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Forord 
Denne prosjektrapporten er utarbeidet som en del av masterprogrammet Organisasjon, ledelse og 

arbeid ved Universitetet i Oslo. Prosjektgruppen består av seks studenter med nokså forskjellig 

bakgrunn fra samfunnsvitenskapene. Vi har utdannelse innen blant annet fagområdene 

kommunikasjon, sosiologi, jus, HR og økonomi. Det har vært veldig interessant å studere denne 

problemstillingen fra våre forskjellige faglige vinklinger. Ved å være en tverrfaglig gruppe har vi 

kunne ta fatt på prosjektet på en måte vi ikke kunne gjort på egenhånd.  

 

Vi ønsker å takke Aker BP med Kjetil Kristiansen i spissen, som har initiert til dette prosjektet, 

og som vår kontaktperson i selskapet. En takk skal også gå til Audun Melaas for innsikt i 

organisasjonen og engasjement knyttet til prosjektforum. Takk til de ansatte som har deltatt på 

fokusgruppeintervjuene og på dialogkonferansen. Takk til AFI for samarbeidet med prosjektet. 

En spesiell takk til vår veileder Eivind Falkum for tilgjengelighet og gode råd. Det hadde ikke 

vært mulig å gjennomføre denne rapporten uten deres engasjement. Til slutt takker vi spesielt for 

å ha blitt tildelt ansvar og en interaktiv rolle gjennom hele forskningsprosessen. Det har vært 

givende å jobbe med Bedriftsdemokrati 2.0.  

 

  

 

 

 

 

 

 



   

 

  

 

Sammendrag 
I denne studien har vi sett på hvordan Workplace som et sosialt media kan bidra til å styrke den 

direkte medvirkningen i Aker BP. Her gjøres det et poeng av at medvirkning og 

medbestemmelse er demokratiske prosesser som henger sammen. Oppgaven vil derfor svare på 

hvordan den digitale plattformen kan spille en rolle for bedriftsdemokratiet som helhet. 

 

Rapporten er en del av forskningsprosjektet «Bedriftsdemokrati 2.0» mellom Aker BP og 

Arbeidsforskningsinstituttet. Hensikten med prosjektet er å se på måter å videreutvikle den 

norske samarbeidsmodellen som et effektivt ledelsesverktøy. Gjennom fire 

fokusgruppeintervjuer har vi kartlagt hvilke oppfatninger de ansatte har om bedriftsdemokratiet i 

Aker BP. Fokusgruppene har hatt forskjellige innfallsvinkler for å kartlegge forskjellige deler av 

bedriftsdemokratiet. Ett fokusgruppeintervju hadde for eksempel digital medvirkning som tema. 

Funnene fra prosjektet viser at det er lite kunnskap om bedriftsdemokratiet blant ansatte, at det er 

behov for opplæring og tydelige retningslinjer for Workplace, og at dersom digitale plattformer 

skal brukes som en bedriftsdemokratisk kanal er det viktig at ledelsen går foran som 

ambassadører. I analysen har vi kategorisert fire påstander som er basert på funnene. Til slutt 

presenteres seks forslag til tiltak som kan implementeres i Aker BP for å styrke medvirkning og 

medbestemmelse gjennom Workplace. Funn, analyse og forslag til tiltak er ment til å kunne 

overføres til andre digitale plattformer i Aker BP og hvordan styrke bedriftsdemokratiet generelt. 
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1. BEDRIFTSDEMOKRATI 2.0 

1.1 HVA ER PROSJEKTET?  

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan bedriftsdemokratiet i Aker BP kan 

videreutvikles. Prosjektmandatet fra Aker BP konkretiserer at de ønsker forslag om hvordan 

Aker BP kan utvikle dagens bedriftsdemokrati til «Bedriftsdemokrati 2.0». Med denne satsingen 

er ønsket at Aker BP skal være bedre rustet for fremtidens utfordringer, samtidig som at de 

ansatte skal være med på å utforme veien dit. Aker BP ønsker å oppnå mest mulig involvering av 

ansatte.  

 

Videreutviklingen Aker BP ser for seg har klare mål. De ønsker at bedriftsdemokratiet skal 

«vekkes» slik at de ansatte ser på medvirkning og medbestemmelse som en del av kulturen i 

selskapet. Samtidig ønsker de en «bredere agenda», hvor spennet for hvilke saker som tas opp 

blir større enn hva det er i dag. På den måten vil ansatte være med på å utvikle organisasjonen. 

 

For at de ansatte skal kunne være mer aktive i eget bedriftsdemokrati, er det et ønske om at 

ansatte tar del i de formelle medbestemmelsesorganene. I tillegg til at den enkelte medarbeider 

engasjerer seg i større grad. For at selskapet skal få en sunn og velfungerende videreutvikling, 

ser de på samarbeidsmodellen som et verdifullt ledelsesverktøy. Medvirkning og 

medbestemmelse på arbeidsplassen oppfattes som viktig blant annet for at de ansatte skal kjenne 

lojalitet og forpliktelse til de endringene som gjennomføres. 

 

Endringer i oljebransjen fører med seg store krav til omstilling og omorganiseringsprosesser. 

Aker BP er på mange måter en eksemplifisering av dette, som er et resultat av mange større 

omorganiseringsprosesser. Siste eksempel var sammenslåingen med den norske avdelingen til 

British Petroleum og Det Norske Oljeselskap, som i 2016 ble Aker BP. Det er ikke bare 

selskaper som endrer navn, det er også organisasjonskulturer som slås sammen. «En kultur i 
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støpeskje» er brukt som en beskrivelse av Aker BPs organisasjonskultur. Muligheten til å 

håndtere slike store endringer forutsetter en velfungerende dialog mellom ledelse og ansatte. Det 

er nødvendig at ansatte engasjerer seg i å skape et velfungerende bedriftsdemokrati. 

 

Denne rapporten er en del av forskningsprosjektet «Bedriftsdemokrati 2.0» mellom Aker BP og 

Arbeidsforskningsinstituttet. 

 

1.2 HVA SKAL DENNE PROSJEKTRAPPORTEN SE PÅ? 

Prosjektrapporten skal si noe om hvordan Aker BP kan styrke bedriftsdemokratiet ved bruk av 

digitale hjelpemidler. Økende kompleksitet knyttet til Aker BPs geografiske spredning, fører 

også med seg en kompleksitet knyttet til informasjons- og meningsdeling. Dette ønsker de at skal 

tilgjengeliggjøres gjennom samhandlingskanalen Workplace.  

 

Prosjektrapporten vår vil inneholde en evaluering av dagens situasjon, hvilke muligheter som 

finnes, og hvilken rolle sosiale medier kan spille for utviklingen til Bedriftsdemokrati 2.0. Vi har 

analysert bruken av Workplace, med blikk på hvilken rolle denne samhandlingskanalen kan 

spille i Bedriftsdemokrati 2.0. Workplace er en sosial media-plattform som er tilpasset 

arbeidsplasser. Plattformen er business-varianten av Facebook, og er nokså tilsvarende i 

funksjoner og utforming.  
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1.2.1 PROBLEMSTILLING 

Rapporten tar utgangspunkt i følgende problemstilling:   

Hvordan kan Workplace spille en rolle for medvirkning og medbestemmelse i Aker BP? 

Problemstillingen er utarbeidet i samarbeid med både AFI og Aker BP, og tar sikte på hvordan 

Workplace kan egne seg som en plattform for medvirkning og medbestemmelse. Vi har valgt å 

inkludere begrepet «hvordan» for å kunne undersøke utfordringer og muligheter ved bruken av 

Workplace. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvordan Workplace kan bidra til at direkte 

dialog mellom ansatte og ledelse styrkes. Ut ifra fokusgrupper, møter og dialogkonferanse med 

ansatte og ledere i Aker BP, har vi utarbeidet fire veiledende påstander som vi mener bør ligge til 

grunn for at Workplace kan fremme medvirkning og medbestemmelse. Workplace kan spille en 

rolle som bedriftsdemokratisk kanal i Aker BP, men: 

   

1. Kunnskapen om bedriftsdemokratiets betydning må styrkes.  

2. Det må settes på agendaen.  

3. Kommunikasjon gjennom sosiale medier er ufullstendig, og en må ta høyde for dette.  

4. Aker BP må lære seg å bruke plattformen som en bedriftsdemokratisk kanal 

 

1.3 OPPGAVENS STRUKTUR 

Vi vil først tydeliggjøre begrepene «den norske modellen», «samarbeidsmodellen», 

«medbestemmelse» og «medvirkning» i kapittel 2. Videre vil dette kapittelet begrunne hvorfor vi 

trenger et Bedriftsdemokrati 2.0 med utgangspunkt i tendenser fra Medbestemmelsesbarometeret 

2016 og 2019 og noe tidligere litteratur om den norske modellen. I kapittel 3 vil vi presentere det 

teoretiske rammeverket for analysen. I kapittel 4 vil vi gjøre rede for metode, forskningsdesign 

og hvordan vi analyserte og tolket datamaterialet. Hovedfunnene vil presenteres i kapittel 5, og 

analysen som bygger på de fire påstandene nevnt i 1.2.1 vil legges frem i kapittel 6.  

Avslutningsvis vil vi i kapittel 7 presentere en oversikt med seks forslag til tiltak med en kort 

konkluderende oppsummering.  
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2. TEORETISK PERSPEKTIV PÅ DEN NORSKE SAMARBEIDSMODELLEN  

 

2.1 DEN NORSKE SAMARBEIDSMODELLEN OG TREPARTSSAMARBEIDET 

Den norske modellen, også omtalt som den nordiske modellen, kjennetegnes av gode 

velferdsordninger, høy yrkesdeltakelse og et velutviklet trepartssamarbeid mellom staten, 

arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene:   

  

Den norske modellen illustrerer noen prinsipielle, strukturelle og kulturelle trekk ved 

forholdet mellom myndighetene, arbeidslivets organisasjoner og hvordan det norske 

arbeidslivet er organisert og praktisert (Levin, Nilssen, Ravn og Øyum 2012: 26).   

  

Historisk sett har den norske modellen bidratt til verdiskapning og små økonomiske forskjeller 

gjennom sammenpresset lønnsstruktur (Bungum, Forseth, Kvande 2015). Myndighetene, 

sammen med NHO (tidligere N.A.F.) og LO i front, sikret at hovedavtalen fra 1935 sørget for 

veletablerte ordninger for konflikthåndtering og forutsigbarhet i norsk arbeidsliv. Fagforeninger, 

tillitsvalgte og ansatte fikk mulighet til å være med i prosesser gjennom medbestemmelse og 

medvirkning som både hadde noe å si for egen arbeidssituasjon, og for utvikling av bedriften 

som helhet (Falkum, Hansen, Ingelsrud, Wathne, Nordrik og Drange 2019). Trepartssamarbeidet 

sikrer at politiske og økonomiske ordninger skal fremme et effektivt, lønnsomt og tillitsbasert 

norsk arbeidsliv. 

 

2.1.1 SAMARBEIDSMODELLEN  

Den norske modellen på virksomhetsnivå blir kalt samarbeidsmodellen. Det vil si hvordan 

partssamarbeidet og forhandlingene foregår mellom eiere, ansatte, tillitsvalgte og ledere i den 

enkelte virksomheten (Ravn i Bungum et al. 2015: 38). Samarbeidsmodellen kjennetegnes av 

gjensidig tillit mellom ansatte og ledelsen, hvor spesielt samarbeidet mellom ledelsen og 
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tillitsvalgte har høy legitimitet. I tillegg kjennetegnes modellen ved gode ferdigheter når det 

gjelder å håndtere konflikter, spredning i høyt kompetansenivå blant ansatte i virksomheten, og 

en felles opptreden og vilje om at samarbeidet mellom partene skal opprettholde virksomhetens 

konkurransefortrinn (Levin et al.  2012; Ravn i Bungum et al. 2015). 

Ansattes innflytelse i den norske samarbeidsmodellen utspiller seg gjennom tre hovedformer. For 

det første kan ansatte ha innflytelse gjennom de etablerte arenaene for medbestemmelse med de 

tillitsvalgte i spissen, for eksempel bedriftsutvalget. Det såkalte representative demokratiet. For 

det andre er bred medvirkning og direkte deltakelse generelt i bedriften som helhet et annet 

kjennetegn ved partssamarbeidet, og omtales som det direkte bedriftsdemokratiet. For det tredje 

kan ledelsen be om involvering av ansatte utover det som er lov- og avtalefestet. Dette kan for 

eksempel dreie seg om at ledelsen etablerer dialog med de ansatte i ansettelsesprosesser, 

innføring av nye systemer eller tilbakemeldinger knyttet til andre endringer i organisasjonen 

(Levin et al. 2012: 28; Falkum, Ingelsrud og Nordrik 2016).  Samarbeidsmodellen som 

ledelsesverktøy kan bevare stabilitet i et endringsaktivt arbeidsliv og sørge for at ansatte er 

involvert i bedriftens framdrift. For Aker BP innebærer dette blant annet å opprettholde lojalitet 

mellom ledelsen og ansatte, samtidig som partssamarbeidet kan sørge for sikkerhet i en utsatt 

bransje. Dette gjelder både med hensyn til oljenæringens framtid, men også nåværende press fra 

internasjonale aktører og retningslinjer for eksempel fra EU gjeldende HMS, CSR og ytterligere 

reguleringer (Aker BP 2017). 

 

2.1.2 MEDBESTEMMELSE OG MEDVIRKNING 

Bedriftsdemokrati handler om hvordan medbestemmelsesapparatet er bygd opp og hvordan det 

er lagt til rette for medvirkning i bedriften. Dette tilsier hvordan det representative demokratiet 

og det direkte demokratiet fungerer. Rett til medbestemmelse er både lovfestet i grunnloven og 

arbeidsmiljøloven, og avtalefestet i hovedavtalen. Medvirkning er avtalebasert mellom partene i 

virksomheten (Falkum et al. 2016). Medbestemmelse vil si deltakelse og innflytelse i 

beslutningsprosesser gjennom avtalebaserte tillitsvalgte og representanter i bedriftsutvalg, 

arbeidsutvalg og andre partssammensatte organ på arbeidsplassen. Medvirkning forutsetter tett 
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dialog og kommunikasjon mellom den enkelte ansatte og sin nærmeste leder (Falkum et al. 2016: 

12). Dersom de tillitsvalgte gjennom bedriftsdemokratiske arenaer, for eksempel 

bedriftsutvalget, har fått gjennomslag for hvilke beslutninger som blir tatt på vegne av bedriften, 

kan man si at de ansatte har hatt medbestemmelse for bedriften som helhet. 

 

Medbestemmelse og medvirkning er prosesser som henger tett sammen i bedriftsdemokratiet. Et 

sterkt medbestemmelsesapparat medfører stor grad av medvirkning, noe som kommer fram i 

forskningsprosjektet knyttet til Statoil og Hydro-sammenslåingen. Her blir det trukket fram 

hvordan samarbeid mellom partene i virksomheten er mer fruktbart enn forhandling. Samtidig 

kan det tenkes at samarbeidet mellom partene ikke hadde vært like fruktbart uten det 

representative demokratiet med de tillitsvalgte i spissen (Falkum i Coleman, Stensaker, 

Tharaldsen 2011).  Her poengteres det at endringer gjennom demokrati forbedrer 

organisasjonens evne til å skape resultater som er nærliggende den intensjonen (Falkum i 

Coleman et al. 2011: 125). Poenget illustrerer det som går igjen i institusjonell teori, nemlig en 

oppfatning om at formelle sosiale strukturer legger til rette for uformelle sosiale strukturer. 

 

2.2 TRENGER VI BEDRIFTSDEMOKRATI 2.0? 

Den norske modellen har sørget for et forutsigbart arbeidsliv. Likevel trues modellen og de 

tradisjonelle ordningene av bedriftenes stadige omstillings- og omorganiseringskrav (Dale-Olsen 

2015; Falkum og Hvid 2019). Det er nyttig å se på måter den norske modellen kan bestå og 

utvikles i takt med arbeidslivets forandringer for å bevare modellens grunnleggende verdier og 

ivareta et demokratisk arbeidsliv. Dette er som nevnt innledningsvis kjernen i prosjektet 

«Bedriftsdemokrati 2.0». 

 

Tidligere litteratur om det norske arbeidslivet, den norske modellen, partssamarbeidet og 

bedriftsdemokrati kan kritiseres å ha et hovednarrativ om at den norske modellen og 

velferdsstaten er stabil og kapabel til å stå imot nærmest enhver påvirkning av motstridende 



   

 

   

 

7 

tradisjoner som kommer utenfra (Dølvik, Fløtten, Hippe og Jordfall 2015; Magnusson, Jørgensen 

og Dølvik 2009; Trygstad, Alsos, Hagen og Jensen 2015). Endringene den norske modellen står 

overfor bør ikke bare dreie seg om ordninger på et politisk, økonomisk og organisatorisk nivå. 

Man må også undersøke hvordan kjerneverdiene i modellen skal videreføres i de norske 

virksomhetene. Dette innebærer ikke bare å evaluere hvordan partssamarbeidet fungerer på 

papiret, men også hvilken grad de ansatte har en opplevelse av samarbeidet med ledelsen. Flere 

av de vitenskapelige artiklene som refereres til anerkjenner at den norske modellen er i endring, 

men de kan kritiseres for å ha et for naivt utgangspunkt. 

 

Medbestemmelsesbarometeret 2016 og 2019 viser at medarbeideres opplevde grad av innflytelse 

i arbeidssituasjon og organisering har sunket siden 2009 (Falkum et al. 2016; Falkum et al. 

2019). Når økt demokrati gjennom medbestemmelse og medvirkning er et av hovedargumentene 

i medbestemmelsesordningen og en del av kjernen i den norske modellen, er det verdt å spørre 

hva som kan være grunnen til at medarbeidere i norske bedrifter opplever at de har mindre 

innflytelse nå enn for ti år siden. Spesielt dersom den norske modellen antas å være like 

veletablert og robust i 2019 som i 2009 (Falkum et al. 2019). Nye ledelsesformer og 

styringssystemer som implementeres i norske virksomheter kan være en del av forklaringen på at 

ansatte opplever mindre innflytelse i egen arbeidssituasjon. Internasjonalt press når det gjelder 

eksempel arbeidstid og tilgjengelighet kan være en annen forklaring (Børve 2008, Falkum et al. 

2016, Falkum og Hvid 2019; Falkum et al. 2019). Nye styringsformer, organisasjonsformer og 

målesystemer, som på den ene siden har som hensikt å øke effektivitet og lønnsomhet, kan på 

den andre siden i større grad sies å utvikle kontrollregimer som kan true samarbeidsmodellens 

verdier. Dette diskuteres i medbestemmelsesbarometeret 2016 og 2019, og kalles 

styringsformenes paradoks. Styringsformenes paradoks vil bli definert i teorikapittelet. 

