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Sammenfatning 
Beslutningsprosesser er en helt sentral arbeidsprosess i alle organisa-
sjonsstrukturer. Med hjelp av ny teknologi og økt markedskunnskap har 
organisasjoner i dag en betydelig større mulighet til å etablere seg i flere 
land og nye markeder, enn det som var mulig tidligere.  

Det har tidligere blitt forsket på hvordan en bedrift/ organisasjon påvir-
kes av kulturelle adferdsmønstre i deres beslutningsprosesser. Det har 
hvert forsket på hvordan forskjellig kultur, historie, politisk ledelse og 
miljø påvirker evnen og resultatet av en beslutning. Hensikten med 
denne rapporten er å utrede forskjeller og likheter i beslutninger og be-
slutningsprosesser i to land med lik historie og kultur. I rapporten vil 
det gå frem at det er forsket på fem kategorier innen beslutningsteori; 
Tydelig målsetning, Rasjonelle beslutninger, Kommunikasjon, Ledelsens 
inkludering og hvordan organisasjonen tar beslutninger og tildeler re-
surser. Undersøkelsen har blitt gjennomført på Knowit i Sundsvall, Sve-
rige, og samme virksomhet i Oslo, Norge. Dataene har blitt samlet inn 
gjennom intervjuer, spørreundersøkelse og observasjoner. Resultatet av 
undersøkelsen som er gjennomført vil vise at det er forskjeller mellom 
organisasjonen i Sverige og Norge innen alle beslutningskategoriene. 
Sverige har fra begynnelsen av beslutningsprosessen et tydelig mål og 
definert mål ved en beslutning. I Norge inkluderer ledelsen medarbei-
dere i flere beslutningsprosesser enn hva Sveriges ledere gjør. Begge 
landene bruker kommunikasjonskanaler som fungerer for både medar-
beiderne og lederne. Det har blitt uttalt fra Knowit Sverige og Norge at 
organisasjonen tar demokratiske beslutninger. Basert på medarbeider-
nes syn på de interne prosessene i selskapet, undersøkelser og observa-
sjoner som ble foretatt i forbindelse med utforming av rapporten, viser 
det seg at denne delen av prosessen gjennomføres ofte og bedre i Norge, 
enn hva det gjør i Sverige.  

Nøkkelord: Beslutninger, beslutningsprosesser, Norge, Sverige  
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Abstract 
Decisions and decision-making are a major part of any organization   
today. New technology and less cultural boundaries have grown new 
competence and knowledge into organizations. As a direct consequence 
of knowledge and technology, new opportunities to establish new oper-
ations in other markets and countries have become more realistic than 
before.    

It has previously been researched how different cultures and back-
grounds may affect an organisation's decision process. The researchers 
have studied the difference in culture, history and environment and 
how that affects decision-making.  The purpose of this report is to pro-
vide an analysis of an organisation's decision-making process between 
two countries that are very close in culture, heritage and social behav-
iour. The research is done within five categories within decision theory; 
Clear Objectives, Procedural Rationality, Communication, Management 
Inclusion and how an organizational makes decisions and assign re-
sources. The study has been conducted at Knowit in Sundsvall, Sweden, 
and with the same organisation in Oslo, Norway.  

Data has been collected through interviews, surveys and observations. 
The outcome of the survey shows that there are both similarities and 
differences between the organisations in Sweden and Norway in all de-
cision categories. Sweden has clear targets and defined purpose from 
the beginning of the decision-making process. In Norway, management 
includes employees in more of the decision-making processes than what 
Sweden's leaders do. Both countries use communication channels that 
work for both co-workers and managers. It has been stated by Knowit 
Sweden and Norway that the organization takes democratic decisions, 
but this is reflected more in Norway than what it is in Sweden. 

