forankret/synlige enn annet etc.)  

• Er det noen barrierer som hindrer etterlevelse av det her (vise til 

arket)? Evt. hva?  

• Er det utfordringer i forbindelse med å motivere dine ansatte til å 

følge Veidekkes verdier (PREG)? 

• Er det noe du savner for lettere å motivere ansatte og ledere til å 

etterleve disse verdiene i praksis? 

• Hva er det viktigste du som leder gjør for å følge opp og utvikle dine 

ansatte? (f.eks. kompetanseutvikling) 
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• Hvordan ser du på prioriteringsforholdet mellom utvikling av 

menneskelige ressurser og HMS/økonomiske 

mål/prosjektinnhenting og levering? (relatert til ansatte, kunder, 

leverandører) 

• Er det noe som bør fokuseres mer på med tanke på utvikling av 

ansatte?  

• Bør det gjøres endring i dette (arket)/måten det er kommunisert på 

for at måloppnåelse kan forbedres?  

	

Avslutningsspørsmål: 
• Er det noe annet du ønsker å snakke om?  
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Intervjuguide ledere Sverige 
	

Genomförande 
Vi har förberett några frågor och vill ha en öppen och informell diskussion 

kring dem. 

	

Öppnings frågor: 

Presentera dig själv, ditt namn, lite om din position, bakgrund (Veidekke), 

ålder, etc. 

• Har du varit på ledarutbildning? Vilken typ av kurs? Nyttiga/inte 

användbart? 

Ledarens förståelse av sin roll: 
• Vad är ledarskap för dig? 

• Vilken typ av ledare skulle du säga att du är? (utövas/i praktiken. Hur 
praktiserar du ledarskap?) 

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som 
ledare? Exempel? (m.t.p. kunder, leverantörer, anställda, osv)  

• Vad är viktiga värderingar för dig som ledare? Hur påverkar 
värderingarna ditt arbete?  

• Finns det något speciellt med att vara ledare Veidekke? I din 
enhet/projektet du ledar nu?  

 

Kunskap om värderingarna: 
• Vad tycker du är typisk för Veidekkes företagskultur? 

Bilde av Veidekkehuset och önskad ledarbeteende.  
  

• Vad är din kunskap om detta, vad betyder det för dig? 

• Hur praktiserar du detta... Kom med några konkreta 
exempel. (Exempel där det har fungerat bra/dårlig?) 

§ Profesjonell 
§ Redelig 
§ Entusiastisk 
§ Grensesprengende 
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§ Involvering (få med alle søylene) 
§ Frihet under ansvar 
§ Tydelige mål  

 
• Är denna konkretisering något som du har kommit fram till själv, 

eller något du har lärt dig på kurs?  

• Är förväntningar på dig som ledare tydligt kommuniceras? På vilket 
sätt?  

• Hur kommunicerar du värderingarna och hur de kan användas i 
arbetet med dina medarbetare?  

Ägande, motivation, kultur och mål: 
• Om du känner att det här (vise til arket) är dom användbara i ditt 

arbete som ledare? Hjälper dom dig att nå mål? Hur så/ varför? Är 
”verdiene” användbara i vardagen? 

• Motiverar detta (vise til arket) dig som ledare? 

• Vilket av dessa identifierar du dig minst/mest med? 

• Känner du att detta (vise til arket) är värderingarna 
förankrad på arbetsplatsen? Förklara (något mer synliga än andra 
värderingar etc.) 

• Finns det några utmaningar som hindrar dig at efterleva 
värderingarna? t.ex. vad?  

• Finns det utmaningar i samband med motivera dina medarbetare 
att följa Veidekke värderingar (PREG)? 

• Finns det något du saknar för lättare att motivera medarbetare och 
chefer att följa dessa värden i praktiken?  

• Vad är det viktigaste du som ledare gör för att följa upp och 
utveckla dina medarbetare? (T.ex. Kunskapsutveckling). 

• Hur ser du på att prioritera i samband mellan utvecklingen av 
mänskliga resurser, HMS HMS/ekonomiske mål/projekt ingenting 
och leverans? (relaterat till medarbetare, kunder, leverantörer) 

• Er det noe som bør fokuseres mer på m.h.t. utveckling av anställda?  