 

2.3 HVORFOR TRENGER VI BEDRIFTSDEMOKRATI 2.0? 

Bedriftsdemokrati 2.0 vil kunne gi en bedre forståelse av hvordan den norske modellen på 

virksomhetsnivå fungerer i Aker BP. Et spørsmål er om de tradisjonelle arenaene og 
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medbestemmelsesordningene som finnes i bedriften i dag er et spill for galleriet eller om de 

ansatte har like stor innflytelse gjennom medbestemmelse og medvirkning som ønskelig. Det er 

et behov for bedriftsdemokrati 2.0 for å kunne bevare den norske modellens verdier. Det er 

viktig å anerkjenne at endringene som skjer i arbeidslivet ikke bare påvirker ordningene på 

politisk og økonomisk nivå i trepartssamarbeidet, men også undersøke hvordan dette skjer og 

hvilke konsekvenser det medfører på virksomhetsnivå. Aker BP ønsker at vi skal se på måter 

bedriftsdemokratiet kan «moderniseres». Slik kan samarbeidsmodellen bestå som et effektivt 

ledelsesverktøy, samtidig som partssamarbeidet holder følge med krav til blant annet teknologisk 

utvikling og internasjonale standarder for å bevare en konkurransedyktig bedrift.  

 

I vår rapport vil fokuset være hvordan Workplace kan fungere som en samhandlingsplattform 

som kan styrke medvirkning og direkte dialog mellom ledelsen og ansatte. Vi vil blant annet 

diskutere om digitale plattformer som Workplace kan ta over for de etablerte arenaene på noen 

områder eller ikke. Her er det relevant å drøfte om man beveger seg over i en styringsform som 

er mer nærliggende å true demokratiet fremfor å forsterke det. 
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3. TEORI  

I dette kapittelet vil vi presentere oppgavens teoretiske rammeverk. Teori skal bidra som et 

verktøy for å svare på oppgavens problemstilling. Med bakgrunn i prosjektets mandat har vi 

valgt å ta utgangspunkt i litteratur om endring og kommunikasjon, læring og makt, samt 

digitalisering i organisasjoner.  

  

3.1 ENDRING SOM EN KONTINUERLIG PROSESS   

Endringer i dagens arbeidsliv er et sentralt tema. Det er viktig å poengtere at det eksisterer flere 

ulike tilnærminger til hvordan endring kan implementeres og gjennomføres. Aker BP opererer i 

et moderne og dynamisk arbeidsliv hvor det stilles nye krav til tilpassing, kompetanse og 

fleksibilitet. Dette vil si at organisasjonen må endre seg hele tiden for å kunne etterstrebe disse. 

På bakgrunn av dette anser vi endring som organisasjonens normaltilstand, og vil ta 

utgangspunkt i perspektivet som omhandler endring som en kontinuerlig prosess. 

 

Tsoukas og Chia hevder at det er helt avgjørende å forstå at endringer verken har en begynnelse 

eller slutt, og krever dermed kontinuerlig arbeid og vedlikehold. Dette betyr at en endring ikke 

kan fungere av seg selv etter implementering: 

  

(…) change programs, like organizational routines, need to be made to work on any given 

occasion, they do not work themselves out (Tsoukas og Chia 2002: 568). 

  

Endringer er en del av organisasjonens natur, og finner sted over alt i organisasjonen. Dette skjer 

når medarbeidere finner ut av sin egen jobbsituasjon ved å improvisere og gjøre kontinuerlige 

justeringer og tilpasninger. Dette skjer i alle organisasjoner, men kan forbli uoppdaget av ledere 
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og andre i organisasjonen. Til tross for at slike endringer har opphav i små justeringer kan de 

være vel så viktige som større planlagte endringer (Tsoukas og Chia 2002: 577).  

  

3.1.1. DIGITALISERING I ORGANISASJONER  

Ei av dei fire strategiske satsingsområdane til Aker BP er å vere leiande på digitalisering, noko 

som medfører hyppige endringar av organisasjonspraksisen. I den samanheng kan det vere 

gunstig å sjå til forsking som inngår i nyare organisasjonsdiskurs, prega av større fokus på 

endring. Wanda J. Orlikowski (1995) gjorde eit studie som særleg viser korleis endring utspelar 

seg i organisasjonar. Ho såg på korleis implementering av digital teknologi kan skape endring av 

organisasjonspraksis kor organisasjonsaktørar improviserer, er innovative og tilpassar seg 

arbeidsrutinar over tid.  

   

Orlikowski utvidar organisasjonsendringsdiskursen med ein grunntanke om at pågåande små og 

kontinuerlege endringar, kompromiss og tilpassingar over tid fører til at fundamentale endringar 

blir gjennomført. Vektlegginga av endring gjer det mogeleg å forklare teknologibasert 

organisasjonstransformasjon i meir moderne organisasjonar. Studiet får fram den avgjerande 

rolla menneskelege aktørar spelar i endring av sosiale forhold, korleis sosiale strukturar og 

menneskelege aktørar påverkar kvarandre. Dynamikken i den gradvise 

implementeringsprosessen vert skildra i enkelthistoriar kor forhaldet mellom planlagte 

endringsinitiativ og framvaksande endringsprosessar vert sildra i fem metamorforser. Ein 

implementerte først, fekk eller ga feedback på det nye systemet, og endra etter dette (Orlikowski 

1995). Thelen og kollegaer studerer denne type endring på institusjonelt nivå, kor endringstypen 

«layering» skildrar liknande prosessar. «Layering» går ut på at ei endring vert driven fram ved å 

legge til nye element, og samstundes la eksisterande praksisar bli ståande. «Layering» kan føre 

til at nye og eldre element forsterkar kvarandre, men også at framgang blir hindra av at ein aldri 

fjernar gamle element (Thelen i Engelstad og Hagelund 2015: 21-24)  
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Endring er ikkje bare ein bakgrunnsaktivitet, men også del av det organisatoriske liv. Orliowski  

(1995) sitt bidrag understreker viktigheita av at leiinga kontinuerlig følg prosessar og freistar å 

lære, bevisstgjere og fange opp dei framvaksande endringane som kjem av digitalisering, og 

respondere på dei ved behov. Når tilsette prøvar å tilpasse seg digitalisering, vil dei gradvis 

påverke organiseringa. I samanheng med vårt prosjekt visar dette til at tilsette kjem med innspel 

og refleksjonar til korleis Workplace vert brukt i dag. At tilsette lærar kva som fungerer og ikkje 

kan føre til at plattforma gradvis kan vidareutviklast til å kune fungere som et 

bedriftsdemokratisk verktøy.  

  

3.1.2 MOTSTAND MOT ENDRING  

Til tross for at en endring kan være planlagt og har opprinnelse i et kritisk behov som er kartlagt 

gjennom strategiske analyser, kan slike endringer møte motstand. Særlig når nye endringer følger 

på tidligere endringer. En konsekvens av dette kan være stress og frustrasjon. I slike tilfeller er 

det viktig at ledelsen synliggjør hvilke fordeler endringen har for de ansatte. Under 

endringsprosesser spør ofte ansatte seg om hva en selv får ut av endringen. Dette følges så av en 

vurdering om hvor mye den ansatte skal investere i den. Et fenomen som er utbredt under 

endringer som ikke er overbevisende er Bohica-reaksjonen (Machado og Davim 2018: 66). Dette 

skjer når ansatte er lei av å tilpasse seg nye endringer. Resultatet er at ansatte søker å spare 

energi ved å unngå endringen og dermed ikke forplikte seg til den. Ansatte handler på en måte 

som stabiliserer den nåværende situasjonen, og endringen kan dermed stå i fare for å dø ut. Et 

tiltak kan være at personer i maktposisjoner har en positiv holdning til endringen, da mennesker 

har en tendens til å kopiere hverandre (Machado og Davim 2018: 65).   

  

Gjennomgående forskingslitteratur på endring viser til flere tiltak som kan hjelpe ledelsen i 

møtet med motstand mot endring. Dette kan innebære å informere om hva situasjonen er og 

hvorfor det er nødvendig å implementere endring. Et annet tiltak er at ledelsen kan opptre som 

endringsambassadør slik at det utvikles positive relasjoner knyttet til endringer. Samtidig må 

man fremme en anerkjennelse om at man har sammenfallende interesser i at endringen blir 
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vellykket (Jacobsen og Thorsvik 2013: 396). Orlikowsky viser her til at motstand mot endring 

også kan bidra til åpen dialog da innspill til ledelsen hever prosessen. For Aker BP vil det være 

viktig å legge til rette for økt kommunikasjon og involvering. På den måten vil ledelsen kunne 

håndtere motstand, som i neste omgang kan resultere i et vellykket endringsinitiativ.  

  

3.1.3 ENDRING OG ORGANISASJONSLÆRING  

For at endringer skal være vellykket og føre til en forbedret situasjon, kan det være nødvendig at 

organisasjonen er i stand til å lære. Ifølge Argyris og Schön (1996) er det noen forutsetninger 

som må ligge til grunn for at organisasjonslæring skal være mulig. Ansatte må skape en felles 

forestilling om hva som skal gjøres og hvordan. Dette kaller Argyris og Schön for 

«bruksteorier». Bruksteorier er mentale kart for handling som underbygges av blant annet 

organisasjonskart, beslutningsnormer, regler og rutiner. For at organisasjonen som helhet skal 

lære må dens medlemmer lære, noe som forutsetter en endring i felles bruksteorier (Argyris og 

Schön 1996: 16-17). Dette kan gjøres ved å tematisere og dele det vi lærer gjennom dialog med 

andre, for det finnes tilfeller hvor ansatte vet mer enn organisasjonen. Store deler av litteraturen 

referer til dette som «taus kunnskap». Dette innebærer kunnskap som den enkelte medarbeider 

har, men som man ikke evner å formidle til andre. Dette kan være kunnskap som er forankret i 

vaner og rutiner (Argyris og Schön 1996: 14). Med bakgrunn i at Aker BP opererer i en bransje 

hvor endringstakten er stor, må det legges til rette for at den tause kunnskapen blir eksplisitt for 

alle, slik at hele organisasjonen lærer. Med dette som utgangspunkt kan vi se på to former for 

organisasjonslæring: enkel- og dobbelkretslæring. 

  

Enkelkretslæring referer til hvordan man kan gjøre ting bedre. Dette innebærer å løse problemer 

med det vi har for hånden istedenfor å se det større bildet. Denne formen for læring er sentrert 

rundt tanken om hvordan man best kan nå eksisterende mål samtidig som ytelsen er høy (Argyris 

og Schön 1996). Dobbelkretslæring derimot innebærer at vi spør oss hvorfor ting ikke fungerer 

som ønsket. Dette resulterer i refleksjon over om vi bør gjøre noe annet for deretter å dele denne 

kunnskapen med andre. Det er denne typen læring Argyris og Schön hevder endrer bruksteorier. 
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Til tross for dette er det viktig å huske at større organisasjoner har flere lag med forskjellige 

interesser, intensjoner og bruksteorier som kan fungere som barrierer for at læring løftes fra et 

individuelt plan til større deler av organisasjonen (Argyris og Schön 1996: 26). Dette teoretiske 

skillet kan hjelpe Aker BP til å forstå hvorfor noen endringsprosesser resulterer i en mer 

omfattende forankring hos de ansatte enn andre, og derfor hvorfor noen endringer blir værende 

mens andre dør ut. 

  

3.2 KOMMUNIKASJON   

For å analysere om Workplace mogeleggjer medverknad er det nyttig å gå i djupna på korleis 

kommunikasjon går føre seg, korleis kontekstar spelar inn på kommunikasjon og kva sosiale 

media gjer med konteksten til kommunikasjon. Grunndraga i kommunikasjonhandlinga kan 

karakterisert som «ein sendar eller bodskapsformidlar med ein intensjon om å gjera noko kjent 

for ein mottakar» (Rommetveit 1972: 31). Meir konkret ein innkodings- og avkodingsprosess av 

eit bodskap, kor den intenderte bodskapen vert innkoda i eit kommunikasjonsmiddel eller 

medium. Vidare at ein mottakar avkodar mediet for å vere i stand til å oppleve intensjonen i 

innkodinga og ta imot bodskapen (Rommetveit 1972: 31). Orda i bodskapen får meiningsinnhald 

på grunnlag av reint språklege avkodingar kor mottakaren drar på sine språklege og assosiative 

referansar, men mykje av bodskapsforståinga avheng av dei implisitte premissa for 

kommunikasjonen. Det vil seie konteksten ordet blir sagt i, forma av mediumet det vert innkoda i 

(Blakar 2006: 80). Bodskapsformidlinga er prega av «fri informasjon» som er implisitt, tatt for 

gitt og kjent av mottakaren, samt eksplisitt informasjon som vert gjort kjent i ytringa og er 

«bunden»  til den frie informasjonen (Rommetveit 2011: 125). Gjennom den frie informasjonen, 

konteksten i kommunikasjonen, vert det stadfesta ei sosial realitet som mottakar og avsendar er 

samde om.  

  

3.2.1 KOMMUNIKASJON I SOSIALE MEDIER  

Når ein bodskap vert innkoda i digitale media, pregar dette grunnlaget mottakar har for å avkode 

og forstå den intenderte bodskapen i ytringa. Digitale media som kommunikasjonsform endrar 
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bodskapsforståinga på fleire måtar. Hovudsakleg er digitale media prega av at det gjer færre 

sosiale «cues» tilgjengeleg enn ansikt-til-ansikt kommunikasjon. I ansikt-til-ansikt-

kommunikasjon deler avsendar og mottakar same fysiske kontekst, noko som mogeleggjer ikkje-

verbal kommunikasjon, som teikngiving. Å dele same fysiske kontekst betyr også at ein deler 

omgivnadar og distraksjonar, har tilgong til ansiktsuttrykk og stemma til deltakarane. Slike 

kontekstuelle, visuelle og audiovisuelle hint gir rikare grunnlag for å tolke intenderte bodskap 

(Baym 2010: 9). Mangel på kontekst-hinta gjer at avkoding og tolking av bodskap i ytringar ofte 

er lenger frå den intensjonerte bodskapen, at ein tolkar feil og misforstår lettare. Ansikt-til-

ansikt-kommunikasjon er også synkront. Det vil den kan ikkje bli lagra eller gjenskapt i den 

forstand at sjølv innspelt kommunikasjon mistar element av konteksten som utgjer 

meiningsinnhaldet. På den andre sida har digital kommunikasjon mogelegheit til å nå ut til fleire 

enn ansikt-til-ansikt-kommunikasjon, som krever at alle som deltar i så fall beveger seg saman 

(Baym 2010: 11-12).  

  

3.2.2 SOSIALE MEDIA I ORGANISASJONAR.  

Sosiale media er omgrep som skildrar internettbaserte applikasjonar som tillèt skaping og 

utveksling av brukargenerert innhald. Facebook vert i den samanheng definert som ein sosial 

networking plattform.  Sosiale media vert i dagens arbeidsliv i stor grad nytta i organisasjonar til 

«eHRM». eHRM vert definert som ein måte å implementere HR-strategi, politikk og praksis i 

organisasjonar gjennom bevisst støtte av/og eller full bruk av web-teknologibaserte kanalar 

(Arjomandy 2016: 109-110). Workplace er såleis ein sosial nettverkingsplattform som 

mogeleggjer kommunikasjon mellom tilsette, og mellom leiing og tilsette.     

  

3.2.3 KOMMUNIKASJON OG MAKTA TIL AVSENDAR  

Fleire studie har vorte gjort av korleis sosiale media og sosiale nettverk vert tatt i bruk på 

arbeidsstaden. Eit viktig aspekt ved sosial nettverksplattformar på arbeidstaden er at 

brukstilnærminga hos tilsette og arbeidsgivar er forskjellig. Dette bringer med fleire etiske 
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hensyn ein er nøydd å ta stilling til, mellom anna om kan det vere nyttig å utvikle 

kommunikasjonsretningslinjer (Thomas, Rothschild og Donegan 2014: 319-321). Sosiale media 

kan brukast for å bygge ein engasjert samarbeidskultur, bryte ned siloar og å gi tilsette ei 

stemme, som kan løfte fram idear oppover i hierarkiet. Desse positive følgene er derimot ikkje 

ein automatisk konsekvens av å installere teknologi. For at sosiale media kan legge til rette for 

større engasjement kan det vere avgjerande å ha ein openheitskultur og ei samarbeidsvillig leiing. 

Dersom leiinga for eksempel «framer» kommunikasjonen eller hindrar tovegs-kommunikasjon 

vert sosiale media ein broadcasting-mekanisme, meir enn ein medverknadskanal (Parry & 

Solidario gjengitt i Development and Learning in Organizations 2014: 26). Kva maktposisjon ein 

har som avsendar av ein bodskap er også avgjerande for kva verkemiddel ein kan dra på. I ein 

organisajon kan det ha veldig mykje å seie om det er arbeidsgivar eller arbeidstakar som er 

avsendar av ein bodskap.  

 

3.2.4 FRONTSTAGE/BACKSTAGE  

For sjå nærmare på korleis dei kontekstuelle rammene for kommunikasjon endrar seg når den 

skjer i sosiale nettverk som Workplace, kan ein ta i bruk Erving Goffman sin dramaturgiske teori 

om menneskeleg åtferd. For å skildre korleis menneske held seg til situasjonar og konteksten dei 

handlar i, nyttar Goffman teatermetaforarar. Aktørar utfører i samhandling eit slags rollespel kor 

ein freistar styre inntrykket andre har av eins eiga rolle. Ein kan skilje mellom måten ein aktør 

opptrer ut i frå kva område ein finn seg i. Frontstage er «det området hvor opptreden fremføres» 

(Goffman 1959: 92), kor ein aktør freistar påverke inntrykket eit publikum har av han. 

Inntrykksmanipulering kan skje ved å framheve sider av seg sjølv. Ein held seg også i 

frontstageområdet til eit sett kulturelle forventingar, normer og reglar. Når ein er backstage 

motseier ein openbart og sjølvsagt det inntrykket ein vil oppnå med opptredenen ein framfører i 

frontstageområdet (Goffman 1959: 93). Eit klassisk eksempel er korleis opptreden til eit ektepar 

som er verter i eit selskap endrar seg frå å vere høflige og sømmelige ute blant gjester 

(frontstage) til å krangel over svidd mat inne på kjøkkenet (backstage). Denne teorien tar i 

hovudsak for seg ansikt-til-ansiktrelasjonar, men om ein overfører den til sosiale media-
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relasjonar kan ein også der analysere korleis aktørar handlar etter ein sjølvstendig og spontan 

logikk, knytt til samhandlingsordenen.  