Keywords: Decisions, decision making, Norway, Sweden 
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1 Innledning 
I 1999 skulle det bli tidenes fusjon mellom Norskeide Telenor og det 
svenske selskapet Telia. En fusjon som på papiret så ut til å være en god 
løsning for begge selskaper og begge nasjoner, strandet på bakgrunn av 
manglende forståelse for de «interne» arbeid og beslutningsprosesser. 
Artikkelen påpeker at det var flere forhold som spilte inn når 
beslutningen om å avslutte fusjonsprosessen ble tatt. I nyere tid kan vi 
lese om at det samme Telia selskapet med flere av de samme 
menneskene som deltok i 1999 nå gjennomførte en vellykket fusjon/ 
oppkjøp av et norskeide mobil selskapet Netcom (Dagens Næringsliv, 
1999). Forfatter antar at lærdom fra første fusjonsprosess var en 
avgjørende kompetanse for å lykkes med dette oppkjøpet.  
 
Dagens næringsliv er blitt mer og mer multikulturell. Det er ikke lengre 
unaturlig for en bedrift å etablere seg i andre markeder som tidligere  
var helt uaktuelt. Nasjoner samarbeider bedre og er mer samarbeids-
villig. Det er også helt naturlig i dagens arbeidsmiljø at ansatte i en    
bedrift har ulik etnisk bakgrunn og språk. Men dagens teknologi og 
kommunikasjonsmuligheter har bidratt til at organisasjoner kan samar-
beidet på en helt annen måte enn det som tidligere var tilfelle. Fysiske 
distanser eller tidsforskjeller er ikke lenger ett hinder for utalandske  
investeringer og beslutninger (Guillemette, Laroche & Cadieux, 2014).    

En bedrift med stabil god økonomi og riktige ressurser vil i dagens 
marked  ha muligheten til å etablere seg i flere ulike land. En organisa-
sjon kan dersom markedet tilsier at det er et behov for deres produkter 
og tjenester i ny markeder, etablere seg raskere og enklere en tidligere.  
Det å etablere seg i nye markeder og nye land kan bli en stor utfordring 
for en organisasjonen. Bedriften må være godt forberedt på nye og   
unike kulturelle forskjeller som kan påvirke en etablering på en helt  
annen måte en et kjent og trygt «hjemmemarked» . Dersom etableringen 
skal bli en suksess vil lokal forankring og lokal kompetanse trolig spille 
en avgjørende rolle.  Før bedriften kan etablere seg i et annet land må 
bedriften undersøke de strategiske valgmulighetene i markedet. Viktige 
faktorer og hensyn å ta i en analysefase før en etablering er; Vil etable-
ringen i et nytt marked gi et konkurransefortrinn? Hvor stor risiko vil 
etableringen medføre? Hvor raskt vil investeringen gi avkastning? Dette 
er bare noen få spørsmål som må besvares før en etablering. En          
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beslutning som dette er en lang prosess som trenger mye informasjon.  
For at en ledergruppe skal kunne ta en riktig beslutning vil det kreve en 
god beslutningsprosess og mye fakta basert informasjon må analyseres.  
Alle bedrifter tar beslutninger daglig. Enkelte beslutninger kreves det 
mindre bakgrunnsinformasjon for å gjøre et valg, men andre ganger 
krever en beslutning en lang prosess hvor flere faktorer vil påvirke    
utfallet (Sinclaire & Vogus, 2011). 

1.1 Bakgrunn og problemmotivering 
Å ta en beslutning defineres som å velge mellom ulike alternativer som 
er tilgjengelige. For at beslutningstageren skal kunne ta en god            
beslutning, må beslutningstageren fremlegge de positive og negative 
hendelsene som kan inntreffe ved hvert alternativ. Ut i fra                 
fremleggelsene vurdere hvert enkelt alternativ. For effektive beslut-
ningsprosesser må beslutningstageren være i stand til å forutsi utfallet 
av hvert alternativ, og basert på elementene som har blitt framlaget   
bestemme hvilket alternativ som gir det beste resultatet for den aktuelle 
situasjonen (Eisenfu ̈r, Weber & Langer, 2010).   