• Bör det företas förändring i denna (vise til arket)/ m.h.t. hur det 
kommuniceras för att nå mål etc. Kan det göras förbättringar? 

	

Avslutande Fråga: 
• Finns det något annat du vill prata om?
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Intervjuguide ledere Danmark 
	

Gjennomføring 
Vi har forberedt noen spørsmål, og ønsker en åpen og uformell samtale 

rundt dem.  

Åpningsspørsmål:  
Presenter deg selv. Si gjerne navnet ditt, litt om stillingen din, bakgrunn (i 

Veidekke), alder,  osv.  

• Har du vært på opplæring/lederutviklingskurs? Hva slags kurs? 

Nyttig/ikke nyttig? 

Lederens forståelse av sin rolle: 
• Hva betyr ledelse/lederskap for deg? 

• Hva slags type leder vil du si at du er? Utøvelse/praksis. Evt. 

Hvordan utøver du ledelse? 

• Hva er dine viktigste oppgaver som leder? Eksempler? (når det 

gjelder både kunder, leverandører, ansatte).  

• Hva er viktige verdier for deg som leder? Hvordan påvirker verdiene 

det du gjør? 

• Er det noe spesielt med å være leder i Veidekke/Hoffmann? I din 

enhet/på det prosjektet du leder nå? 

 

Kjennskap til verdier:  
• Hva mener du er typisk for Veidekkes/Hoffmanns bedriftskultur?  

Vise arket med Veidekkehuset. Dette blir utgangspunkt for intervjuet og vår 

definisjon av verdier. 

 

• Hvilken kjennskap har du til dette, hva betyr det for deg? 

• Hvordan praktiserer du dette… Kom med noen konkrete eksempler. 

(eksempler hvor det har fungert bra/dårlig?) 
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§ Professionalisme 

§ Ærlighed 

§ Entusiasme 

§ Nytænkning  

 

• Er denne konkretiseringen noe du har kommet fram til selv, eller noe 

du har lært på kurs etc.? 

• Involvering er et begrep som brukes i Hoffmanns rygrad/spilleregler 

for ledere. Hvor godt kjenner du til dette konseptet, og hva legger du 

i det? Hvordan jobber du for å involvere de ulike aktørene i huset 

(pek på søylene)? 

• Er forventninger til deg som leder tydelig kommunisert? Hvordan? 

• Hvordan kommuniserer du verdiene og hvordan de kan brukes i 

jobben for dine ansatte? 

• Er frihet under ansvar viktig for deg som leder (og evt. ansatt) i 

Veidekke/Hoffmann?  

• Er det å sette tydelige (klare) mål en viktig lederoppgave? Hvordan 

evt. gjør du dette/kommuniseres dette/blir ansett som viktig i 

Hoffmann?  

Eierskap, motivasjon, kultur og mål: 
• Opplever du at det her (vise til arket) er nyttig i ditt arbeid som 

leder? Hjelper det å nå mål? Hvordan/hvorfor? Er det enkelt å bruke? 

• Motiverer dette (vis til arket) deg som leder?  

• Hvilken av disse (vis til arket) identifiserer du deg minst/mest med?  

• Opplever du at dette (vis til arket) er forankret på arbeidsplassen? Er 

noe mer forankret/synlige enn annet etc.? 

• Er det noen barrierer som hindrer etterlevelse av det her (vise til 

arket)? Evt. hva? 
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• Er det utfordringer i forbindelse med å motivere dine ansatte til å 

følge Veidekkes verdier? 

• Er det noe du savner for enklere å motivere ansatte og ledere til å 

etterleve disse verdiene i praksis?  

• Hva er det viktigste du som leder gjør for å følge opp og utvikle dine 

ansatte? (f.eks. kompetanseutvikling). 

• Hvordan ser du på prioriteringsforholdet mellom utvikling av 

menneskelige ressurser og HMS/økonomiske 

mål/prosjektinnhenting og levering? (relatert til ansatte, kunder, 

leverandører) 

• Er det noe som bør fokuseres mer på med hensyn til utvikling av 

ansatte?  