 

3.2.5 ORGANISASJONSKULTUR  

Alle aspekt ved organisasjonar kan tenkjast å vere prega av, og påverke, kulturen i 

organisasjonen. Det finnes forskjellige måtar å anvende kultur-omgrepet, som skil seg frå 

forskjellige fagdisiplinar. Innan samfunnsvitskap definerer Geertz (1973) kultur som delte 

meiningar og oppfatningar som vert overført over tid, setter preg på strukturar og viser seg i 

symbol. Det er i følgje han gjennom kultur ein kan kommunisere, oppfatte og utvikle si forståing 

av verda (Geertz 1973: 89). Schein (2004) trekk mellom anna på Geertz sin definisjon nå han 

fokuserer på prosessen kor kultur vert lært og utviklar seg: 

 

 […] pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved tis 

problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to 

be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to 

perceive, think, and feel in relation to those problems (Schein 2004: 17).  

 

Kultur i organisasjonar dreiar seg i følgje Schein i stor grad om at ei gruppe si tatt-for-gitte 

oppfatningar vert lært vidare til nye medlem fordi ein ser det som «gyldig kunnskap». Slik 

opprettheld ein kulturen, fram til den tatt-for-gitte oppfatninga ikkje lenger vert sett som rett. 

Tyngda til kulturen i ein organisasjon, varierer ut i frå kor moden organisasjonen er, det vil seie 

kor lenge ein har utvikla og delt historier (Schein 2004: 17). 

  

Martin (2002) skildrar at det finnes fleire perspektiv på kultur i organsisasjonar og argumenterer 

for at det er nødvendig å anerkjenne at store organisasjonskulturar ofte er differensierte. Det 

betyr at dei består av fleire subkulturar som internt har felles oppfatningar om verda. Internt i ein 
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organisasjon kan oppstå tvetydigheit og konflikt på grunn av slike subkulturar som har 

forskjellige delte erfaringar, eller om ein har stor utskifting i stab (Schein 2004: 17). Dei store 

samanslåingane Aker BP har vore gjennom, har som prosjektmandatet skildrar, ført til eit 

mangfald av kulturar basert på deling av historier og erfaringar. Det har ført til fleire subkulturar 

basert forskjellige avdelingar som gjerne har forskjellig oppfatning av kva som er gyldig 

kunnskap.  

 

3.3 MAKT OG MAKTENS TRE DIMENSJONER 

Robert A. Dahl definerer makt som der «A har makt over B på en måte som gjør at han kan få B 

til å gjøre noe som B ellers ikke ville gjort»  (Dahl i Lukes 2005: 16). A påvirker B til å 

gjennomføre en handling han eller hun ikke ville gjort dersom vedkommende ikke var under 

påvirkning av A. Dahls maktdefinisjon er på denne måten opptatt av å beskrive makt som noe 

som utløser handlinger hos de makten utøves på (Lukes 2005: 16).  Definisjonen har blitt 

kritisert for å være for generell. I lys av dette ble flere verk utviklet, blant annet Power: A 

Radical View (2005) av Steven Lukes. Her utvider Lukes maktbegrepet og deler det inn i tre 

dimensjoner: beslutningsmakt, agendamakt og bevissthetskontrollerende makt. Den førstnevnte 

dimensjonen, beslutningsmakt, er samsvarende med Dahls definisjon av makt. Aspektet 

fokuserer på hvordan makt kan utøves gjennom handlinger, hvor makt er noe man gjør for å løse 

konkrete utfordringer (Lukes 2005: 19).  

 

Agendamakt er den andre maktdimensjonen i Lukes’ verk. Dimensjonen tar sikte på å forklare 

makten som ligger bak hvem som «bestemmer at noe skal bestemmes»  (Lukes 2005: 29). 

Sakslisten utformes av mennesker som har lettere tilgang til den enn andre, som ledelsen eller 

lederstøtte (Bolman og Deal 2014: 232). Dette kan eksemplifiseres ved at man bestemmer seg 

for en endelig saksliste som videre legger grunnlaget for de beslutninger som skal tas av 

tillitsvalgte i AMU eller BU. Beslutningen om hva som skal med på sakslisten fører til at noen 

saker ikke kommer med (Bachrach og Baratz i Lukes 2005). Agendamakten kan på denne måten 

være førende for hvilke beslutninger som skal tas. I den tredje maktdimensjonen, 
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bevissthetskontrollerende makt, går Lukes vekk fra makt som noe individ- og handlingsorientert 

(Lukes 2005: 26). Denne dimensjonen kritiserer at makt er noe som springer ut fra individuelle 

handlinger (Lukes 2005: 28). Lukes forklarer at makt også kan være summen av kollektive 

handlinger som påvirker hvordan individet ser verden rundt seg (Lukes 2005: 35). For eksempel 

kan dette skje ved at en medarbeiders handlinger ubevisst påvirkes av organisasjonens kultur. 

Makt kan derfor utøves i uformelle strømninger forut for at beslutninger blir tatt og agendaer blir 

utarbeidet. Makt er derfor ikke kun handlinger som enkeltmennesker utøver synlig overfor andre 

mennesker. Makt kan også ligge i strukturer, kulturer og regler som påvirker mennesker før de 

handler.  

 

Bevissthetskontrollerende makt kan sammenliknes med Michel Focaults sannhetsregimer. 

Sannhetsregimer sett i vår kontekst kan være en avgrensning av agendaen i organisasjonen. 

Avgrensningen legger tydlige føringer for hva som blir sett på som problemer i selskapet, og 

hvilke metoder man bør bruke for å løse slike vanskeligheter. Sannhetsregimene kan også legge 

føringer for hvem som skal løse problemer i organisasjonen og når problemer blir anerkjent som 

problemer (Falkum i Coleman m.fl. 2011: 119).  

  

3.3.1 STYRINGSFORMENES PARADOKS 

Styringsformparadokset omhandler hvordan nye organisasjonsformer og målesystemer skal øke 

effektivitet og lønnsomhet. Dette kan kritiseres for å være med på å skape kontrollregimer, noe 

som videre kan true bedriftsdemokratiet (Falkum m.fl. 2019). Falkum med kolleger legger fram 

fire idealtyper av styrings- og ledelseskategoriene: 1) kontroll og standardisering, 2) lojalitet og 

lydighet 3) medvirkning og 4) medbestemmelse. Den første styringskategorien handler om at 

arbeidsoppgaver standardiseres, der ledelse utføres gjennom etterprøvbarhet og måling av 

resultater. Denne styringsformen kan kritiseres for å redusere samhandling mellom ledelse og 

ansatte (Falkum m.fl. 2019: 13). Lojalitet og lydighet er styringsformer hvor ledelsens mål og 

verdier i større grad styrer virksomheten, der det forventes at de ansatte slutter opp om disse 

(Falkum m.fl. 2016: 17). Her antas det at ledelsens mål og holdninger står i kontrast til ansattes. 
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Slikt sett blir styrings-og ledelsesformen en indirekte måte å kontrollere at ansatte og ledere 

jobber mot felles mål (Falkum m.fl. 2019: 13). Medbestemmelse er styringsformer der ledelsen 

støtter opp om partssamarbeidet og det representative demokratiet. Medvirkning avhenger av 

relasjon mellom ansatte og deres nærmeste leder, og er en styringsform som legger til rette for 

direkte demokrati (Falkum m.fl. 2019: 12).  

  

De idealtypiske styringsformene kan illustreres i en modell fordelt på to akser mellom individ- 

og kollektivorienterte styringsformer, og samarbeid- og konkurranseorienterte styringsformer. 

Styringsformene på hver side av den horisontale aksen er positivt korrelert med hverandre. På 

samme måte er styringsformene vertikalt negativt korrelert med hverandre. I diskusjonen om 

Workplace kan ta over deler av de etablerte arenaene uten å true demokratiet, er det relevant å 

være bevisst over styringsformparadokset. 

  

  

Figur hentet fra Medbestemmelsesbarometeret 2019: 12  
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4. METODE- OG FORSKNINGSDESIGN 

Dette kapittelet vil ta for seg valg av forskningsdesign og metode og en begrunnelse for valgene 

vi har tatt i prosjektarbeidet. I delkapittel 4.1 vil vi beskrive forskningsmetodene 

aksjonsforskning og eksplorativt casestudiedesign. Videre vil vi i delkapittel 4.2 gjøre rede for 

kvalitativ metode og ustrukturerte fokusgruppeintervju. I delkapittel 4.3 vil vi redegjøre for vår 

datainnsamling og hvordan vi analyserte og tolket datamaterialet. Metodedelen avsluttes med 

implikasjonener ved forskningsmetoden og forskningsetikk i 4.4. og 4.5.  

 

4.1 KVALITATIV METODE 

En kvalitativ tilnærming bygger på små utvalg hvor hver respondent skal tilføre 

dybdeinformasjon om et spesifikt tema. Analysen baserer seg på forskerens tolkning, der 

funnene eksisterer i form av sitat og beskrivelser. Dette skiller seg fra kvantitative studier som 

presenterer funn gjennom statistiske tabeller og målinger. Å intervjue kan gi et innblikk i andres 

virkelighet, som for eksempel kan bidra til relasjonen mellom mennesker og organisasjoner 

belyses. Vi kan lære hvordan mennesker oppfatter og tolker ulike hendelser og hvordan dette 

påvirker deres tanker og følelser. Å intervjue gir oss også et innblikk i fortiden, der vi kan lære 

om tilstander som ellers kunne vært distansert fra oss (Weiss 1994: 3). 

 

4.2 AKSJONSFORSKNING OG EKSPLORATIVT CASESTUDIEDESIGN 

Denne oppgaven baserer seg på aksjonsforskning og et casestudiedesign. Aksjonsforskning er en 

betegnelse for prinsipper for organisering av et forskningsprosjekt som har som mål å løse 

spesielle problemer innenfor en organisasjon, et lokalsamfunn eller et program. Oppdragsgiveren 

og forskeren jobber gjerne sammen for å stille en diagnose på eksisterende problemer som 

baserer seg på identifiserte symptomer, for deretter å utvikle løsninger på disse (Johannesen, 

Tufte og Christoffersen 2011:58). Aksjonsforskning har hovedsakelig to hensikter. Det var 

ønskelig å bruke metoden til å innhente informasjon om temaet vi studerte. Samtidig ønsket vi at 
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deltakerne skulle utvikle en dypere forståelse for temaet, både når det kom til forskning og 

utvikling. 

 

Casestudier tar utgangspunkt i en enhet med en naturlig avgrensning uavhengig av 

forskningsprosjektet. Dette kan for eksempel være en organisasjon eller institusjon (Tjora 2017: 

40). Casestudie ble valgt på bakgrunn av et ønske om å være åpne for uventede hendelser i 

forskningsprosessen. Vår studie er av eksplorativ karakter ettersom vi ønsket å innhente mye og 

detaljert informasjon om Aker BP innenfor avgrenset tema (Johannesen m.fl. 2011: 58). 

Rammene for prosjektet var allerede utarbeidet mellom Aker BP og AFI før vi fikk tildelt 

forskningsprosjektet. For å fange kompleksiteten i caset ble det besluttet i samarbeid med AFI og 

Aker BP at data skulle innhentes fra flere kilder. 

 

4.3 DATAINNSAMLING  

4.3.1 FOKUSGRUPPER  

Det kvalitative intervjuet kan variere i hvor tilrettelagt det er på forhånd. Strukturerte intervju 

består av et forhåndsdefinert tema med tilhørende spørsmål mens ustrukturerte intervjuer er 

preget av åpne spørsmål innenfor et gitt tema som er tilpasset situasjonen (Johannesen et al. 

2011:137).  Ettersom vi var interessert i å innhente fyldig og omfattende data, ble det besluttet i 

samråd med AFI å gjennomføre ustrukturerte fokusgruppeintervjuer.  

 

En fokusgruppe kan defineres som «et gruppeintervju hvor flere deltakere inviteres til i 

fellesskap å diskutere ett eller flere temaer med forskeren som ordstyrer» (Tjora 2017: 258). Ved 

å gjennomføre fokusgrupper kan man fange opp flere individers oppfatninger samtidig som man 

styrer interaksjonen inn på forhåndsbestemte temaer (Tjora 2017: 123). Her vektlegges den 

verbale samhandlingen i gruppen og intervjuformen baseres på temaer som formidles av 

forskeren (Johannsesen m.fl. 2011: 150). 
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AFI utarbeidet en overordnet intervjuguiden som inneholdt sentrale temaer som skulle 

gjennomgås i løpet av fokusgruppeintervjuene. Vi fikk komme med våre innspill knyttet til vårt 

prosjekt og utarbeidet den ferdige intervjuguiden i samråd med AFI. Ved å tilpasse spørsmålene 

til situasjonen var ønsket å gi gruppemedlemmene frihet til å gi uttrykk for sine erfaringer og 

oppfatninger. Dette var for å oppfordre til diskusjon for kunne få frem bredde av synspunkter, 

følelser og holdninger i møte med hverandre, samt deltakernes enighet eller uenighet. Dette var 

også avgjørende for å skape en god gruppedynamikk der alle deltakere fikk slippe til og holdt seg 

til tema.  

  

4.3.2 KONFERANSE OG MØTEVIRKSOMHET 

I samarbeid med AFI bidro vi også på Dialogkonferansen, som ble avholdt etter alle 

fokusgruppeintervjuene var gjennomført. Dette gikk ut på å organisere deltakere fra tidligere 

fokusgruppeintervjuer inn i fire grupper bestående av 6-7 deltakere som diskuterte resultatene fra 

fokusgruppeintervjuene. Vår rolle under dialogkonferansen var å presentere foreløpige funn og 

gjennomføre nye fokusgruppeintervju bestående av tidligere deltakere fra 

fokusgruppeintervjuene. Dialogkonferansen ble deretter avsluttet med en oppsummering og 

diskusjon i plenum. Dette gjorde vi for å skape en felles forståelse for muligheter og utfordringer 

i bedriftsdemokratiet i Aker BP på vei mot Bedriftsdemokrati 2.0, med henvisning til den doble 

intensjonen i aksjonsforskningen. 

 

Vi har i tillegg gjennomført to semistrukturerte intervjuer med en tillitsvalgt og en representant 

fra kommunikasjonsavdelingen for å få en innføring i medbestemmelsesapparatet og hvordan 

Workplace fungerer for å få bedre innsikt. Vi gjennomførte også et møte med HR-direktør og 

HR-representant for å få en innføring i strategien til selskapet og satsningsområdene innenfor 

prosjektet. Her fikk vi også se hvordan Workplace fungerte i Aker BP. Siden vi har hatt 
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begrenset innsyn i Workplace har vi måttet tatt utgangspunkt i informasjonen om kanalen basert 

på møtene vi har gjennomført. 

4.3.3 UTVALG 

Utvalget i forskningsprosjektet består av 7-10 ansatte i hvert fokusgruppeintervju og 20 deltakere 

på Dialogkonferansen. Vi har også gjennomført engangsintervjuer med en tillitsvalgt og en 

ansatt fra kommunikasjonsavdelingen. I tillegg har vi gjennomført møter med HR-direktør og en 

ansatt fra HR-avdelingen. Utvalget bestod av representanter fra ulike grupper i bedriften. I denne 

forbindelse anser vi det som viktig å poengtere at utsagnene som er uttrykt fra de forskjellige 

informantene gjenspeiler subjektive oppfatninger sagt om ett tema eller et fenomen. Disse kan 

ikke brukes som generaliseringer for ansatte i Aker BP som helhet eller for spesifikke grupper. 

 

Informantene i prosjektet ble ikke valgt på egenhånd men ble valgt av Aker BP og AFI i forkant. 

Hvert fokusgruppeintervju bestod av 7-10 informanter, to representanter fra vår prosjektgruppe 

og to representanter fra AFI. Utvalgsstrategien baserte seg på hvilke individer det var 

hensiktsmessig å prate med fremfor hva som var representativt for organisasjonen som helhet. 

Dette ble gjort på bakgrunn av et ønske om nyanser og detaljer fremfor mange respondenter.  

Utvelgelsen baserte seg derfor ikke på representativitet, men heller hensiktsmessighet (Jacobsen 

2015: 133).  

 
4.4 ANALYSE OG TOLKNING AV DATA 

Siden leseren av rapporten ikke vil ha tilgang til lydopptakene er det viktig å kontrollere 

analysen av intervjuene (Kvale 2005). Hvor detaljert en transkripsjon skal være avhenger av 

hvordan transkriberingen skal brukes. Skal det gi et generelt inntrykk av intervjupersonens 

synspunkter kan det være greit å omformulere og fortette uttalelsene. Skal intervjuene gis en 

psykologisk tolkning bør også samtalenes emosjonelle tone inkluderes, slik som pauser, 

gjentakelser og lignende (Kvale 2005). I alle intervjuene ble det benyttet lydopptaker. Dette 

sikret at vi kunne transkribere intervjuene ordrett i et forsøk på å etterstrebe en riktig 

presentasjon av data (Jacobsen 2015: 201). Vi brukte også dataprogrammet Nvivo for å gjøre det 
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lettere å strukturere intervjutranskripsjonene. Vi kategoriserte informasjon for å avdekke 

fellestrekk på tvers av de ulike intervjuene. Avslutningsvis tolket vi datamaterialet opp mot 

eksisterende teori. 

 

4.5 IMPLIKASJONER MED KVALITATIV FORSKNING 

All samfunnsforskning dreier seg om å undersøke individers komplekse virkelighet som består 

av en uendelighet av gjenstander, mennesker, samhandlinger og fortolkninger. Det er vanskelig å 

formidle noe på en måte som alle tilstede i situasjonen vil være helt enig i. Det er derfor viktig å 

være oppmerksom på at subjektive tolkninger baserer seg på bruddstykker av virkeligheten. Selv 

i de enkleste situasjoner har vi ikke kapasitet til å oppfatte alt som skjer (Johannesen m.fl. 2011: 

173). I kvalitativ metode er det særlig viktig å være bevisst på implikasjonene siden tolkning og 

selektering baserer seg på forskerens subjektive fortolkning (Johannesen m.fl. 2011: 142).  

 

Vi er klar over at vår vektlegging av spesielle mønstre kan gjenspeile våre forhåndsoppfatninger 

og bakenforliggende kunnskap. Dette kan ha gjort at vi kan ha skjøvet andre sammenhenger til 

side. Vi fikk tildelt informanter fra Aker BP, noe som også kan ha påvirket hvilken informasjon 

vi har fått. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på at intervjuerens oppfølgingsspørsmål og 

utstråling kan lede informanten i en bestemt retning. Dette kan ha lagt føringer for hvilke 

elementer i datamaterialet som har blitt tillagt mest vekt. Likevel har vi hatt grundige 

gjennomganger av hovedfunn, slik at vi som gruppe har kunne eliminert feiltolkninger av 

innsamlet data.  