Det er flere strategier for å ta en beslutning. Det er vanlig at en beslut-
ningsprosess kan deles opp i flere delbeslutninger eller delprosesser. 
Det første steget i en beslutningsprosess er å definere problemet eller 
behovet i organisasjonen. Deretter henter organisasjonen frem            
informasjon og vurderer de ulike løsningsalternativene. Neste steg er å 
ta beslutningen, denne beslutningen skal være nøye overveid og         
evaluert. Siste steg er å implementere beslutningen (Eisenfu ̈r, Weber & 
Langer, 2010).   

I stedet for at beslutningstakere tar rent rasjonelle beslutninger blir    
beslutningene påvirket av en mengde faktorer (Eisenfu ̈r, Weber & 
Langer, 2010).   

Begrenset rasjonalitet defineres som at beslutningstakere må jobbe     
under tre uunngåelige begrensinger: 

1. Kun begrenset, ofte upålitelig, informasjon vedrørende mulige  
alternativer og deres konsekvenser, er tilgjengelig.  

2. Menneskesinnet har begrenset kapasitet til å evaluere og          
behandle den informasjonen som er tilgjengelig. 

3. Bare en begrenset tid er tilgjengelig for en beslutning. 
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Konsekvensen av disse begrensingene er at selv individer som har til 
hensikt å ta rasjonelle valg ender opp med å ta valg som er                  
tilfredsstillende i motsetning til optimale (Simon, 1955). 

Medarbeideres forventinger, eller hvordan de oppførere seg og hvordan 
de ansatte yter kan bli påvirket av hvilken  etnisk bakgrunn og kultur  
individet kommer fra. Den enkeltes bakgrunn, oppvekst, utdannelse og 
nasjonalitet har en stor innvirkning på hvordan individet oppførere seg 
i en organisasjonsstruktur. For eksempel er det store forskjeller på 
kulturene mellom østlige og vestlige nasjoner. Det har tidligere blitt 
forsket på hvordan kulturforskjeller reflekteres i organisasjonens 
struktur og hvordan den blir styrt. Kulturen som er nedfelt  nasjonenes 
kulturarv reflekteres også i organisasjonen. Lok og  Crawford 
rapporterer at organisasjonskulturen kan påvirke hvordan folk setter 
personlige og faglige mål, utfører oppgaver og administrerere ressurser 
for å oppnå målene. Individer blir også påvirket av 
organisasjonskulturen når det skal tas beslutninger, både bevist og 
ubevist. Organisasjonskulturen påvirker også medarbeiderne på måten 
individene oppfatter, føler og handler på  (Lok & Crawford, 2003).  
 
Det har blitt gjennomført en rekke interessante studier som har stor     
relevans for utforming av denne rapporten. Dette er studier hvor det har 
blitt gjennomført en analyse på ulikheter av beslutningsprosesser       
mellom land som står langt fra hverandre både sosialt og kulturelt.    
Forfatter vil derfor senere i rapporten presentere utfallet fra to konkrete 
studier: 

1) En studie foretatt i Kina og i USA, hvor forskerne har analysert 
hvilken betydning en kulturarv påvirker graden av risiko ved 
større investeringer.  

2) Det andre studiet er en studie hvor det ble sammenlignet de 
samme kriterier, men hvor sammenligningen er foretatt mellom 
Kina og Australia. Forfatter vil også referer til lignende studier 
foretatt mellom India og USA.  

Nasjonene som har blitt sammenlignet i tidligere forsking har ligget på 
to ulike kontinent og har hatt svært store forskjeller i landet når det 
kommer til kultur, økonomi, miljø og politikk.  

Forfatter ønsker å forske videre på om resultatene som ble påvist i disse 
analysene også vil fremkomme i land som står hverandre svært nære, 
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både sosialt og kulturelt. Forfatter ønsker derfor å sammenligne to    
virksomheter inn under samme konsernparaply, men som er lokalisert i 
to forskjellige land, Norge og Sverige.  

1.2 Overgripende hensikt og Forskningsspørsmål  
Hensikten med dette studiet er å sammenligne beslutninger og 
beslutningsprosessen i to land som har en felles historie og kultur, for å 
undersøke om beslutningsprosessene har forskjeller.  
 