• Bør det gjøres endring i dette (arket)/måten det er kommunisert på 

for at måloppnåelse kan forbedres?  

	

Avslutningsspørsmål:  
• Er det noe annet du ønsker å snakke om?  
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16.05.20161

16.05.20161

Ønsket lederatferd:

Verdier (”gulvet” i 
Veidekkehuset)
Involvering
Tydelige mål
Frihet under ansvar

Vedlegg (5) Intervjuguide fokusgrupper håndverkere 
	
	
Til hver fokusgruppe i Norge og Sverige hadde vi med oss et ark med bilde av 

Veidekkehuset og en liste over ønsket lederatferd. I Danmark hadde vi med oss 

den danske oversettelsen av Veidekkehuset. De har som nevnt ikke ønsket 

lederatferd på samme måte. 

 

 
	
	
	

 

 

Introduksjon 
Dette prosjektet gjøres på oppdrag fra Veidekke ASA v/Anne Thorbjørnsen. 

Hensikten er å undersøke ledelse i lys av Veidekkes verdier og ønsket lederatferd. 

Prosjektgruppen består av fem masterstudenter fra Universitetet i Oslo. Deltakelse 

er frivillig, og det er anledning til å trekke seg underveis. Tema for samtalen i dag 

er hvordan dere oppfatter ledelsespraksis og verdier fra et ansattperspektiv. 

 

Vi ønsker å gjøre lydopptak av intervjuene, slik at vi få med oss alt som blir sagt. I 

tillegg vil vi skrive notater underveis. Vi garanterer at personopplysninger 

behandles konfidensielt, og at kun vi i prosjektgruppen har tilgang til denne 

informasjonen. Universitetet i Oslo og Veidekke har dermed ingen rettigheter til 

intervjudataene. Prosjektrapporten vil kun inneholde bearbeidet informasjon. 

Forskningsrapporten vil offentliggjøres etter endt prosjekt, men deltakerne vil 

forbli anonyme.  
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Intervjuguide fokusgrupper håndverkere Norge 
	

Gjennomføring 
Vi har forberedt noen spørsmål, og ønsker en åpen og uformell samtale rundt 

dem. Vi vil forsøke å inkludere samtlige deltakere i samtalen.  

	

Åpningsspørsmål:  
Presenter deg selv. Si gjerne navnet ditt, litt om stillingen din, bakgrunn (i 

Veidekke), alder,  osv.  

• Hvor mye kontakt har dere med ledelsen på dette prosjektet?  

• Hva er god ledelse for dere i deres arbeidshverdag? 

• Hva mener dere er typisk for Veidekkes bedriftskultur?  

 

Legg fram Veidekkehuset og ønsket lederatferd 

• Hvordan opplever dere at ledelse utøves i lys av dette… (På hvilken måte? 

Få eksempler!) 

§ Profesjonell 

§ Redelig 

§ Entusiastisk 

§ Grensesprengende 

§ Involvering (få med alle søylene; hva er deres rolle i planlegging 

og gjennomføring av prosjekter?) 

§ Frihet under ansvar 

§ Tydelige mål  

 

• Syns dere dette (vis til arket) er nyttig og/eller viktig? 

• Er noen av disse (vis til arket) viktigere enn andre?  

• Får dere veiledning av ledelsen i hvordan verdiene skal brukes i hverdagen 

(er dere gitt opplæring/kurs, etc.)?  
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• Kan dere påvirke hvordan dette (vis til arket) blir brukt i det daglige?  

• Er det forskjell på holdning til og praktisering av dette (vis til arket) blant 

lederne på dette prosjektet? 

• Er det noen vanlige/gjentagende utfordringer på din arbeidsplass? Finnes 

det noe her (vise til arket) man kan bli bedre på, og som dermed kan bidra 

til at utfordringer lettere kan løses? Hvis nei, hva kan da hjelpe?  

• Får dere tilstrekkelig oppfølging (f.eks. måloppnåelse i det daglige), 

muligheter til å utvikle dere? (kompetanse etc.) 

• Opplever dere at lederne generelt motiverer dere til å gjøre en god jobb? 