 

Til slutt er et viktig poeng at vi ikke fikk mulighet til å gjennomføre et fokusgruppeintervju med 

representanter fra enheten «Cognite». Disse ønsket Aker BP og AFI at også skulle intervjues på 

bakgrunn av at de er en nokså adskilt enhet, og at ingen av de ansatte er fagorganiserte. At denne 

gruppen ikke ønsket å stille til intervju kan ha ført til et tap av meningsmangfold og derfor et tap 

av innsikt. En slik fokusgruppe kunne bidratt til å gi oss et rikere bilde av bedriftsdemokratiet da 
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vi vurderer at uttalelser fra et slikt intervju ville blitt gjort på bakgrunn av en noe annerledes 

forståelse av selskapet som helhet. Dette vurderer vi som en implikasjon ved gjennomføringen av 

fokusgruppene. Samtidig har vi i dette studiet benyttet forskningsstrategien enkeltcasestudie, noe 

som tilsier at våre funn ikke er generaliserbare. Det studerte fenomenet kan endres med bakgrunn 

i at det kan oppstå endringer i organisasjonen så vel som omgivelsene. Likevel har vi knyttet 

våre funn opp mot eksisterende litteratur, hvilket kan argumentere for at et forsvarlig nivå av 

teoretisk generalisering kan oppnås (Jacobsen 2015: 237).  

 

4.6 ETIKK 

Tillit mellom aktører i et forskningsprosjekt er et klart utgangspunkt for all forskning som 

gjennomføres. Siden kvalitativ forskning utføres gjennom direkte kontakt med informantene er 

dette en forutsetning for en etisk god forskning (Tjora 2017: 46). Før intervjuene presenterte AFI 

og vi hvem vi var og hva intervjuene skulle brukes til. Alle spørsmålene vi stilte ble formulert 

med utgangspunkt i problemstillingen, og vi unngikk å stille personlige spørsmål. I tillegg 

dukker det gjerne opp følsomme temaer under fokusgruppeintervjuene. Det er da viktig å 

beskytte informantenes konfidensialitet (Kvale 2005: 68). 

 

For å gjøre dette lagret vi opptakene og transkriberingen trygt og slettet lydopptakene etter bruk. 

Vi valgte også å anonymisere informantene slik at informasjon ikke kunne spores tilbake til dem. 

Anonymisering av respondentene kan ha vært med på å øke påliteligheten til innsamlet kvalitativ 

data. I tillegg forsikret vi oss om at alle informanter underskrev en samtykkeerklæring. Det ble 

også presisert at deltakelsen var frivillig, og at de hadde mulighet til å avbryte intervjuet når som 

helst om de ønsket det. Vi informerte også om hvordan vi ville behandle informasjonen vi 

innhentet.    
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5. PRESENTASJON AV FUNN 

I dette kapittelet presenteres hovedfunnene fra fire fokusgruppeintervjuer, to semistrukturerte 

intervjuer, dialogkonferansen og inntrykk fra møtevirksomhet og fagkonferansen. Funnene 

presenteres i kategorier som er ansett som hensiktsmessig for en ryddig fremstilling og danner 

utgangspunktet for strukturen i analysekapittelet. 

  

5.1. AKER BP SOM «SPRINTSELSKAP» OG EUREKA SOM «SELVSTYRT GRUPPE» 
 

• Aker BP refereres til som et sprintselskap hvor endringer skjer hyppig. Det nevnes at 

ansatte ønsker at prosessene skal være tilpasset dette. 

• Selskapet er i kontinuerlig endring, noe mange mener er nødvendig. Likevel kommer 

det frem at folk har en tendens til å bli «endringslei». Flere uttrykker at en utfordring er 

hvordan selskapet innfører noe nytt uten å ta vekk noe av det eksisterende. 

• Det nevnes at alle arbeidsstrømmer i Aker BP jobber samtidig uten at noen vurderer 

formål. Motstand mot endringer kan være nyttig, fordi man unngår at det i noen tilfeller 

lanseres noe som er det samme som tidligere har blitt gjort. I forlengelsen av dette er et 

ønske at enkelte endringer bør fullføres før andre implementeres. Et eksempel på 

hvordan det kan gjøres er Eureka. 

 

Eureka fungerer godt. Eureka går ut på at en selvstyrt gruppe jobber tettere sammen over en 

periode mot et felles mål for å løse komplekse problemstillinger. Opplevelsen er at en slik 

organiseringsform er effektiv fordi gruppen jobber dedikert sammen etterfulgt av 

hvileperioder. Tross dette erkjenner en deltaker at arbeidsmengde er en utfordring og at såkalte 

«hvileperioder» etter endt prosjekt ofte blir til en planleggingsperiode for neste prosjekt. 

Faste møter som kartlegger status på prosjektet er vanlig. Samme deltaker nevner også åpenhet 

og tillit som et viktig element for å kunne uttrykke om man har en dårlig dag på jobben. Lav 

turnover på slike prosjekt blir knyttet opp mot dette.   
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5.2 BEDRIFTSDEMOKRATIET  

• Et av de store fellestrekkene for deltakerne i fokusgruppene var at svært få så ut til å vite 

noe om hva bedriftsdemokratiet i Aker BP er per dags dato. Fåtallet kjenner til 

trepartssamarbeidet.  

• Respondentene uttrykker at ansatte i Aker BP har stor tillit til selskapet, ledelsen og HR. 

 

Flere respondenter uttrykker at involvering i beslutninger må skje på bakgrunn av 

kompetanse og på hvilket nivå beslutninger skal gjennomføres. Større beslutninger omkring 

strategi bør kompetente personer ta. Man skal ikke ta beslutninger med hjertet, men på 

bakgrunn av analyser. Beslutninger rundt operative saker er noe flere kan involveres i. 

 

• Åpenhet og kort vei til ledelsen trekkes frem som et kjennetegn for selskapet ved flere 

anledninger. 

• Barrierer for bedriftsdemokratiet nevnes i sammenheng med innføringen av Lean, 

allianser, og at hav og land er «som to vidt forskjellige verdener».  

• Det fremkommer et ønske om at fagforeninger slår seg sammen for å danne en mer 

helhetlig profil. Tillitsvalgte i fagforeninger konstaterer at hvorvidt samarbeid mellom 

fagforeninger er mulig er avhengig av den enkelte representanten. Tillitsvalgte i noen 

fagforeninger er lettere å samarbeide med enn andre, noe representanter fra HR også 

bekrefter. Det samme gjelder for samarbeid mellom tillitsvalgte og ledere, da 

personlighet og interesser er veldig varierte. En tillitsvalgt uttaler at dette nok er en 

undervurdert del i samarbeidsmodellen.  
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5.2.1 LAV FAGFORENINGSGRAD 

• Fagforeningenes rykte er noe som kommer opp ved flere anledninger og blir ofte 

referert til som «støy». En vanlig oppfatning i fokusgruppene er at fagforeninger 

assosieres med noe gammeldags og er ikke nødvendigvis bedriftstilpasset.  

• Det eksisterer en oppfatning om at fagforeninger er mest attraktive i 

nedbemanningsprosesser og for eldre arbeidstakere. Det er hovedsakelig i 

nedbemanningstilfeller at mange ser behovet for å organisere seg. 

• Flere ansatte erkjenner at de vet for lite om fagforeningers arbeid og synes det er for 

mange foreninger å forholde seg til. Flere spørsmål dreier seg om hvilken innflytelse 

hvert enkelt medlem har i praksis og hva som egentlig skjer bak lukkede dører. Imidlertid 

hersker det lite tvil om at fagforeninger er ønsket, til tross for at mange ikke ser behovet 

for selv å være medlem.   

• Fagforeningsgrad har mye med kultur å gjøre. Deltakerne sikter til at fagforeningsgrad 

er forskjellig onshore og offshore. Fagforeningene er i større grad synlige i 

rekrutteringsprosesser offshore enn onshore. 

• Fagforeningene må øke oppslutning på møter. Flere uorganiserte har blitt invitert til 

møter med fagforeninger, men lar være å møte opp.  

 

En oppfordring som blir gitt til fagforeningene er at de må finne en styringsform hvor man 

får med de som vil påvirke. I tillegg må de kartlegge hvorfor folk ikke ønsker å være medlem: 

«er det et bevisst valg eller er det uvitenhet?». 

 

5.2.2 BEDRIFTSDEMOKRATISKE KANALER 

• Flere ansatte forteller om hendelser hvor de har blitt kontaktet av uorganiserte med et 

ønske om å være representert i «trøblete situasjoner». Det eksisterer en felles 

oppfatning at det er høyere terskel for å ta opp saker som angår det psykososiale på 

arbeidsplassen kontra materielle saker. Et tettere samarbeid med verneombud er ønskelig.  
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Et forslag som blir trukket frem er at verneombudet, som representerer alle, bør inkluderes i 

BU. 

 

• En gjentakende oppfatning er at BU kommer for sent inn i beslutningsprosesser. BU 

blir ofte koblet inn et stykke ut i prosessen, der flere opplever at de ikke er oppdatert på 

det som skal diskuteres. BU blir referert til som «litt spill for galleriet».  

• En barriere for medvirkning er at mye av det som diskuteres i BU er konfidensielt. Det 

kan føre til at det er utfordrende for ansatte å uttale seg fordi de ikke kjenner «hele 

historien». I denne anledning luftes spørsmålet om hvor mye som trenger å være 

konfidensielt, og hvor mye ansatte skal vite. 

• Når det gjelder AMU er en utfordring at selskapet både har virksomhet onshore og 

offshore. Prosesser skjer fort og flere respondenter sikter til at morgendagen kan bestå 

av nye utfordringer og deltakelse i et nytt prosjekt.  

• Det er utfordrende å følge regelverket om å ha AMU og BU. En respondent trekker 

frem et eksempel fra hvordan direkte påvirkning i saker tidligere har blitt gjort gjennom 

Workplace, der alle kunne komme med innspill, noe som fungerte godt som en form for 

direkte demokrati. 

• I forbindelse med utfordringene med BU og AMU: i noen tilfeller er folk blitt 

ansattrepresentanter på bakgrunn av at det har vært mangel på folk som har meldt seg.  

 

Et forslag som blir nevnt er hvordan selskapet må øke status på slike verv for å øke interesse 

for og heve kompetanse i vervene. 
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• Riktig kompetanse hos tillitsvalgte og organisatorisk forståelse hos fagforeningsleder 

under drøftinger og beslutninger er noe flere mener er grunnleggende – både når det 

gjelder diskusjoner på lokalt nivå, men også i møter med toppledelsen. 

  

5.2.3 HVILKEN INNFLYTELSE OPPLEVER DE ANSATTE AT DE HAR I DAG? 

• Under forskningsprosessen kommer det frem at mange verdsetter Aker BPs struktur 

og åpenhet. 

• Det blir poengtert at mange har forskjellige måter å løse oppgaver på og at autonomi er 

noe som fungerer godt.  

• Samtidig blir det nevnt fra noen ledere at forslag til forbedringer fra ansatte er ønskelig, 

gjerne om saker som strekker seg utover hver enkelt sin arbeidssituasjon.  

• Mange uttrykker at informasjonsdeling fungerer godt. Ansatte opplever å få informasjon, 

og sitter med en følelse av å bli hørt om det skulle oppstå misnøye.  

 

Oljeplattformen Ivar Aasen blir trukket frem som prakteksempel på medvirkning, hvor det 

ble igangsatt innsjekk med fagforeningene samtidig som man inkluderer folk fra offshore i 

prosjektet. En refleksjon er at selskapet er bedre på involvering og medvirkning i 

enkeltprosjekter. Det er ønskelig å medvirke utover egen arbeidssituasjon, men flere stiller 

spørsmålstegn ved om medvirkning bare skal være mulig for fagorganiserte. Flere stiller også 

spørsmålstegn til hvordan medvirkning skjer i praksis, og erkjenner å ha for lite kunnskap om 

medvirkning utover egen arbeidssituasjon. En refleksjon er at påvirkningsmuligheter må kunne 

skje kontinuerlig og raskere enn i dag, gjerne ved hjelp av tilbakemeldingskanaler.   

  

5.2.4 I RETNING AV BEDRIFTSDEMOKRATI 2.0. 

• Det råder usikkerhet over hva Bedriftsdemokrati 2.0 skal være. På bakgrunn av lite 

kunnskap om bedriftsdemokratiet stilles det spørsmålstegn ved hvordan 2.0-versjonen vil 
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se ut. Det er flere som spør hva som er hensiktsmessig. «Skal alle ansatte ha en egen 

mening?» 

• Inn mot 2.0 bør det være lettere å finne ut av hva de ansatte mener i motsetning til før. 

Spørsmålet er om informasjonen skal gå til ansatte-representantene eller om det skal gå 

til ledelsen. I forlengelse av dette uttaler en respondent: «Jeg er ikke helt sikker på hva 

som er demokratisk». 

• Under diskusjonen mellom fagorganiserte og uorganiserte uttaler en av respondentene at 

å kunne bevare en slik blanding er å gå i retning bedriftsdemokrati 2.0. En annen 

respondent uttrykker at flere må inkluderes og demokratiet må økes, mens andre stiller 

spørsmålstegn til ordningen hvor det stemmes frem en som skal representere andre: «er 

det fremdeles der vi er?».  

• Det hersker liten tvil om at tillit og åpenhet er verdier som selskapet må ta med seg i 

videreutviklingen av bedriftsdemokratiet. En felles oppfatning er at kommunikasjon er 

høyt verdsatt.  

 

Et forslag i forbindelse med økt kommunikasjon og informasjonsdeling er hvordan BU kan 

nå ut på Workplace med saker som har blitt diskutert, med den forutsetning om at alle sider av 

saken er inkludert, både positive og negative. Slik er flertallet med å bestemme. En uttalelse er 

at det som kommuniseres er ofte produsert ferdig. Når en hendelse oppstår, alt fra små til 

alvorlige hendelser, blir det gitt for lite informasjon om forløpet – hva som ble gjort og hvem 

som tok aksjon. Diskusjonen dreier som om hvordan det er viktig å kommunisere det som ikke 

er bra, og det som gikk eller kunne gått galt - for der er det god læring.  Samtidig kommer det 

frem blant flere av deltakerne at informasjon ikke alene utgjør demokrati, det kreves også 

medvirkning. 
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5.3 WORKPLACE I DAG 

5.3.1 HENSIKT 

Den sosiale intranettløsningen Workplace ble lansert i 2018 med den hensikt å forbedre og 

effektivisere kommunikasjon - og informasjonsdeling internt og eksternt i selskapet. I dag er 

2600 ansatte aktive på Workplace i Aker BP, noe som tilsvarer 96 – 98 % av selskapet. 80 % er 

aktive ukentlig. Workplace er en digital samhandlingsplattform for informasjon og 

kommunikasjon mellom ansatte på tvers av alle avdelinger i Aker BP. Det fremgår fra 

fokusgruppeintervjuene at den tradisjonelle interne kommunikasjonskanalen intranett ble sett på 

som utdatert, og at selskapet anså det som nødvendig å innføre nye digitale måter å kommunisere 

på. Workplace er helt adskilt fra Facebook, men har et gjenkjennelig Facebook-design. Et av 

argumentene for å benytte Workplace i Aker BP var at mange allerede hadde god kjennskap til 

Facebook, og dette kan være en forklaring på hvorfor løsningen har fått stor utbredelse i 

selskapet. Workplace har erstattet det klassiske intranettet og en del av e-poststrømmen, og ble 

innført for å dekke «den sosiale biten» i selskapet. Implementeringen av Workplace ble 

operasjonalisert i fire delmål. Gjennom den digitale plattformen ønsket Aker BP å bryte ned 

siloer i form av økt informasjonsdeling på tvers av avdelinger, gjøre ledelsen mer synlig internt, 

skape en plattform hvor kommunikasjon og informasjon var tilgjengelig for alle ansatte til tross 

for om man befant seg offshore eller onshore, samt bygge en sterkere «one team» kultur 

(Facebook 2018). 

 

5.3.2 INFORMASJONSKANAL 

• Workplace ble ikke lansert som en bedriftsdemokratisk kanal.  

• Ansatte opplever at de ikke har en bedriftsdemokratisk kanal hvor de kan diskutere de 

«små, viktige tingene». 
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Et sentralt poeng er at det foreligger en rådende oppfatning blant deltakerne om at Workplace 

benyttes for å oppsøke informasjon og å dele informasjon, snarere enn faglig samhandling. 

 

• Det eksisterer en delt oppfatning i fokusgruppeintervjuene om fremkomsten av kritiske 

utsagn på plattformen generelt. Enkelte peker på at mange ansatte unnlater å svare 

dersom de er uenig med det som blir kommentert eller diskutert på Workplace. Andre 

mener at det eksisterer et høyt nivå av kritikk på plattformen generelt.  

• Gruppeinndelingen på Workplace gir mulighet for å strukturere informasjon. Slikt 

sett åpner kanalen for at man kan ta et bevisst valg på hvilken informasjon man ønsker.  

 

Fellesgruppene er kategorisert med tilnavnet Aker BP, hvorav Aker BP one team, Aker BP 

nyheter og Aker BP HR trekkes frem som de viktigste hos våre respondenter. Disse gruppene 

er åpne for alle ansatte. Det fremkommer under fokusgruppeintervjuene at alle avdelingene i 

selskapet har utarbeidet sine egne grupper for kunnskapsdeling, samtidig som man selv kan 

velge hvilke grupper man ønsker å følge. På den måten legges informasjon som er relevant for 

Oslo ut på deres gruppe, og informasjon som er av betydning for Stavanger får innpass i deres 

gruppe. Fokusgruppeintervjuene vitner om at Workplace har skapt en helt annen 

«informasjonsflow» enn det man har hatt tidligere. 

  

5.3.3 EN FOR SOSIAL PLATTFORM? 

• Det eksisterer en kulturforskjell mellom offshore og onshore, hvilket gjenspeiler et ulikt 

bruksmønster på Workplace. Flere deltakere påpeker at offshore preges av et 

effektivitets – og kostfokus hvilket gjør at de ønsker å fjerne ting som stjeler tid. På land 

forsøker man å bygge et litt annet miljø hvor det er mer fokus på samlinger og 

teambuilding, noe som gjenspeiler at det her deles mer av det sosiale plan.  
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• Det er en entydig oppfatning blant respondentene om at faglige og sosiale innlegg legges 

ut om hverandre, hvilket gjør filtreringsprosessen på Workplace vanskelig. 

 

Deltakere opplever at de blir overlesset med informasjon. Av denne grunn påstås det at det 

ikke kan være forventet at alle skal få med seg det som legges ut. Flere påpeker at selskapet 

har en uendelig mengde med historier som man kan kommunisere, men at kanalen bør 

benyttes til noen temaer slik at folk ikke går i metning. 