• Hvordan tar organisasjonen rasjonelle beslutninger?  
• Er det hierarkisk styrte prosesser eller ikke? Hvordan inkluderer 

ledelsen medarbeiderne i beslutningsprosessen?  
• Hvordan ser organisasjonen i Norge på organisasjonen i Sverige 

og motsatt?  
 

Resultatet av undersøkelsen skal bidra til å gi nye kunnskaper og åpne 
for fortsatt forskning innom beslutningsprosessen i to ulike land med 
felles kultur og historie.    

1.3 Avgrensninger 
Arbeidet avgrenses til selskapet Knowits kontorer i Oslo og Sundsvall. 
Utredelsen vil også begrenses til én gjensidig avdeling. I utredningen vil 
forfatter analysere forskjeller mellom hvordan beslutninger blir       
gjennomført, samt hvordan beslutningene blir implementert.              
Beslutningen som blir tatt i organisasjonen vil bli avgrenset til fem ulike 
kategorier:  

• Tydelig målsetninger   

• Rasjonelle beslutninger 

• Kommunikasjon  

• Ledelsens inkludering  

• Organisasjon og tildeling av resurser   

Disse kategoriene har ved flere anledninger kommet opp i tidligere 
forskning innen område beslutningsanalyse og deskriptiv                    
beslutningsteori.  Kategoriene presenteres i kapittel 2.3.  
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1.4 Oversikt  

I kapittel 2 beskrives teorier og tidligere studier som har blitt             
gjennomført. De tidligere studiene er relevante til forskningen som skal 
presensers i denne rapporten. Kapittel 3 beskriver hvilken metode som 
er brukt for å samle inn informasjon og data. Kapittel 4 inneholder      
resultatet fra undersøkelsen. Kapittel 5 er en diskusjon av resultatet.  
Tilslutt kapittel 6 som er konklusjonen av undersøkelsen.  
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2 Teori  
Kapittel 2.1 til 2.4 er bakgrunnsinformasjon til undersøkelsen. Kapitlet 
innleder med å belyse generelle beslutningsteorier etterfulgt av tidligere 
forskning. I tidligere forskning avsnittet presenteres forskning som    
allerede har blitt gjennomført, dokumentert, analysert og presentert. 
Her belyses informasjon  som er relevant til undersøkelsen som er    
gjennomført i denne rapporten. Neste delavsnitt er sammenlignings-
teorier, her beskrives hvordan man kan sammenligne resultantene fra 
undersøkelsen. Siste delavsnitt er fakta om organisasjonen.     

2.1 Beslutningsteori 
Å ta en beslutning kan være en lang prosess. En prosess som krever 
kompetanse ofte om flere fagområder og kriterier. Det skal ikke  bare 
gjennomføres en beslutning, det skal også gjennomføres en god beslut-
ning. For at denne beslutningen som blir gjennomført skal være en god 
beslutning er det viktig å gjennomføre en grundig undersøkelse av hva 
beslutningen skal oppnå. En beslutning i dag har som regel flere ulike 
kriterier. Disse kriteriene handler ofte om økonomi og miljø, og det kan 
oppstår en konflikt under prosessen mellom disse kriteriene, hvor en 
beslutning vil kreve at et annet kriterium viker foran det andre. I forkant 
av en beslutning skal gjennomføres, er det ofte usikkerhet som preger 
beslutningstager. Fakta, støttespillere i organisasjonen, erfaring og     
dokumentasjon spiller en avgjørende rolle, og bruken av de nevnte    
ressurser påvirker om beslutningen kommer til å bli en god eller dårlig 
beslutning. Når en beslutningsfattere skal ta en beslutning står personen 
overfor flere alternativer. Alternativene vil ha ulike utfall, som kan ha en 
positiv eller negativt utfall på beslutningen (Eisenfür, Webrt & Langer, 
2010).  