• Syns dere at dere som ansatte blir prioritert riktig i forhold til økonomiske 

mål for prosjektet?  

• Tankeeksperiment: Hvis dere var ledere i Veidekke/i denne enheten/dette 

prosjektet - hva ville dere gjort annerledes?  

	

Avslutningsspørsmål: 
• Er det noe annet dere ønsker å snakke om?  

	
	
	
	
	

	
	

Vedlegg	5:	Fokusgrupper	håndverkere	



	 141 

Intervjuguide fokusgrupper håndverkere Sverige 
	

Genomförande 
Vi har förberett några frågor och vill ha en öppen och informell diskussion kring 

dem. 

	

Inledande frågor: 
Presentera dig själv: ditt namn, lite om din position, bakgrund (Veidekke), ålder, 

etc. 

• Hur mycket kontakt har du/ni med ledningen på det här projektet? 

• Vad är bra ledarskap för dig i ditt dagliga arbete? 

• Vad tycker du är typisk för Veidekkes företagskultur? 

	

Vis Veidekkehuset & önskad ledarskapsbeteende 

• Hur upplever ni at ledarskap praktiseras i ljus av dessa/på bakgrund av 

dessa värderingar... På vilket sätt, exemplifiera gärna.  

§ Profesjonell 

§ Redelig 

§ Entusiastisk 

§ Grensesprengende 

§ Involvering (få med alle søylene; vad er deras roll i planering och 

genomförande av/i projektet?) 

§ Frihet under ansvar 

§ Tydelige mål  

 

• Tror du detta (pek på arket) är användbart/nyttig och/eller viktig? 

• Är någon av dessa (vis til arket) viktigare än andra? 

• Ger ledningen vägledning i hur värderingarna ska användas i det dagliga 

arbetet (typ genom utbildning, kurser el. dylikt/etc.)  
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• Kan du/ni påverka hur detta (arket) används i det dagliga/i ditt jobb?  

• Upplever ni at det finns en skillnad på attityd och utövandet av detta 

(arket) bland ledarna på det här projektet? 

• Finns det några vanliga/återkommande problem på din arbetsplats? Finns 

det något här (se arket) som skulle kunna förbättras/något ni/du kan bli 

bättre på? Som igen kan hjälpa er at att lättare lösa vissa utmaningar i deras 

jobb/arbetsvardag? På vilket sätt? Om nej, vad kan hjälpa?  

• Får du tillräckligt stöd/uppföljning i deras dagliga arbete (t.ex stöd för att nå 

mål) - möjligheter att utvecklas? (Kompetens, etc.) 

• Upplever du att chefer motiverar i allmänhet dig att göra en god jobb? 

• Tycker du att du/ni som medarbetare prioriteras rätt i förhållande 

till ekonomiska mål för/i projektet? 

• Tankeexperiment: Om du var ledare/chef i Veidekke/i denna enhet/projekt - 

vad skulle du ha gjort annorlunda?   

	

Avslutande Fråga: 
• Finns det något annat du vill prata om? 
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Intervjuguide fokusgrupper håndverkere Danmark 
	
	

Gjennomføring 
Vi har forberedt noen spørsmål, og ønsker en åpen og uformell samtale rundt 

dem. Vi vil forsøke å inkludere samtlige deltakere i samtalen.  

	

Åpningsspørsmål:  
Presenter deg selv. Si gjerne navnet ditt, litt om stillingen din, bakgrunn (i 

Veidekke), alder,  osv.  

• Hvor mye kontakt har dere med ledelsen på dette prosjektet?  

• Hva er god ledelse for dere i deres arbeidshverdag? 

• Hva mener dere er typisk for Veidekkes bedriftskultur?  

 	

Legg fram Veidekkehuset.  

• Hvordan opplever dere at ledelse utøves i lys av dette… På hvilken måte? 

Få eksempler! 

§ Professionalisme 

§ Ærlighed 

§ Entusiasme 

§ Nytænkning  

 

• Syns dere dette (vis til arket) er nyttig og/eller viktig? 

• Er noen av disse (vis til arket) viktigere enn andre?  