 

• Et fellestrekk i alle fokusgruppeintervjuene er tendensen til å bruke ordet «happyplace» 

istedenfor Workplace. Andre bruker tilnavnet «skryteplace». 

• Fokusgruppeintervjuene vitner om at den utstrakte bruken av «happyplace» gjør at 

ansatte ikke bruker plattformen. 

 

Noen deltakere peker på at «happyplace» er et begrep som ble introdusert av ledelsen og at 

dette begrepet har fått litt for stor plass. Andre respondenter hevder at offshore benytter 

tilnavnet «happyplace» da det henvises til at det hovedsakelig er onshore som legger ut 

mangfoldige sosiale innlegg om kaker, bursdager og andre festligheter. 

 

• Flere deltakere trekker frem Facebook-assosiasjon som en mulig årsak til at kanalen 

ikke oppfattes seriøst, og peker på at denne assosiasjonen kan være en mulig drivkraft 

til at folk melder seg ut av plattformen. 
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I gruppesamtalene kommer det frem at det ble anerkjent at kanalen fungerer som 

«happyplace» under siste allmøte, og at de nå ønsker å tone ned denne wow-effekten for å 

sikre riktig informasjon ut til alle ansatte. 

 

• Flere deltakere vektlegger at det bør være tydeligere retningslinjer for bruken av 

samhandlingskanalen da det gjerne assosieres med at folk legger ut for mye av det 

sosiale plan. 

 

5.3.4 ALLMØTER 

 

Deltakerne forteller at ledelsen sender allmøtene «live» på Workplace. Videre legges det frem 

at alle ansatte oppfordres til å sende inn spørsmål i forkant, hvilket er en anonym prosess. 

Spørsmålene legges ut på Workplace og de ansatte kan videre stemme frem hvilke spørsmål 

som skal tas opp på allmøtet, noe som er synlig for alle medlemmer. Spørsmålene som får 

flest stemmer vil besvares under live-sendingen på Workplace. 

 

• Det er ulike oppfatninger i fokusgruppeintervjuene om allmøtene anses som en 

demokratisk prosess. Enkelte deltakere peker på at det forekommer lav deltakelse på 

digital stemmegiving, og påstår videre at det kun er 10 prosent som stemmer. Synlighet 

på Workplace trekkes frem som en mulig årsak til at folk vegrer seg for å stemme.  

• Det foreslås at det kunne være lurt å anonymisere generelt på plattformen for å sikre 

innspill fra de som ikke er så frempå. Dette initiativet ville redusert barrieren. Likevel 

kan en uheldig effekt av dette være at det skaper en lavere terskel for nett-hets og såkalte 

«nett-troll». 
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• Andre deltakere presiserer at det er høy oppslutning på digital stemmegiving. Det pekes 

på fra flere hold under gruppesamtalene at det er enkelt å stemme, og dersom folk velger 

å ikke stemme, handler det heller om folk er late og ikke gidder å bry seg.  

• Flere deltakere påpeker at allmøtene bidrar til en synlig ledelse, og skaper mulighet for 

medvirkning og involvering av de ansatte. 

 

Allmøter gir gode muligheter for å påvirke spørsmål, informasjon, tilbakemeldinger og finne 

nye løsninger, forteller flere deltakere. 

 

5.3.5 TILGJENGELIGHET OG INNSYN 

• Deltakerne opplever Workplace som en kanal som er tilgjengelig døgnet rundt uansett 

om man befinner seg offshore eller onshore. 

 

Terskelen for å bli hørt på Workplace er ekstremt lav. Både ansatte og ledere får mulighet til 

å poste det de ønsker, noe som oppfattes av respondentene som et sterkt virkemiddel i 

demokratiet. 

 

• I flere av gruppesamtalene understrekes det at Workplace bidrar til innsyn i og synlighet 

av andre avdelinger. 

• Enkelte deltakere løfter de sosiale postene som omhandler teambuilding og bursdager frem 

som et positivt supplement for å knytte avdelingene tettere sammen. 
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6.0 ANALYSE 

Basert på empirien presentert i forrige kapittel vil vi videre analysere funnene våre ut fra hvorvidt 

Workplace kan fungere som en bedriftsdemokratisk kanal. Analysen er strukturert etter fire 

fokusområder som har kommet fram fra de ansatte i fokusgruppene og på dialogkonferansen. Som 

introdusert innledningsvis har vi utarbeidet fire veiledende påstander som vi mener bør ligge til 

grunn for at Workplace kan fremme medvirkning og medbestemmelse. Workplace kan spille en 

rolle som bedriftsdemokratisk kanal i Aker BP, men: 

 

6.1 KUNNSKAPEN OM BEDRIFTSDEMOKRATIETS BETYDNING MÅ STYRKES  

Utgangspunktet for Bedriftsdemokrati 2.0 er, som nevnt innledningsvis, å styrke lojalitet og tillit 

i Aker BP og videreføre kjerneverdiene fra den norske samarbeidsmodellen mellom ledelsen og 

de ansatte. Bedriftsdemokrati 2.0 har som hensikt å se på måter man kan øke direkte 

medvirkning i Aker BP for å utvikle den norske samarbeidsmodellen til et effektivt 

ledelsesverktøy. Dette betyr ikke at det direkte demokratiet skal ta over for det representative, 

men snarere at vi kan undersøke måter å modernisere og effektivisere direkte medvirkning og 

medbestemmelse i bedriftsdemokratiet som helhet. Ønsket om å effektivisere og modernisere 

baserer seg på ledelsens antakelse om at de etablerte tradisjonelle arenaene kan kritiseres for å 

være utdaterte, snarere enn å faktisk ha direkte innflytelse inn mot styring av bedriften.   

  

I fokusgruppene eksisterte det delte oppfatninger om at de etablerte arenaene og rutinene hadde 

en del symbolikk knyttet til seg. På den ene siden ble de etablerte formene og formelle 

ordningene omtalt som «et spill for galleriet». På den andre siden var det en generell oppfatning 

blant de tillitsvalgte om at de formelle ordningene likevel hadde en viktig symbolikk som ikke 

måtte fjernes med den hensikt å bevare kjerneverdiene i den norske modellen. Et eksempel som 

ble nevnt var kontraktskriving, hvor man fortsatt skriver for hånd på blått papir og ingen av 

partene kan forlate rommet før alle har signert. Dette poenget er knyttet til stabiliteten, 

forutsigbarheten og tryggheten den formelle formen fortsatt sørger for.  
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I andre fokusgrupper ble det diskutert om digitale plattformer som Workplace kunne ta over for 

mange av de etablerte arenaene, for eksempel ved at ansatte kan stemme i ulike saker eller spille 

inn temaer til toppledelsen. Flere hadde troen på at dette kunne fungere. Imidlertid spilte en av de 

tillitsvalgte inn en kritikk mot dette i form av et spørsmål om hvem som skal si stopp i 

diskusjonene. Dette er et vesentlig poeng dersom man skal bevare den norske 

samarbeidsmodellen i det hele tatt. Dersom man ser for seg at digitale plattformer som 

Workplace skal erstatte arenaer som arbeidsmiljøutvalg og bedriftsutvalg, ser vi i større grad mot 

en styre- og ledelsesform som kan sammenliknes med det Falkum og kolleger omtaler som 

lydighet og lojalitet, hvor man kan anta at ledelsen får gjennomslag for sine mål og verdier uten 

at de ansatte har en bevissthet om dette (2019). Det kan til og med tenkes at ansatte opplever å ha 

innflytelse gjennom deltakelse på internett og mulighet til å ha en form for agendamakt. 

Imidlertid, hvis det er ledelsen som sier stopp i diskusjonen, vil ansatte i realiteten miste 

muligheten til både agendamakt og beslutningsmakt sammenliknet med det representative 

demokratiet. I så fall blir det relevant å drøfte om man da beveger seg over i en styringsform som 

er mer nærliggende kontroll og lydighet enn medbestemmelse og medvirkning (se figur s. 19). 

Eksempelet illustrerer en styringsform og maktutøvelse som er mer nærliggende Lukes (2005) 

bevissthetskontrollerende makt og sannhetsregimer enn bedriftsdemokrati. Det blir relevant å 

være klar over når man ser på måter digitale plattformer, som Workplace, kan være med på å øke 

den direkte medvirkningen. For Aker BP vil det i tillegg være nyttig å reflektere over hvordan 

implementeringen av ledelsesformen Lean, som kjennetegnes med standardisering og kontroll, 

påvirker bedriftsdemokratiet.  

  

Misforståelsen om at Bedriftsdemokrati 2.0 har som mål å flytte medvirkningen over i digitale 

plattformer er feilaktig, slik vi har forstått mandatet. På den ene siden ønsker Aker BP å øke den 

direkte medvirkningen for å styrke bedriftsdemokratiet. På den andre siden betyr ikke dette at det 

skal ta over for de tradisjonelle ordningene. Bedriftsdemokrati 2.0 skal være en måte å 

videreutvikle disse ordningene, slik at verdiene om tillit og åpenhet kan videreføres. I 

fokusgruppene er dette en gjennomgående misforståelse, noe som kan skyldes for lite kunnskap 
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om bedriftsdemokratiet og fagforeningenes rolle generelt hos de ansatte. For at Workplace eller 

andre kanaler skal kunne brukes og fungere som en bedriftsdemokratisk kanal, er en av våre 

påstander for å øke medvirkning i Aker BP at kunnskapen om bedriftsdemokrati, 

medbestemmelsesapparatet og medvirkning må styrkes.  

   

Som nevnt i kapittel 2 henger prosesser for medbestemmelse og medvirkning tett sammen, hvor 

et sterkt medbestemmelsesapparat også gjerne medfører stor grad av medvirkning. Dette 

gjenspeiles i bedrifter hvor ledelsen, slik som i Aker BP, er opptatt av å bevare kjerneverdiene i 

den norske modellen der samarbeidet med tillitsvalgte er høyt verdsatt. I tillegg legger et sterkt 

medbestemmelsesapparat til rette for at ansatte får innflytelse i beslutningsprosesser, noe som 

har noe å si for egen arbeidssituasjon og for virksomheten som helhet (Falkum m.fl. 2019). Dette 

legger igjen til rette for at ansatte kan bli mer bevisste på sine medvirkningsmuligheter, samtidig 

som det kan skape engasjement dersom de ansatte opplever at deres stemme har noe å si. Det er 

nettopp dette dagens bedriftsdemokrati i Aker BP har blitt kritisert for å ikke gjøre. Vårt poeng er 

at Bedriftsdemokrati 2.0 ikke nødvendigvis skal endre alt, men heller evaluere hvordan ting er 

nå, og se på tiltak som legger til rette for økt medvirkning. Ut fra innsamlet data kan det tyde på 

at økt kunnskap om bedriftsdemokratiet og fagforeningenes rolle kan øke ansattes engasjement 

og innflytelse. Nedenfor vil vi tydeliggjøre påstandene om at det er lite kunnskap om 

fagforeningenes rolle og bedriftsdemokrati.  

  

6.1.1 ANSATTE HAR LITE KUNNSKAP OM FAGFORENINGENES ROLLE I 
BEDRIFTSDEMOKRATIET  

Våre funn tyder på at det eksisterer uklarheter knyttet til bedriftsdemokratiet i Aker BP. Dette 

kommer fram gjennom mangel på kunnskap om dagens bedriftsdemokrati og uklarheter rundt 

hva Bedriftsdemokrati 2.0 egentlig skal innebære. Som beskrevet i metodekapittelet besto 

fokusgruppene både av organiserte og uorganiserte ansatte. I alle gruppene er det et inntrykk om 

at mange ansatte ikke kjenner godt nok til medbestemmelsesapparatet og partssamarbeidet.  
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Lite kunnskap om fagforeningers rolle kommer først og fremst fram fra de ansatte som ikke er 

organisert, men det er en generell oppfatning også fra de andre at det er mange som ikke kjenner 

til medbestemmelsesapparatet. Her er det gjennomgående liten forståelse for hva fagforeningene 

faktisk gjør, hvilken hensikt de har og hvilken innflytelse de har. I et fokusgruppeintervju sier en 

informant:  

  

Det store spørsmålet er, i dagens Aker BP og tiden framover – hvilke fordeler har jeg av 

å være fagorganisert? Og hvilke bakdeler har jeg ved å ikke være med og motsatt? Det 

må være en måte å finne ut av det før jeg melder meg inn.  

   

En annen respondent henger seg på dette og sier:  

   

… Det kunne vært fint å vite fakta. For så lenge du ikke er i de rommene (henviser til bla. 

BU, AMU osv.) så vet du ikke hva som blir diskutert og du vet ikke om det skjer en reell 

innflytelse.  

   

Når respondentene ble konfrontert med om de ikke hadde mottatt invitasjon fra fagforeningene 

til et møte for de uorganiserte hvor de forteller om prosesser de er delaktige i, innrømmer en 

respondent å ha mottatt en slik mail. En annen informant skyter inn at de ikke tok seg tid til det. 

Sitatene viser at de uorganiserte ikke forstår hvorfor de skal melde seg inn i en fagforening. 

Samtidig skulle de gjerne visst mer om hva fagforeningene gjør og hvilken innflytelse de har i 

beslutningsprosesser. Selv om sistnevnte er et ønske, gjør de likevel ikke noe for å innhente disse 

faktaene, selv om de får muligheten til det.  
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Et enda tydeligere eksempel på det vi vil si er lite kunnskap om fagforeningenes rolle er når det 

under sammenslåingen av BP og Det norske ble organisert fra ledelsen at de uorganiserte skulle 

få en egen representant inn i bedriftsutvalget. Dette ble naturlig nok møtt med en del motstand 

fra fagforeningene som til slutt fikk denne representanten kastet ut av BU. I 

fokusgruppeintervjuet med de uorganiserte er det likevel en generell oppfatning om at dette er en 

god løsning hvor én av respondentene påpeker:  

  

[..] hvorfor det ikke bare kan organiseres en egen fagforening for Aker BP?  

  

Utsagnet viser at flere av de uorganiserte ikke forstår kjernen i partssamarbeidet og 

fagforeningenes rolle. I flere av fokusgruppene blir generasjonsforskjeller nevnt. Det er også et 

inntrykk av at den yngre generasjonen vet mindre om organisering og partssamarbeidet enn den 

eldre generasjonen, som kan sies å ha fått denne «inn i ryggmargen».  Dersom det skulle vært 

mulig for de uorganiserte å ha en egen representant inn i arenaene for fagorganiserte 

ansattrepresentanter, kan man stille et spørsmål om dette i det hele tatt ville vært demokratisk. 

Denne personen hadde i utgangspunktet ikke trengt å følge et mandat, men kunne i praksis kjørt 

sitt eget løp basert på egeninteresser. At fagforeningene fungerer som et støtteapparat hvor 

ansatte blir beskyttet av lov- og avtaleverk er hovedargumentet for hvorfor vi trenger 

fagforeningene. En enkeltperson ville aldri på samme måte kunne beskyttet ansatte uten 

partssamarbeidets ordninger. Lite kunnskap om partssamarbeidet gir uttrykk for en manglende 

forståelse for den ansattes mulighet til å medvirke. De ulike formelle og uformelle arenaene 

hadde i utgangpunktet ikke vært mulig uten de formelle ordningene som hovedavtalen og 

medbestemmelsesapparatet sørger for.  

   

Når det gjelder holdninger og oppfatninger til fagforeningene som «gammeldagse» påpeker flere 

deltakere at de assosierer fagforeningene med opposisjon og motstand, hvilket er en kontrast til 
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kreativitet og innovasjon. Andre påpeker at det er dyrt. I tillegg går varianter av sitatet nedenfor 

igjen:  

   

Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal melde meg inn. Jeg har en opplevelse av at jeg har 

innflytelse på arbeidssituasjonen min. Kanskje jeg melder meg inn når det blir krisetider 

og nedbemanning – da melder jeg meg inn!  

   

Sitatet viser at det er en oppfatning blant de uorganiserte at de ikke forstår hensikten med å 

melde seg inn i fagforeninger før det oppstår nedbemanninger eller andre krisesituasjoner. Det er 

riktig at fagforeningene har et veletablert støtteapparat som kan være særskilt nødvendig i 

nedbemanningsprosesser. Likevel har de fleste fagforeninger en frysetid før man for eksempel 

kan ta i bruk juridisk bistand. Dette fordi de ikke ønsker gratispassasjerer som kun melder seg 

inn akkurat når krisen inntreffer. Det kan tenkes at denne informasjonen hadde vært nyttig for 

flere av de uorganiserte i Aker BP. Dette belyser at det eksiterer både et behov hos de ansatte om 

å forstå fagforeningens rolle, men også et behov for å utvikle en felles forståelse av 

Bedriftsdemokrati 2.0 i selskapet. Selv om det har gått veldig bra for virksomheten det siste året, 

vet vi likevel at oljebransjen er i endring, noe som vil føre med seg store omorganiseringer og 

nedbemanningsprosesser. Det blir gitt uttrykk for at ansatte ikke tenker at endringene vil påvirke 

de på land:  

  

Ansatte som sitter på «kontor» har ikke samme behovet for å organisere seg som ansatte 

med mer fysisk arbeid. 

  

Videre blir det påpekt:  
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Jeg tror generelt at det går så bra i Aker BP at vi ansatte blir passive. Sånn er det i 

politikken også. Det er få som engasjerer seg når vi har det bra ... I tillegg tror jeg at 

mange på land ikke tror at det kommer til å påvirke dem, men at nedbemanningen først 

og fremst kommer til å skje offshore.  Det er nok en feiltanke når vi kommer så langt ...  

  

Sitatet gir uttrykk for hvorfor ansatte er passive med hensyn til å påvirke gjennom det 

representative demokratiet. I tillegg beskriver sitatet hvordan ansatte kan tenkes å være delvis 

naive med tanke på hvordan omstillingen vil ramme dem. Vi vet at felles mål, en felles forståelse 

av situasjon og enighet om sammenheng mellom oppgaver og ressurser skaper forutsigbarhet 

både hos de ansatte og for ledelsen (Falkum i Colman m.fl. 2011). Dersom ledelsen i Aker BP 

ønsker å øke medvirkningen og medbestemmelse, kan det å forberede de ansatte på fremtidige 

omstillingsprosesser og fortelle dem hvorfor de ønsker at flere skal organisere seg bidra til å 

styrke bedriftsdemokratiet. Kort vei til ledelsen kan dermed gi gode forutsetninger for og lykkes 

med det. På dette punktet tenker vi, ut fra det som kommer fram i møter, fokusgrupper og i 

dialogkonferansen, at fagforeningene kan spille en større rolle. Selv om Aker BPs ansatte kan 

kritiseres for å ha for lite kunnskap om bedriftsdemokratiet, medbestemmelsesapparatet og 

fagforeningenes rolle, kan fagforeningene kritiseres for å være reaktive. De kan i større grad 

jobbe for å være mer synlige i Aker BP. Det er en grunn til at fokusgruppene har gitt uttrykk for 

at fagforeningene ofte blir assosiert med motstand fremfor kreativitet og innovasjon. Det kan 

gjøres en jobb for å synliggjøre hva fagforeningene gjør og hvilken innflytelse de har. Dette er 

noe en kanal som Workplace kan bidra med, noe vi vil komme tilbake til. 