• Får dere veiledning av ledelsen i hvordan verdiene skal brukes i hverdagen 

(er dere gitt opplæring/kurs, etc.)? Kan dere påvirke hvordan dette (vis til 

arket) blir brukt i det daglige? 
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• Involvering: Hva er deres rolle i planlegging/gjennomføring av prosjekter? 

Er ledelsen i dette prosjektet inkluderende/involverende (hvordan? 

Eksempler?) 

• Føler dere at dere gis (tilstrekkelig/for mye/for lite) frihet og ansvar i 

arbeidshverdagen? Er det viktig? (eks velge de beste løsningene, velge den 

beste kompetansen etc. for å løse oppgaver, få tillit) 

• Synes dere at dere har tydelige/klare mål for jobben? Hva kan lederne 

eventuelt gjøre for å bli bedre til å sette og følge opp tydelige mål for 

arbeidet? 

• Er det forskjell på holdning til og praktisering av dette (vis til arket) blant 

lederne på dette prosjektet? 

• Er det noen alminnelige/gjentagende utfordringer på din arbeidsplass? 

Finnes det noe her (vise til arket) man kan bli bedre på, og som dermed kan 

bidra til at utfordringer enklere kan løses? Hvis nei, hva kan da hjelpe?  

• Får dere tilstrekkelig oppfølging (f.eks. måloppnåelse i det daglige), 

muligheter til å utvikle dere? (kompetanse etc.) 

• Opplever dere at lederne generelt motiverer dere til å gjøre en god jobb? 

• Syns dere at dere som ansatte blir prioritert riktig i forhold til økonomiske 

mål for prosjektet?  

• Tankeeksperiment: Hvis dere var ledere i Veidekke/i denne enheten/dette 

prosjektet - hva ville dere gjort annerledes?  

	

Avslutningsspørsmål: 
• Er det noe annet dere ønsker å snakke om?  
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Vedlegg 6: Regresjonstabell – I hvor stor grad er verdiene 
retningsgivende for deg i ditt daglige arbeid? (Skala 1 – 5) 
 

 

Uavhengige variabler Regresjonskoeffisienter

(Standardfeil i parentes)

0,0438
(0.0877)

0.0130***
(0.00277)
0,00357
(0.00296)
-0,0974
(0.143)
-0,111

(0.0891)
0,00727
(0.106)
0,0312

(0.0890)
0.168*

(0.0984)
-0,0526
(0.173)
0,0917

(0.0710)
-0,0401
(0.0851)
0.236***
(0.0654)
-0,0456
(0.0692)
0,0342

(0.0665)
0,0291

(0.0933)
0,0762

(0.0914)
0,155

(0.147)
0,162

(0.146)
-0,0672
(0.0649)
-0,0834
(0.0897)
-0.164*
(0.0997)
-0.333*
(0.197)
-0,0291
(0.0546)
3.232***
(0.193)

Antall observasjoner (N) 817
R2 0.100

Lederansvar (1 = Ja)

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Kjønn (1 = Kvinne)

Alder (0 = 18)

Ansiennitet

Utdanning (1 = Grunnskole)

Utdanning (1 = VGS med fagbrev)

Utdanning (1 = Fagskole)

Utdanning (1 = Høgskole/universitet ≤ 4 år)

Utdanning (1 = Høgskole/universitet > 4 år) 

Utdanning (1 = Annet)

Land (1 = Norge)

Stillingstype (1 = Håndverker)

Konstantledd

Returnert til Veidekke (1 = Ja)

Kontakt med kunder (1 = Ukentlig)

Kontakt med kunder (1 = Månedlig)

Kontakt med kunder (1 = Sjeldnere)

Kontakt med kunder (1 = Aldri)

Kontakt med medarbeidere (1 = Daglig)

Kontakt med leverandører (1 = Ukentlig)

Kontakt med leverandører (1 = Månedlig)

Kontakt med leverandører (1 = Sjeldnere)

Kontakt med leverandører (1 = Aldri)

Kontakt med nærmeste leder (1 = Daglig)
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Regresjonstabell – Hvor tydelig synes du verdiene kommuniseres i 
Veidekke? (Skala 1 – 5) 
 