   

I diskusjonen om organiserte ansatte og fagforeningenes rolle i bedriftsdemokratiet kan 

«elefanten i rommet» sies å gjelde hvor grensen skal gå for hvor langt ledelsen vil strekke seg for 

å involvere de ansatte i beslutningsprosesser og hvor mye ansvar fagforeningene vil ta. Det 

eksisterer en oppfatning hos tillitsvalgte om at de kommer for sent inn i beslutningsprosesser og 

at flere beslutninger er vedtatt på forhånd. Hvis dette er tilfellet fungerer de formelle utvalgene 

mer som informasjonskanaler som kan kritiseres for å redusere ansattes agenda- og 
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beslutningsmakt i bedriftsdemokratiet. Spørsmålet blir da om de opprettede 

medbestemmelsesarenaene egentlig bare er et spill for galleriet. I denne sammenheng blir det 

viktig å skille mellom nivåer for beslutninger, i tillegg til at beslutningene må tas av de som har 

kompetanse til å ta dem. I flere av fokusgruppene, spesielt fra mellomledere, ble det uttrykt en 

relativt tydelig skepsis mot ansattrepresentanters kompetanse til å «styre sjappa». Poenget er 

imidlertid at dette aspektet er relevant å være bevisst over når man skal gå mot et 

Bedriftsdemokrati 2.0 som både skal forene «nye» styringsformer som Lean og verdiene fra den 

norske samarbeidsmodellen for å opprettholde tillit og lojalitet. Det å skille mellom operative og 

strategiske beslutninger kan i så fall være hensiktsmessig når man ønsker å kartlegge hva, hvor 

mye og hvordan de ansatte kan medvirke i ulike saker tilknyttet egen arbeidssituasjon og 

bedriften som helhet. Her kan man også legge til rette for hvilke saker som skal diskuteres hvor.   

   

Mens noen saker må opp i bedriftsutvalget med tillitsvalgte i spissen, kan andre muligens løses 

gjennom stemmegivning i digitale plattformer som for eksempel Workplace. For at 

fagforeningene skal kunne spille en større rolle og bli mer proaktive, kan det gjøres en jobb for å 

kommunisere ut hvor mye makt og innflytelse fagforeningene faktisk har. Det er forståelig at 

ansatte ikke tenker at det er hensiktsmessig å melde seg inn i fagforeningene når de ikke skjønner 

hva fagforeningene driver med og hvilken betydning det kan ha for dem å melde seg inn. Med 

hensyn til innflytelse og kritikken rettet mot tillitsvalgtes kompetanse, bør en del av denne 

jobben i tillegg være å gi rollen som tillitsvalgt og fagforeningsmedlem mer status. Samtidig bør 

det legges vekt på at fagforeningene trenger strategene og personer som har kompetanse til å få 

saker gjennom i beslutningsprosessene.  

  

6.1.2 Hvordan påvirker liten kunnskap om medbestemmelsesapparatet den direkte 

medvirkningen?   

Til tross for at det kommer fram fra respondentene at de opplever stor grad av åpenhet i Aker 

BP, gis det uttrykk for at mange av de ansatte ikke kjenner bedriftsdemokratiet på kroppen. Dette 

kan medføre at de ansatte blir passive fordi de er fornøyd med arbeidssituasjonen sin og ser ikke 
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grunn til å engasjere seg i de kollektive ordningene. En faktor knyttet til dette er imidlertid at de 

ansatte virker å ha enormt stor tillit til toppledelsen. På den andre siden, når det er et ønske fra 

ledelsen om at flere av de ansatte skal ha innflytelse, er det et mindre godt utgangspunkt at det 

representative demokratiet kun representerer cirka halvparten av de ansatte. I tillegg kommer det 

frem gjennom intervjuer av de uorganiserte at det er gjennomgående lite kunnskap om 

medbestemmelsesapparatet og hvilke muligheter til innflytelse dette gir de ansatte i 

bedriftsdemokratiet. Dette gir et generelt uttrykk for at de ansatte ikke har et bevisst forhold til 

hvordan de kan være med å medvirke i det hele tatt. Ettersom medbestemmelse og medvirkning 

gjennom det representative og direkte demokratiet i virksomheten henger tett sammen, blir vår 

grunnleggende antakelse at lite kunnskap om fagforeningenes rolle og 

medbestemmelsesapparatet svekker engasjement knyttet til den direkte medvirkningen. Det er 

derfor et poeng at kunnskapen om bedriftsdemokratiet må styrkes. Det er imidlertid vesentlig å 

poengtere at det ikke bare er kunnskap om bedriftsdemokratiet alene som vil kunne gjøre ansatte 

mer engasjerte, men at det er grunnleggende for at ansatte skal forstå hvordan og i hvilken grad 

de kan ha innflytelse i bedriftsdemokratiet.  

   

Et annet poeng som er viktig å belyse i denne sammenhengen er imidlertid det faktum at det er 

vanskelig å engasjere seg i noe man ikke vet noe om. I fokusgruppene er det gjennomgående fra 

de uorganiserte at de først og fremst er misfornøyd med at de ikke får samme informasjon som 

medlemmene av fagforeninger. I tillegg får de ikke innblikk i hvilke saker som diskuteres i 

bedriftsutvalget og hvilke utfall sakene får. Det nevnes at det noen ganger kunne vært relevant å 

vite hvilke saker som generelt sto på agendaen «høyere oppe». Sistnevnte poeng sier noe om at 

mer informasjon om agendaer og beslutningsprosesser i Aker BP, sammen med mer kunnskap 

om bedriftsdemokratiet, kan tenkes å skape mer engasjement og deltakelse også når det gjelder 

den direkte medvirkningen.  
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6.1.3 Hvordan kan økt kunnskap om bedriftsdemokratiet bidra til å øke den direkte 

medvirkningen?  

I den første delen av analysen har vi kommet med en påstand om at kunnskapen om 

bedriftsdemokratiet i Aker BP må styrkes for å legge til rette for og øke den direkte 

medvirkningen. Bakgrunnen for påstanden er at det er en oppfatning om at mange ansatte har lite 

kunnskap om fagforeningenes rolle og medbestemmelsesapparatet, noe vi ser på som et 

hensiktsmessig grunnlag for å ha et bevisst forhold til hvordan man kan være med å påvirke og 

ha innflytelse både i egen arbeidssituasjon og i bedriften som helhet. Dette henger sammen med 

hvordan formelle strukturer som medbestemmelsesapparatet legger til rette for uformelle 

strukturer som direkte medvirkning. Her har vi pekt på at fagforeningene kan spille en større 

rolle ved å være mer synlige og kommunisere utad hvilken innflytelse og gjennomslagskraft de 

har i selskapet. På den andre siden må ledelsen gi de ansatte en grunn til å være aktive og 

engasjere seg, samtidig som de må legge til rette for at ansatte faktisk kan være med å medvirke. 

Det kom fram forslag om at ledelsen bør aktivt oppfordre til å organisere seg. For at ansatte skal 

kunne være med å medvirke gjennom direkte demokrati er det derfor, i tillegg til kunnskaper om 

bedriftsdemokratiet, ideelt at de får større innblikk i hva de kan påvirke, men også nok 

informasjon til å kunne si noe om det ledelsen ønsker tilbakemelding på. Ledelsen må altså gå 

foran som ambassadører. Som informasjonskanal kan Workplace være et verktøy som legger til 

rette for en slik type medvirkning. Dette tas opp igjen i analyse del 2 og 3.  

   

Med hensyn til bedriftsdemokratiet og Bedriftsdemokrati 2.0 i Aker BP har vi poengtert at det 

råder noen uklarheter knyttet til hva bedriftsdemokrati 1.0 og 2.0 er og hva som er dets hensikt 

og mål. Det er hensiktsmessig at dette tydeliggjøres. I tillegg er det nyttig i arbeidet med 

Bedriftsdemokrati 2.0 å være bevisst over både det representative demokratiets utfordringer, men 

også det direkte demokratiets utfordringer. På den ene siden gjelder dette for eksempel både 

kritikken mot de tradisjonelle arenaene som «spill for galleriet» og mot fagforeningene som 

reaktive og motstand fremfor innovasjon. På den andre siden gjelder det å være klar over 

hvordan man for eksempel ved å iverksette organisering for uorganiserte inn i de formelle 

ordningene kan sies å true demokratiet i Aker BP fordi denne representanten i praksis kan følge 
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egeninteresser. Ikke minst vil det også være nødvendig å være bevisst over hvordan det vil 

påvirke ansattes innflytelse dersom man skal flytte den direkte medvirkningen over i digitale 

plattformer som Workplace.   

   

Ambisjonen i denne analysedelen har vært å påpeke at for å styrke medvirkningen i 

bedriftsdemokratiet i tråd med samarbeidsmodellens verdier må man fortsatt sørge for at man har 

et etablert bedriftsdemokrati, og at kunnskapene om medbestemmelse og medvirkning er utbredt 

hos de ansatte. Mot et Bedriftsdemokrati 2.0 må det tas i betraktning hvordan endringer, nye 

ledelsesformer og digitale verktøy påvirker bedriftsdemokratiet og de ansattes faktiske 

innflytelse. Mer kunnskap om bedriftsdemokrati og mer informasjon om agenda- og 

beslutningsprosesser til de ansatte vil kunne legge til rette for økt direkte medvirkning i 

bedriftsdemokratiet til Aker BP. 

 

6.2 DET MÅ SETTES PÅ AGENDAEN  

Ansatte har ulike syn på om de skal og bør medvirke eller ikke. En fremtredende uenighet som 

kom til syne gjennom fokusgruppeintervjuene og gruppesamtalene på Dialogkonferansen er hvor 

ulikt syn det er på viktigheten av direkte demokrati. På den ene siden forklarer ansatte at de ikke 

helt ser hvorfor de skal bruke sin arbeidshverdag for å mene noe om hva ledelsen skal gjøre. 

«Det burde jo ledelsen stå for selv». På den andre siden finner vi skildringer av at medvirkning er 

noe «du bare gjør» begrunnet i solidaritetshensyn overfor bedriften og kollegaer. Slike 

uenigheter er i seg selv ikke problematisk, hvor det alltids vil finnes variasjoner i ønsket om å 

medvirke. At ansatte har et så ulikt syn på viktigheten tyder likevel på at medvirkningen ikke er 

gjort tilgjengelig.  

 

Vi vil videre i dette delkapitlet se på medvirkning på bedriftsnivå. Altså medvirkning som tar 

sikte på å mene noe om «bedriften Aker BP» og ikke en-til-en-relasjoner. Med dette menes 

hvordan man kan legge til rette for medvirkning på saker som angår Aker BP som helhet, som 
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for eksempelet fellesgode som kantinetilbud etter klokken 17. «Strategiarbeid» har blitt en 

fellesbetegnelse på alt arbeidet som foregår i medbestemmelsesorganer på bedriftsnivå, som BU 

og AMU. 

 

Til tross for et ulikt syn på hvorvidt medvirkning er viktig for den enkelte ansatte, kommer det 

frem forvirring knyttet til hva man skal medvirke på. Dette kan knyttes til Aker BPs ønske om at 

agendaen for medvirkning skal bli «bredere», hvor ansatte skal ha innflytelse over mer. 

Spørsmålet her er muligens hva dette mer er. Som tidligere poengtert, peker tilbakemeldingen 

om at det er vanskelig å skjønne hva man skal mene noe om, på at det fremstår utydelig hvilken 

agenda Aker BP opererer med. Dessuten er det avgjørende at medvirkningen fremstår som 

betydningsfull for de ansatte. Etter vårt syn trengs det altså en tydeligere retning for hva man 

skal medvirke på og at medvirkningens betydning må synliggjøres.  

  

Lukes begrep om «agendamakt» vil kunne brukes i denne sammenheng, for hvem er det egentlig 

som skal bestemme hva det skal medvirkes på? Det kan fremstå som krevende å regne med at 

ansatte skal til enhver tid komme opp med ting de skal medvirke på. Det kan dessuten bli en 

skjevhet i tilbakemeldingene som kommer. Dersom ledelsen ønsker at ansatte skal mene noe om 

en bestemt sak, eksempelvis skillevegger på arbeidsplassen, så vil innspillene lettere bli tatt med 

videre. Dette fordi de har en klar beslutningsmakt. Dersom en ansatt på egenhånd mener 

hardnakket at det er behov for skillevegger i et åpent landskap så vil veien mot endring mulig 

være lenger. Akkurat dette ble eksemplifisert i fokusgruppe 4, hvor skillevegger ble et tema. 

Ansatte opplever veien mot endring på saker som angår infrastruktur på arbeidsplassen som 

vanskelig. De er usikre på hvor det skal tas opp:  

  

Det kunne vært lett å gi opplevelsen av medvirkning på småting, men der aner ingen 

hvem de skal gå til. De små tingene, der har vi en vei å gå.  
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For at ansatte skal oppleve at endring og medvirkning er mulig må man ha system som 

tilrettelegger for det. Eksempelet over kan vitne om at det ikke er laget et «policy-vindu» fra 

noen med beslutningsmakt for at noe her skal endres. Det vil si at ingen med beslutningsmakt har 

tatt til orde for at de små og hverdagslige sakene settes på agendaen. Det er lettere å få 

gjennomslag for saker dersom ledelsen selv opplever at det er viktig. For å sette eksempelet over 

på spissen så opplever muligens ansatte at personer med beslutningsmakt er mer opptatt av 

bedriftens fremtidige utvikling enn deres hverdagslige utfordringer. Dette kan gjøre det 

vanskeligere å få gjennomslag for endringsforslag på «småting» som skillevegger. Det er derfor 

viktig at mennesker med beslutningsmakt er bevisste på makten de har til å sile ut hvilke saker 

som skal komme på agendaen og hvilke som skal utelates. Muligheten til å sette saker på 

agendaen forsterker også hvilke saker man potensielt kan få gjennomslag for.  

  

Aktiv prioritering av saker som er nære ansattes arbeidshverdag er mulig, men prioriteringen bør 

forankres i medbestemmelsesorganene. En mulighet er å bruke spørsmålsfunksjonen i 

forbindelse med allmøtene på Workplace for å få innspill til saker som ansatte er opptatte av. 

Dette medfører samtidig at man flytter agendamaken ut av styrerommet og over i Workplace. 

For at dette skal foregå uten at representanter i medbestemmelsesorganer kjenner på avmakt eller 

umyndiggjøring, vil det være viktig at styrene selv avklarer hvilke saker som skal over i 

Workplace. Denne avklaringen ser vi på som viktig fordi representanter i 

medbestemmelsesorganer forklarer at de allerede kommer sent inn i beslutningsprosesser. De 

opplever at i aller verste fall så blir de informert om endringer, fremfor å utøve reel innflytelse. 

For at reell medvirkning skal kunne skje er det, som vi har poengtert, viktig at det skjer en reell 

medbestemmelse i de formelle organene.  

 

Det er derfor mulig å forvente at dersom medbestemmelsesorganene får økt synlig 

beslutningsmyndighet, vil graden av medvirkning blant ansatte øke. At makten over beslutninger 

blir tydeliggjort kan muligens føre til at flere medvirker. En opplevd innflytelse kan bidra til økt 

oppslutning og større samarbeid med tillitsvalgte sine varierende interesser.  
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6.2.1 HVORDAN FÅ ANSATTE TIL Å MEDVIRKE PÅ BEDRIFTSNIVÅ? 

Beslutningsmakt og agendamakt har en betydning for hvilke saker som blir tatt opp i 

beslutningsorganer. En tilpasset agenda med saker som er spilt inn av ansatte er mulig å få til 

gjennom ansattes medvirkning. Det gjenstår likevel å se på hvordan ansatte kan engasjeres i 

strategiarbeidet som Aker BP gjør på bedriftsnivå. Vi vil foreslå å operasjonalisere strategier i 

organisasjonen.  

 

Med operasjonalisering av strategier mener vi at man må stykke opp strategiarbeidet slik at det er 

mulig for ansatte å medvirke på deler av en større strategi. På denne måten er det mulig å 

medvirke før strategien er ferdig utarbeidet, som henger sammen med Aker BPs forhåpning om 

en «bredere agenda». Det kom frem i en fokusgruppe at tillitsvalgte opplever å bli trukket inn i 

store endringsprosesser når de er i ferd med å bli ferdigstilt. Dette kritiseres da det ikke er reell 

medbestemmelse å bli informert om en endring uten å få mulighet til å delta i prosessen. Det blir 

dessuten sett på som ineffektivt. Å bli inkludert i prosessen tidligere med en strategi som er 

oppstykket kan være positivt på flere måter. For det første vil ansatte i medbestemmelsesorganer 

og fagforeninger få en transparent agenda for medbestemmelse. For det andre vil ansatte få en 

tydeligere invitasjon fra ledelsen om å medvirke.  

  

Medvirkningen som ansatte blir invitert til bør tilpasses slik at ansatte kjenner en viss relevans til 

sin arbeidshverdag. Ansatte har enklere for å delta i medvirkningsarbeid dersom 

problemstillinger som tas opp har en viss nærhet til dem som ansatte. Eksempelet fra 

fokusgruppen med ikke-fagorganiserte, hvor man ønsket medbestemmelse i en 

nedbemanningsprosess og utnevnte egen representant for de uorganiserte, illustrerer dette. 

Engasjement for saker som er nære de ansattes arbeidshverdag finnes. Dersom invitasjonen om å 

medvirke knyttes tettere til de ansattes arbeidshverdag, vil dette mulig påvirke engasjementet. 
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Dette kan være lettere å oppnå dersom man klarer å stykke opp større beslutninger, som skrevet 

om i forrige avsnitt.  

  

På den andre siden må man ta høyde for at ansatte har et gitt utgangspunkt for arbeid, som 

påvirker hva de er opptatte av. Jevnt over har respondentene tilsynelatende stor påvirkningskraft 

over egen arbeidshverdag og er høyt kompetente. Ansatte med denne sammensetningen av 

kompetanse og autonomi vil etter Hersey og Blanchard trenge mindre oppfølging og en mer 

delegerende fremfor kontrollerende tilnærming fra ledelsen (1988: 171). I forbindelse med 

medvirkning vil ansatte med stor kunnskap, og selvstendighet i egen arbeidshverdag, støtte seg 

mindre til de formelle styringsstrukturene i organisasjonen. En utfordring kan være at man ikke 

ser strategiarbeidet som tilstrekkelig nært egen arbeidshverdag. Dette kan mulig forklare de 

ansattes manglende behov for å være fagorganisert. De tenker mulig at de lange linjene skal 

utformes av ledelsen, og ikke ansatte. Vi har forsøkt å vise frem denne de-koblingen mellom 

strategi og ansatte med en modell: 

 

 

 

Figur 2: De-kobling mellom ansattes arbeidshverdag og utilpasset agenda 
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Medvirkning på Workplace gjennomføres i dag gjennom spørsmål- og stemmefunksjonen på 

allmøtene. For å knytte dette til Lukes rammeverk blir agendamakten gitt fra 

beslutningsorganene til alle ansatte, gjennom at spørsmålsfunksjonen under allmøtene holdes 

åpen for alle. At ansatte deretter stemmer over hvilke spørsmål de ønsker at ledelsen skal svare 

på blir igjen en innskrenkning av denne agendamakten. Spørsmål som ikke stemmes frem blir 

ikke besvart. Agendamakten gis derfor bare til de som først publiserer et spørsmål og deretter 

stemmes frem. Dette har en innvirkning på medvirkningen fordi det er noen ansatte som ikke 

slipper til når de ikke blir stemt frem. Dette kan man se på som tapt medvirkning.  

 

Å tildele makt over agendaen gjennom allmøtene kan ses på som en tildeling av makt fra 

ledelsen og til ansatte, såkalt «top down»-styring. Allmøtene kan likevel åpne for medvirkning 

fra ansatte opp til ledelsen, såkalt «bottom up». Møtene kan plukke opp problemstillinger i Aker 

BP som et resultat av medvirkningen ansatte blir invitert til. Disse kan løftes opp som større 

problemstillinger som virksomheten ser et behov for å løse. Om man tar opp disse 

problemstillingene med ansatte i mindre grupper, eksempelvis på størrelse med fokusgruppene i 

denne studien, så vil man muligens få verdifulle innspill fra gruppen om hvordan 

problemstillingene kan løses. Dette vil være en form for medvirkning i form av «bottom». Det 

samsvarer dessuten med modellen om «selvstyrte grupper» som allerede er en måte å organisere 

prosjekter i Aker BP. Fordelen med å gjennomføre medvirkning på denne måten er at du får 

medvirkning både «top down» og «bottom up». Medvirkningen får derfor to etablerte kanaler. 

 

For å oppsummere spiller ansatte med agendamakt i Aker BP en viktig rolle for medvirkning på 

bedriftsnivå generelt. Våre analyser viser at det er mulig å få til økt medvirkning og medvirkning 

på en bredere agenda i Aker BP. Det krever likevel systematisk arbeid med å bryte opp 

strategisaker, og at disse aktivt gjøres tilgjengelig for ansatte. Det må også være enighet om hva 

ansatte skal medvirke på i sentrale beslutningsorganer og man må ta høyde for at ansatte kjenner 

best sin egen arbeidskontekst. Sakers relevans må derfor gjøres tydelig overfor ansatte. 

Avslutningsvis vil vi undersøke hvordan medvirkning kan gjennomføres både fra ledelsen og fra 

ansatte.   
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6.3 KOMMUNIKASJON GJENNOM DIGITALE MEDIER ER UFULLSTENDIG, OG EIN 
MÅ TA HØGDE FOR DETTE.  

Dersom medverknad på bedriftsnivå skal kunne gå føre seg over digitale plattformar, er ein ikkje 

bare nøydd å vere bevisst på korleis gi tilsette makt til det. Ein må også ta stilling til korleis 

digitale media påverkar medverknadsprosessar. Fokuset i denne analysedelen vil derfor være 

korleis digitale plattformar påverkar og pregar kommunikasjon. Først vil me sjå på korleis låg 

deltaking og mangel på konstruktive, faglege diskusjonar i Workplace kan kome av fleire 

grunnar. Ein mogeleg forklaring er at det er større sannsyn for feiltolking når kommunikasjon 

skjer på digitale plattformar. Det kan også grunne i at det kan vere vanskelig å få til formell 

kommunikasjon i eit sosialt medium som mange har sterke, uformelle assosiasjonar til. 

Avslutningsvis vil me ta for oss allmøta konkret og korleis dei fungerer som eit verktøy for 

medverknad.  

  

6.3.1 ER DEMOKRATISKE DISKUSJON MOGELEG OVER INTERNETT?  

I fleire fokusgruppeintervju, samt under dialogkonferansen, vart det uttrykt av tilsette at fleire 

vegrar seg mot å ta i bruk Workplace som ein bedriftsdemokratisk plattform. Gjennom 

fokusgruppene har me sett store variasjonar knytt til kor komfortable tilsette er med å uttrykke 

seg på Workplace. Mellom anna at tilsette som i utgangspunktet er fulle av initiativ ikkje har 

noko problem med å uttrykke seg, medan andre vegrar seg. Eksempelvis forklarte ein tilsett at 

han ikkje såg på Workplace som ein verktøy for å uttrykke meiningane sine:   

   

Eg kjenner ikkje på medieangst, men er ikkje sikker på om det er arenaen eg vil diskutere 

på. [...] Ja, det er lettare å diskutere på eit møte.  

   

Ytringa uttrykk at det er enklare å diskutere i eit møte og viser såleis til ei oppleving av at 

diskusjonar krev eit nærvær. Etter Baym (2010) gir ikkje kommunikasjon i sosiale nettverks-

kanalar alle aspekt som ansikt-til-ansikt-kommunikasjon gir, noko som gjer medverknad 
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utfordrande. Dei audiovisuelle og visuelle hinta som forsvinn når ein kommuniserer over 

internett gjer at den intenderte bodskapen i ei ytring kan bli tolka feil av mottakaren. Dersom 

mottakar ikkje deler den same frie informasjonen som avsendar, er det vanskelig å oppfatte dette 

og tilpasse ytringa når mottakar ikkje deler same geografiske kontekst som avsendar. Dersom ein 

misforstår kvarandre ansikt-til-ansikt kan ein lettare rette opp i misforståingane, enn om 

misforståinga skjer i eit kommentarfelt på Workplace. Når frykta for at det ein skriv vert 

misforstått hindrar ein tilsett i å delta i diskusjonar, har Workplace ein utfordring som 

bedriftsdemokratisk kanal.  

  

6.3.2 INNPAKKING VIKTIGARE ENN BODSKAP?   

Ytringar i fokusgruppene vitnar om at tilsette ikkje bare fryktar å bli misforstått i diskusjonar på 

Workplace, men er usikre på kriteriene det dei legger ut blir vurdert etter. Det vart mellom anna 

ytra i ei fokusgruppe:  

  

Det er jo det med sosiale media – handlinga er ikkje kva du seier, men korleis du frontar 

det. Ikkje kjerna i bodskapen, men kva bilete du ønskjer å vise.   

  

Informanten si ytring impliserer at bodskapen ein ønskjer å ytre vil bli vurdert på grunnlag av 

innpakkinga den kjem i, framfor innhaldet. Dersom dette er den frie informasjonen ein tek som 

tatt-for-gitt kunnskap når ein kommuniserer på Workplace, vil det vere vanskeleg å ha 

konstruktive diskusjonar. Frykta for å legge ut eit innlegg som ikkje når opp til normene og 

forventingane, kan hindre tilsette i å dele konstruktive og fruktbare meiningar:  

  

Det er veldig kritisk på Workplace: «du brukte liten bokstav etter punktum, så uansett kva 

meiningar du hadde, var det ikkje bra.»  
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Det kan bli vanskelig å få til medverknad i form av verken idear, faglig diskusjon eller 

konstruktiv tilbakemeldingar på Workplace dersom ein forventar å bli argumentert imot på 

bakgrunn av skrivefeil og andre småfeil som dreiar seg om innpakkinga framfor bodskapen.  

   

6.3.3 Å MÅTTE STÅ FOR DET DU SA   

Ei av rammene for kommunikasjon som endrar seg i digitale plattformar er at det du seier vert 

lagra over tid. I motsetning til ansikt-til-ansikt-kommunikasjon blir det ein ytrar på Workplace 

ståande. Det kan bli ubehageleg for tilsette:  

  

Det finst framleis ei oppleving av at det blir haldt mot deg. At ein ikkje klarar å skilje sak 

og person. Og der – det henger tilbake til Workplace, der legg hovudet på ein stubbe.  

  

Når ein er på arbeid og skal uttale seg i diskusjonar, kan fleire gode meiningar gå tapt dersom 

tilsette er redde for å ha feilsteg og ueinigheiter hengande mot seg over lang tid. Ein HR-tilsett 

stilte spørsmål om involveringa i Workplace kjem til å utspele det representative demokratiet si 

rolle. Ein anna informant argumenterte då for at rolla det representative demokratiet spelar 

nettopp er å vere stemma for tilsette som ikkje ønskjer å «legge hovudet på stubben»:   

   

Ja, også tenkjer eg at det er akkurat same grunnen til at det er noko som heiter 

organisasjonar, for det er ganske stor forskjell på å ta opp ein sak og vere ansiktet til ein 

organisasjon, enn at du skal sitte personleg å ta opp. Det er jo to heilt forskjellige ting. 

Det er jo heilt subjektivt og personifisert på Workplace, så eg tenkjer det er akkurat same 

grunn til at ein har organisasjonar, fagorganisasjonar eller kva som helst organisasjon. 

For det er lettare, for du kan seie det at «eg tek det opp på vegne av medlemmane mine, 

dette er ikkje min personlege oppfatning».  
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Behovet for fagforeiningar som stemmerøyr kan knytast til den makta ein avsendar har å trekkje 

på. Dersom ein tilsett skal kome med ein tilbakemelding eller kritikk vil ein stå svakare som 

enkeltperson, enn når ein ytrar seg på vegne av ein organisasjon med mange i ryggen. Når ein 

heil fagorganisasjon står som medeigar av eit bodskap, vil bodskapen få sterkare autoritet, og ein 

risikerer ikkje sjølv å få personlege konsekvensar om ytringa ikkje ver tatt godt imot.  

   

6.3.4 WORKPLACE ELLER «HAPPYPLACE»?  

Å få til medverknad gjennom formell kommunikasjon, som faglege diskusjonar og konstruktive 

tilbakemeldingar på Workplace, er også utfordra av assosiasjonane til Facebook. Dette kjem til 

uttrykk i fleire fokusgrupper gjennom ytringar som:  

   

 Det er akkurat som Facebook, det er bare smilefjes og gladsida.   

   

Det at Workplace liknar på Facebook er inga overrasking. Det kan tenkjast at intensjonen med 

Workplace er at formatet skal vere kjent, men likskapen kan bli eit problem når assosiasjonen 

påverkar brukskulturen på plattforma. Desse assosiasjonane verkar å forplante seg i både bruken 

av og haldninga til Workplace.  

   

I fokusgruppeintervjua kom det frem at «Happyplace»-nemninga på Workplace vekka fleire 

assosiasjonar, haldningar og tankar. Haldningane varierte i spenn frå oppgitte tilsette med 

negative assosiasjonar til dei som såg verdien av å spreie gode erfaringar og samtidig behovet for 

meir rom til kritiske, evaluerande innlegg ein kan lære av som organisasjon. Det vart spekulert i 

at det var størst tendens til å kalle Workplace for Happyplace i offshore og at dei tilsette som var 

offshore gjerne i større grad hadde behov for ein meir formell bruk av forumet. Det vitnar om at 

kulturmangfaldet i Aker BP også kjem til syne i bruksvanar og preferansar når det kjem til 

Workplace. Happyplace kan som negativt ladd kallenamn ha oppstått på grunn av at behovet frå 

ein subkultur tek for stor plass. Samtidig kan positive innlegg vere eit middel får å nå målet om å 
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ha ein One Team-kultur i organisasjonen, og gi offshore og onshore ei kjensle av gjensidig 

avhengighet:  

   

Når eg er ute offshore så er det veldig mye dritslenging om dei på land, at de ikkje gjør 

nokon ting. Men eg såg ein status kor eg tenkte; herregud. Det var ein som låg ut ein 

fredagskveld inne på kontoret etter fredagstacoen. Og då tenkte eg, gud for ein keisam 

fyr, som må inn på kontoret etter fredagstacoen for å jobbe, men så gjekk det ein time 

eller to, og då kom det svar frå teknikarane offshore: «Tusen takk for at du kom innom 

for å hjelpe oss med å løyse det problemet me hadde». Det er ein slik god ting. Då viser 

du faktisk at personen gjekk frå familien sin, i si fritid for å bistå dei der ute.   

   

Som nemnt i presentasjon av funn, må det understrekast at Happyplace-problematikken verkar å 

vere ein trend som Aker BP allereie har tatt tak i og er i ferd med å endre. Det vart i fleire 

intervju nemnt at det var verre før, og at det har vore oppe på eit allmøte. Kva rolle leiinga kan 

spele i slik haldningsproduksjon vil me gå nærmare på seinare i analysen. Haldningane som kom 

til syne i fokusgruppeintervjua vitna om at ei «nedtoning» av Happyplace kan gi meir rom til 

formell kommunikasjon og medverknad på Workplace:   

   

Om ein reinskar innlegga på den etablerte plattforma – til at det blir mindre Happyplace, 

men reine bodskap – slik at ein får ein anna oversikt og følg med på en annen måte. Det 

raser jo nedover – overload – slik som Facebook.  

   

Basert på ytringa verkar det som om det er utfordrande å setje seg inn i all informasjonen som 

kjem på Workplace når faglige og sosiale innlegg går inn i kvarandre. Om biletet av Workplace 

som ein sosial plattform vert endra til ein meir fagleg engasjerande kanal, kan det føre til auka 

deltaking blant tilsette. Slik kan det vere lettare å utnytte mogelegheita for samarbeid på tvers av 

avdelingar, og oppmuntre til at fleire tar del i bedriftsdemokratiske aktivitetar.   



   

 

   

 

58 

   

Det kom fram i ei fokusgruppe med overvekt av fagorganiserte at ein informant sjølv såg 

kanalen som ein god løysing, som treff bredt, men at ein del «melder seg ut». Informanten sjølv 

meinte dette kunne vere på grunn av teknologiangst, og ein anna la til «happy-historiene» som 

ein faktor. Aktørar sine erfaringar og haldningar til Facebook pregar måten dei samhandlar og 

definerer Workplace på. Eksempelvis kom det til uttrykk at ein ikkje ønskja å bli tolka som 

irrasjonell:  

  

Det er veldig kritisk der, er derfor Instagram og Facebook er så idyllisk. [...] Det er bare 

patos. Bare kjensler. [...] Og dei som legg ut noko kritisk, litt over ei normal grense – då 

tenkjer me at no har du klikka.  

  

Tolkinga skildra over kan kome av at ei kritisk stemme ville stridd så mykje med den positive 

«flowen» som finst på Happyplace. Den kan samstundes vere grunna assosiasjonar ein har til 

kritikk og diskusjonar over internett generelt.   

  

6.3.5 GJER DIGITALE NETTVERK BEDRIFTSDEMOKRATIET PASSIVT?   

Assosiasjonar til korleis demokrati utspelar seg på internett kan vere ei forklaring på at fleire 

tilsette vegrar seg for å ta initiativ i demokrati på Workplace. Dersom det er eit inntrykk av at 

bare 10 % av tilsette i Aker BP deltar i stemmegivingar i allmøte, viser dette til at stortalet av 

tilsette vel å ikkje delta i dei demokratiske prosessane Workplace mogeleggjer. Thor Øivind 

Jensen (2001) samanliknar nettdiskusjonar med ein god krangel på puben. I den forstand at dei 

gjerne er spanande, tilspissa og engasjerande og at dei stopper brått når baren stenger, utan å 

ende i einigheit. Likt på nettet kan politiske diskusjonar vere lite deliberative og ofte prega av 

unaturleg dialog kor vittige argument vinn ut og dei polariserte aktørane deltek mest (Jensen 

2001: 59-63). Sjølv om det ikkje kan overførast direkte til Workplace som bedriftsdemokratisk 

kanal, kan det at dette er den generelle oppfatninga av korleis nettdiskusjon på internett utspelar 
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seg gjere at folk vegrar seg for å delta. Det kan tenkjast at negative erfaringar frå «irrasjonelle» 

diskusjonar i kommentarfelt generelt på Facebook, spelar inn på korleis tilsette møter kritiske 

merknadar på Workplace også.   

  

At tilsette vert passive på Workplace kan også skuldast at oppsettet er noko dei er vane med å 

bruke på utanfor arbeid. Når ein tilsett er på jobb og skal informere om noko, eller delta i ein 

diskusjon, kan ein sjå på det som at den tilsette opptrer frontstage etter Goffman sin teori. Ein 

speler ei profesjonell, formell rolle kor ein følg visse normer for kva som er innafor å gjere og 

seie. Dette gjer ein med hensikt om å forme kva inntrykk medarbeidarar har om deg. Å vere på 

Facebook er derimot assosiert med noko ein gjer på privat basis, kor ein er backstage og ikkje 

speler ut den formelle og engasjerte rolla som tilsett. Assosiasjonane Workplace sitt oppsett har 

til ein kanal ein vanlegvis held seg veldig passiv til og bruker backstage, kan vere vanskelig å 

sameine med forventningane til å vere frontstage på jobb. Den tilsette ville gjerne bidratt meir 

enn det som er naturleg for ei backstage-rolle i Goffman sitt rammeverk.   

   

Deltakarane i fokusgruppeintervjua verker å vere nøgde med allmøta sin 

stemmegivingsfunksjon, men nokon ønskjer sterkt å gjere den anonym. Me vil sjå behovet for 

anonymisering i lys av bystander-effekten, og sjå om den låge deltakinga kan forklarast ved hjelp 

av denne teorien. Bystander-effekten skildrar korleis menneske som observerer ein krisesituasjon 

i større grad vegrar seg for å gripe inn og hjelpe dersom det er fleire tilstade, enn om ein hadde 

vore einaste vitne. Dette vert forklart med at ein vert usikker på sitt ansvar som aktør i ei større 

gruppe – kven skal vere den første å gripe inn? Poenget er at ein er som sosialt vesen er redd for 

å bryte med normer og forventingar til kva som er rett å gjere i pressa situasjonen kor fleire 

observerer. Resultatet blir gjerne at enkeltpersoner ikkje grip inn, og blir såkalla «bystandere» 

(Clark og Word: 1972). Dersom ein overfører desse menneskelege mekanismane til bruksmåtar 

på Workplace kan det forklare tilsette si åtferd knytt til stemmefunksjonen. Dersom eit litt kritisk 

spørsmål vert stilt på agendaen til allmøta i Workplace, kan ein tenkje seg at tilsette vegrar seg 

for å vere den første som stemmer på spørsmålet. Ein vert ein «bystander» som ventar på at 

nokon andre legitimerer spørsmålet ved å stille seg bak det. Sjølv den har skrive spørsmålet, 
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noko som er mogeleg å gjere anonymt, kan la vere å stemme på det i frykt for å avsløre seg sjølv 

som forfattar av det.   