 

Uavhengige variabler Regresjonskoeffisienter

(Standardfeil i parentes)

-0,149
(0.121)

-0,00596
(0.00384)
0.00899**
(0.00406)

0,251
(0.201)
0,113

(0.122)
-0,0222
(0.147)

0.320***
(0.122)
0,179

(0.135)
0,308

(0.237)
1.210***
(0.0974)
-0,162
(0.117)
-0,0394
(0.0899)
-0,0505
(0.0957)

0,071
(0.0914)
0,00018
(0.128)
0,129

(0.126)
0,063

(0.202)
0,0511
(0.204)
-0,139

(0.0889)
-0,0433
(0.123)
-0,0847
(0.137)
0,147

(0.287)
0.128*

(0.0752)
2.515***
(0.269)

Antall observasjoner (N) 810
R2 0.211

Lederansvar (1 = Ja)

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Kjønn (1 = Kvinne)

Alder (0 = 18)

Ansiennitet

Utdanning (1 = Grunnskole)

Utdanning (1 = VGS med fagbrev)

Utdanning (1 = Fagskole)

Utdanning (1 = Høgskole/universitet ≤ 4 år)

Utdanning (1 = Høgskole/universitet > 4 år) 

Utdanning (1 = Annet)

Land (1 = Norge)

Stillingstype (1 = Håndverker)

Konstantledd

Returnert til Veidekke (1 = Ja)

Kontakt med kunder (1 = Ukentlig)

Kontakt med kunder (1 = Månedlig)

Kontakt med kunder (1 = Sjeldnere)

Kontakt med kunder (1 = Aldri)

Kontakt med nærmeste leder (1 = Daglig)

Kontakt med medarbeidere (1 = Daglig)

Kontakt med leverandører (1 = Ukentlig)

Kontakt med leverandører (1 = Månedlig)

Kontakt med leverandører (1 = Sjeldnere)

Kontakt med leverandører (1 = Aldri)

Vedlegg	6:	Regresjonstabeller	



	 147 

Regresjonstabell – Hvor tydelig synes du ønsket lederatferd 
kommuniseres i Veidekke? (Skala 1 – 5) 
 

 

Uavhengige variabler Regresjonskoeffisienter

(Standardfeil i parentes)

0,0933
(0.115)
0,00422
(0.00369)
0.00684*
(0.00384)
0,0585
(0.186)
-0,051
(0.115)
-0,108
(0.138)
-0,0804
(0.118)
-0,00759
(0.128)
0,112
(0.220)
1.007***
(0.101)
0,0387
(0.109)
0.171**
(0.0870)
0,0551
(0.0908)
-0,0368
(0.0871)
0,0598
(0.122)
0,121
(0.121)
-0,0811
(0.190)
-0,031
(0.203)
-0,116
(0.0851)
-0.221*
(0.118)
-0.322**
(0.130)
-0,27
(0.258)
0,0961
(0.0715)
2.449***
(0.267)

Antall observasjoner (N) 768

R2 0.176

Kontakt med leverandører (1 = Ukentlig)

Kontakt med leverandører (1 = Månedlig)

Kontakt med leverandører (1 = Sjeldnere)

Kontakt med leverandører (1 = Aldri)

Kontakt med nærmeste leder (1 = Daglig)

Konstantledd

Returnert til Veidekke (1 = Ja)

Kontakt med kunder (1 = Ukentlig)

Kontakt med kunder (1 = Månedlig)

Kontakt med kunder (1 = Sjeldnere)

Kontakt med kunder (1 = Aldri)

Kontakt med medarbeidere (1 = Daglig)

Utdanning (1 = Høgskole/universitet ≤ 4 år)

Utdanning (1 = Høgskole/universitet > 4 år) 

Utdanning (1 = Annet)

Land (1 = Norge)

Stillingstype (1 = Håndverker)

Lederansvar (1 = Ja)

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Kjønn (1 = Kvinne)

Alder (0 = 18)

Ansiennitet

Utdanning (1 = Grunnskole)

Utdanning (1 = VGS med fagbrev)

Utdanning (1 = Fagskole)
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