   

I fokusgrupper kor ønsket om anonym stemmegiving kom til uttrykk, vart det også diskutert kor 

fruktbart det i røynda ville vore å gjere stemmegivinga anonym. Eit poeng var at tilsette opplever 

at dei som stemmer er ei lita gruppe menneske som går igjen, og at dette gav lite 

representativitet. Dersom dette er tilfellet kan ein tenkje seg at stemmegivinga i allmøta 

favoriserer ein type menneske som er komfortable med å vere synlege i sprøsmålsrunda til 

leiinga, medan tilsette som ønskjer å medverke anonymt fell frå. I så fall latar det igjen til at det 

framleis er behov for medbestemmingsorgana, kor tilsette faktisk er anonyme gjennom 

representantar. Samtidig meinte fleire at å forsøke å auke deltakinga gjennom anonymisering var 

negativt, og kunne gi for låg terskel.   

   

Ein må då vurdere grunnen til at det er behov for å vere anonym. Vil anonyme stemmegivingar 

føre till mindre seriøse og meir polariserte meiningsutvekslingar? Å vere anonym har på internett 

generelt vist seg å senke terskelen for å opptre irrasjonelt og komme med ekstreme ytringar. 

Eksempel på plattformar som har gått for full anonymitet er «Jodel». Der har det også oppstått 

ekstreme tilfelle kor anonymiteten vart eit direkte problem. Problematisk åtferd på anonyme 

digitale plattformar kan oppstå fordi ein som anonym avsendar ikkje kjenner på ansvar for 

ytringa ein kjem med då ein ikkje må stå inne for det ein sa.   

  

6.3.6 ALLMØTE SOM BEDRIFTSDEMOKRATISK VERKTØY.   

Allmøta som blir gjennomført på Workplace tilbyr ein rikare kommunikasjon enn 

kommentarfelt. Dei når ut til mange på ein gong, då ein direktesender det og setter av tid i 

arbeidsdagen for at tilsette skal få det med seg. Filmformatet gjer også ei rekke audiovisuelle og 

visuelle hint tilgjengeleg. Dette gjer tolking tydlegare og minskar kommunikasjonsbarrierane 

som er skildra tidlegare. Samstundes er det framleis ei utfordring at avsendar og mottakar ikkje 
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deler same fysiske kontekst. Dette gjer det mellom anna vanskelig for tilsette som har sendt inn 

spørsmål til leiinga å sikre seg at dei blir tolka riktig av leiinga. Leiinga har i stor grad makta til å 

«frame» spørsmåla som vert stemt fram og får plass på dagsordenen. Med å «frame»  meiner me 

kva aspekt ein vel å trekke fram frå ytringa, korleis ein rammer det inn (Waldahl og Beyer 2015: 

43). På grunn av at leiinga og tilsette ikkje deler den same fysiske konteksten er faren stor for at 

dette gjer allmøtet til ein broadcastingskanal framfor ein medverknadskanal.   

   

Frameing er noko leiinga må vere klar over når dei svarar på spørsmål. Sjølv om det er mogeleg 

å kommentere undervegs i det direktesendte møtet, legg mangelen på fysisk kontekst framleis eit 

lokk på avsendar. Det er større mogelegheit for å rette på feiltolking og kome med motargument 

om ein er fysisk til stades. Det betyr ikkje at allmøta ikkje er bra. Funksjonen mogeleggjer 

medverknad på tvers av geografisk avstand, noko som er avgjerande i Aker BP. Likevel må ein 

vere bevisst kva avgrensingar digitale media har, og arbeide for å møte desse.   

   

6.3.7 WORKPLACE MÅ PRIORITERAST I ARBEIDSTIDA   

Eit anna viktig aspekt ved Workplace er spørsmålet om kva ein kan krevje av tilgjengelegheit frå 

tilsette. Det vil seie, om det skal være eit krav å sette seg inn visse innlegg i viktige grupper på 

kanalen. Slike sterke krav kan gi ein brukskultur kor tilsette kjenner press på å vere digitalt 

tilgjengeleg, heile tida. Dersom dette er tilfelle må arbeidsgivar vurdere korleis bruk Workplace 

skal føres i forhold til arbeidstimar, korleis tilsette skal prioritere å lese innlegg i arbeidstida. 

Noko som vart uttrykt av ein tillitsvalt i fokusgruppene var at allmøta kunne bli brukt som eit 

alibi når ein er i utvikling, då ingen kan påstå at dei ikkje er informert om det som kjem fram 

under allmøta. På den måten kan tilgjengelegheita legge meir ansvar på den enkelte tilsette til å 

halde seg informert. I tillegg er det verdt å spørje seg korleis allianse-strukturen kompliserer 

dette. Det vart poengtert i eit fokusgruppeintervju at ikkje alle i alliansene har tilgang til 

Workplace.   
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Det heile kokar ned til spørsmålet om kor avgjerande rolle Workplace, og digitale kanalar 

generelt, skal spele som bedriftsdemokratisk samarbeidskanal, i motsetning til å vere eit slags 

supplement med ekstra informasjon. Dersom bedriftsdemokratiske prosessar skal skje på 

Workplace må det bli lagt til rette for at tilsette skal prioritere bruk av Workplace og ta kanalen 

seriøst. For å unngå at plattform sine uformelle sider overspeler dei formelle, 

bedriftsdemokratiske aspekta.    

 

6.4. AKER BP MÅ LÆRE SEG Å BRUKE PLATTFORMEN SOM EN 
BEDRIFTSDEMOKRATISK KANAL 

Endringsprosesser foregår kontinuerlig, hvor organisasjonslæring kan være et virkemiddel for å 

møte endringer, og optimalisere resultater av disse over tid. Hvis Workplace skal brukes som 

bedriftsdemokratisk kanal, må man vite hva endringsprosesser innebærer og hvordan 

organisasjonslæring kan skje. For å få til noen slags form for endring, må behovet for endring bli 

sett på som nødvendig. I følge Agyris og Schön (1996) skjer organisasjonslæring ved at 

organisasjonen arbeider seg frem til felles bruksteori. Dobbeltkretslæringen spiller en viktig 

rolle, hvor ansatte må vite hvorfor endringen er viktig for at organisasjonslæring skal finne sted. 

Avslutningsvis vil vi derfor se på hvordan organisasjonslæring og endringsprosesser kan være 

gjensidig forsterkende prosesser.  

 

Gjennom fokusgruppene har det kommet frem at Spotify sin organisasjonsmodell er oppfattet 

som et ideal. De trekkene som det vises til, virker å samsvare med Orlikowskys teori av 

endringsprosesser, hvor improvisasjon, tilpassing og korrigering blir forklart som en måte å 

optimalisere endringsprosesser på. Nedtoningen av «Happyplace» -tendensen på Workplace kan 

i denne sammenheng ses på som en korrigering av improvisert bruk. Uklare retningslinjer kan ha 

ført til overvekt av innlegg som bare er positive. Disse innleggene har blitt korrigert etter uttrykt 

behov for det. Slike korrigeringer kan føre til at man finner frem til en ny bruksteori i 

organisasjonen.  
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Går man mer i dybden av håndteringen av «Happyplace» -tendensen, det dette være et eksempel 

på der man går fra enkeltkretslæring til dobbeltkretslæring. Først improviserte ansatte frem en 

bruksteori preget av overvekt av positive innlegg. Deretter opplevde ansatte behov for endring og 

håndterte dette gjennom enkeltkretslæring ved å irritere seg i fellesskap. Eksempler på dette er at 

de kalte plattformen for «Happyplace» og sluttet å lese innlegg som ble publisert på plattformen. 

Prosessen utviklet seg derimot til en slags dobbelkretslæring når det ble tatt opp på et allmøte, og 

man stilte spørsmålet: «hvorfor er det et problem med overvekt av positive innlegg?». På denne 

måten kom man i fellesskap frem til å tone ned på de positive innleggene. I korte trekk gikk man 

fra ulike bruksteorier, hvor løsningen var irritasjon, til en felles bruksteori hvor man anerkjente at 

plattformen kunne brukes til både positive og kritiske innlegg. Sett i lys av Agyris og Schöns 

teori, kan en slik felles forståelse om hvorfor man gjennomfører endring føre til 

organisasjonslæring.  

 

Eksempelet over vitner om at organisasjonslæring kan bidra til at bedriftsdemokratiske prosesser 

kan skje i Workplace. Det hele bunner ut i et spørsmål om tid, hvor Aker BP må vie 

oppmerksomhet og tid til endringene de ønsker å implementere. Organisasjonslæring og endring 

av bruksteori forutsetter at man tar et steg ut av utviklingsprosesser og reflekterer. Å vie tid og 

oppmerksomhet kan være utfordringen Aker BP har når det kommer til å gjennomføre 

Bedriftsdemokrati 2.0. Dersom kulturen til bedriften er å være et «sprintselskap» som endrer seg 

raskere samfunnets utvikling, kan man fort glemme å forankre endringene i organisasjonen 

underveis. Aker BP som sprintselskap kan risikere å ikke ha tid til å sette seg inn i en endring før 

det kommer en ny. Dersom man ønsker å holde på bedriftsdemokratiet i en organisasjonskultur 

preget av så hyppige endringsprosesser, kan organisasjonslæring være en måte å bidra til 

forankring av endring. Endring og læring blir på denne måten gjensidig forsterkende prosesser. 
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7.0 TILTAK  

I denne rapporten har vi sett på om Workplace som et sosialt media kan fungere som en 

bedriftsdemokratisk kanal. Vi har presentert refleksjoner fra fokusgruppene som viser at det er 

behov for at kunnskapen om bedriftsdemokratiet og partssamarbeidet må styrkes blant ansatte. I 

tillegg har vi påpekt viktigheten av at nok informasjon og tydelige retningslinjer er nødvendig for 

at ansatte skal kunne medvirke. Spesielt på digitale plattformer som Workplace er dette særskilt 

viktig. Hovedutfordringen vi ser er at det er mennesker som bruker plattformen, og det er et 

poeng at man ikke kan lansere en ny sosial digital plattform og dermed si seg ferdig med at den 

er digitalisert. Digitalisering og teknologi krever konstant læring av menneskene som skal bruke 

det. I denne delen vil vi presentere seks forslag til tiltak som bygger på våre empiriske funn i 

analysen. Tiltakene er knyttet direkte opp mot hva som skal til for at Workplace kan fungere som 

en bedriftsdemokratisk kanal, men også til bedriftsdemokratiet i Aker BP som helhet.  

Refleksjonene knyttet til Workplace som case er ment å kunne overføres til andre digitale 

samhandlingsplattformer generelt. 

 

Tiltak 1: Kunnskapsheving om bedriftsdemokratiet i Aker BP 

For at de ansatte skal engasjere seg mer i bedriftsdemokratiet er det behov for mer kunnskap om 

partssamarbeidet og hvordan de kan være med på å medvirke i Aker BP. Informasjon om 

bedriftsdemokratiet og fagforeninger bør være en integrert del i opplæringsprosesser for 

nyansatte. I dag skjer dette i stor grad offshore, men bør også gjelde for nyansatte onshore. 

Samtidig bør informasjon om bedriftsdemokratiet innlemmes i rekrutteringsprosessene. I dette 

tilfellet kan det tenkes at rekrutteringsansvarlige og mellomledere bør få en kompetanseheving 

på partssamarbeidet og fagforeningene i Aker BP. Informasjon om bedriftsdemokratiet, partene 

og hvordan de ansatte kan medvirke, bør være synlig og generelt lett å finne.  
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Tiltak 2: Synliggjøre møtereferater og agenda  

Dersom de ansatte skal kunne være med på å medvirke, må de vite hvordan de kan gjøre det og 

hva de kan medvirke på. Dette krever at de har nok informasjon. Et sentralt spørsmål er hvordan 

Aker BP kan gi sine ansatte bedre innsikt i prosesser som foregår i Bedriftsutvalget, samt 

arbeidet som ansattrepresentanter gjennomfører. For å skape en økt opplevelse av innsyn i disse 

prosessene, kan et tiltak være å legge ut møtereferater på Workplace. Dette kan medføre større 

engasjement i bedriftsdemokratiet som helhet fordi de ansatte får innsyn i hvilken innflytelse 

ansattrepresentanter faktisk har. I tillegg kan det tenkes at dette medfører økt grad av opplevd 

innflytelse generelt i Aker BP, samtidig som det kan øke mulighetene for at ansatte kan komme 

med innspill. 

 

Tiltak 3: Selvstyrte grupper  

Den norske samarbeidsmodellen som representerer demokrati på arbeidsplassen, tillit og 

involvering og kortere avstand fra leder til ansatt, gir et større rom for selvledelse. Da flere 

deltakere anser både Eureka og fokusgrupper som effektive arbeidsformer, bør Aker BP benytte 

selvstyrte grupper i flere ulike kontekster. Digitale diskusjoner er ikke like fruktbare som ansikt-

til-ansikt-diskusjon. Gjennom selvstyrte grupper som Eureka og fokusgruppeintervju-formen, 

kan ansatte få en mulighet til å utveksle informasjon og diskutere saker på tvers av avdelinger, 

og slikt sett komme frem til en felles enighet. Tiltaket kan være med på å mobilisere de ansatte 

til å sette spørsmålstegn ved etablerte antakelser og problemstillinger, og komme med nye 

forslag til endring av nåværende praksis. Dette kan skape en opplevelse av selvbestemmelsesrett, 

en følelse av at man har en meningsfylt rolle i organisasjonen, samt stimulere til eierskap for 

endringer man har fått mulighet til å delta i. Ved å åpne opp for innovative idéer kan Aker BP 

fortsette utviklingen av Lean-tankegangen, der kontinuerlig forbedring av organisatoriske 

prosesser er satt i fokus. Tiltaket anses som et viktig bedriftsdemokratisk virkemiddel.  

 

 



   

 

   

 

66 

Tiltak 4: Tydeligere retningslinjer for Workplace 

Når det gjelder filtrerings – og metningsproblematikken knyttet til Workplace, kan et tiltak være 

å innføre klarere retningslinjer. For å unngå at plattformen hovedsakelig benyttes som 

«Happyplace», bør retningslinjer for hva de ansatte skal legge ut og hvor ofte, oppdateres. Det 

bør etableres en tydeligere grense mellom formell og uformell aktivitet på Workplace. Ved å 

opprette formelle og uformelle grupper kan det bli enklere for de ansatte å systematisere 

kommunikasjon og informasjon. Eksempelvis kan strategisk formell kommunikasjon, 

informasjon og diskusjon foregå i hovedgruppene til Aker BP og i de opprinnelige gruppene til 

avdelingene, mens uformelle innlegg kan få innpass i sosiale undergrupper i de allerede 

eksisterende avdelingsgruppene. Det må etableres et tydeligere skille mellom «need to know, 

nice to know». Et annet forslag kan være å utvikle en tagge-funksjon i søkefeltet hvor ansatte 

kan ha mulighet til å raskt finne frem til informasjon. Samtidig bør det utarbeides konkrete 

retningslinjer på åpne og lukkede grupper på plattformen. Ledelsen må gå frem som ambassadør 

gjennom å tydelig kommunisere formålet med Workplace, og hvordan det er forventet at de 

ansatte skal bruke verktøyet. På den måten vil de få en klarere definisjon på hvordan Workplace 

kan benyttes som et bedriftsdemokratisk virkemiddel.  

 

Tiltak 5: Kompetanseheving på Workplace 

Med bakgrunn i at mange ansatte ikke klarer å se nytteverdien med verktøyet, kan et mulig tiltak 

være økt kompetanseheving og opplæring på Workplace. Dette er nødvendig for å sikre at 

ansatte benytter verktøyet på riktig måte, og føler seg trygge på å bruke plattformen. Her må 

ledelsen gå foran som ambassadør ved å fronte at det er et behov for opplæring i plattformen 

dersom den skal benyttes som en bedriftsdemokratisk kanal. Et viktig poeng er at opplæring i 

plattformen også bør gjennomføres av ledere for at de skal kunne gi ansatte en grunn til å bruke 

plattformen. Ledelsen kan eksempelvis integrere obligatoriske opplæringskurs for Workplace i 

arbeidstiden for å sikre høy oppslutning. På den måten implementeres kursene som et krav hos 

de ansatte snarere enn en uformell oppfordring fra ledelsen. I tillegg bør kursene dreie seg om 

opplæring i hvordan å kommunisere digitalt. Nyttegevinsten vil være at flere ansatte utvikler 
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digital kompetanse generelt, og får oppdatert kunnskap omkring verktøyet. Opplæring og 

kompetanseutvikling er nødvendige grep for å sikre høy kvalitet på Workplace.   

 

Tiltak 6: Økt utnyttelse av allmøte-funksjonen 

Ettersom allmøtene anses som den rikeste kommunikasjonsformen på Workplace, bør Aker BP 

utnytte denne funksjonen ytterligere. Vårt inntrykk av formen allmøtene har nå er at ledelsen står 

og svarer på hvordan ting er. Allmøtene kan i tillegg fungere som en arena hvor ledelsen 

presenterer utfordringer i selskapet som de vil de ansatte skal være med å medvirke på. Deretter 

kan det være avdelingenes ansvar, for eksempel gjennom avdelingsgrupper, og komme med 

mulige løsninger. På denne måten kan man initiere til medvirkning både top-down, og bottom-up 

i selskapet. Her er poenget at man vil kunne få en dobbel kanal for problemløsning og større rom 

for de ansatte til å komme med bidrag til utvikling. Framfor å lage en prosess for hvordan man 

skal få sterke dialog, vil kunne direkte fortelle de ansatte hva de skal gjøre nå.  

 

Allmøtene kan i tillegg fungere som en bra arena for å øke fagforeningenes synlighet. Ved å 

invitere fagforeningsrepresentanter til å ta opp bedriftsdemokratiske tema i allmøtene, kan dette 

skape en større synlighet for hva fagforeningene faktisk gjør og kan tilby de ansatte i Aker BP. 

Her kan ansatte som både er medlemmer og ikke-medlemmer få mulighet til å stille spørsmål, og 

spørsmålene som blir stemt frem som de viktigste på digital stemmegiving, besvares under en 

live-sending på Workplace. Det forutsetter at fagforeningene kan publisere som fagforeningene i 

forum som er åpne for alle ansatte hvor stemmegivingen skjer. På den måten vil fagforeningene 

oppnå økt informasjonsdeling, noe som igjen kan føre til en større oppslutning.  
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