For at en beslutningstager skal kunne ta den beste beslutningen bruker 
beslutningstageren metoder og verktøy for å komme frem til               
beslutningen. Metodene og verktøyene  brukes for å organisere og     
bearbeidet informasjon om de ulike alternativene som beslutnings-
tageren skal velge mellom. Et verktøy som beslutningstageren har mu-
lighet til å bruke er beslutningsanalyse, dette verktøyet brukes for å 
komme frem til en rasjonell beslutning. For en beslutningstagere er det 
viktig å se på hvordan de ulike beslutningene kan få får utfall. For å 
vurdere om beslutningen var en bra eller dårlig avgjørelse, kan baseres 
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på utfallet av beslutningen. Selv om dette kanskje er en av de enklere 
metodene for å vurdere beslutningen kan det lede til at konklusjonen 
blir feilaktig. Selv om en beslutningen ikke får det utfallet som var     
ønsket, innebærer ikke det at beslutningstageren tok et irrasjonell valg. 
Når en beslutningstager tar en beslutning, er alltid målsetningen at   
beslutningen skal være vellykket. Uberoende av utfall er det viktig å 
evaluere resultatet fra beslutningen. Her inngår en analyse av hvordan 
beslutningsprosessen har hvert gjennomført, og dra lærdom av          
prosessen (Eisenfür, Webrt & Langer, 2010). 

For at en beslutningstagere skal kunne ta en rasjonell beslutning må   
beslutningstageren ha klart for seg hva beslutningen skal resulterer. Når 
dette er klart blir neste steg å innhente informasjon og se på hvilke    
alternativer det er mulig å velge mellom. Deretter organisere  arbeidet 
med beslutningen slik at all informasjon er mulig å håndtere. For at   
beslutningstageren skal kunne bearbeide og gjøre beslutningen mindre 
avansert, er et alternativ å dele opp beslutningsprosessen i mindre deler. 
For å kunne ta den beste beslutningen må beslutningstageren på for-
hånd ha målene for beslutningen klart for seg.  For at beslutningstage-
ren skal ta en rasjonelt beslutning er det ulike krav som må inngå i    
beslutningsprosessen (Eisenfür, Webrt & Langer, 2010):  

• Motstridene antagelser    
• Beslutningen blir tatt ut ifra de ulike alternativers konsekvenser, 

og ikke det som har skjedd i fortiden.    
• Preferansene er transitive. Det innebærer om en person  foretrek-

ker x før y og y før z, må også personen foretrekke x for z.  
• Det skal ikke påvirke hvordan problemet er beskrevet, om det er 

to alternativer som er beskrevet så å si likt, men er ekvivalente.  
• Beslutningen skal være uavhengig av alternativet som ikke er re-

levante for beslutningstageren.   
 

En organisasjon kan ha et hierarkisk eller en demokratisk beslutnings-
prosess.  Om organisasjonen har en  hierarkisk beslutningsprosess     
innebærer det at det er ledelsen som tar beslutninger uten å involvere 
medarbeidere som er lengre ned på rangstigen. I en demokratisk        
beslutningsprosess er medarbeidere involvert i beslutningsprosessen 
(Christensen & Knudsen, 2010).  



Komparativ Beslutningsanalyse - En komparativ analyse av  
en organisasjons beslutninger i to land med lik historie og kultur 
Alette Jerring van Kervel Barth 2017-06-07 

8 

 
2.2 Tidligere forskning 

Hees og Weber (1999) gjennomførte en sammenligning om hvordan 
personer oppvokst i USA og i Kina tok beslutninger og hvordan de  
vurderte risiko i en beslutning. I denne rapporten refererer de til        
tidligere forskning som har blitt gjennomført ved å sammenligne de to 
nasjoners beslutningsprosesser og risiko vurdering.  Den tidligere    
forskingen kom frem til at det er betydelige forskjeller mellom nasjoner i 
svært grunnleggende dømmekraft og beslutningsprosessen av en    
oppgave. For eksempel Wright m fl. rapporterer at britene har en finere 
differensiert syn på sannsynligheten enn malaysiere (Hess & Weber, 
1999).  

Resultatet fra undersøkelsen til Hees og Weber (1999) vier til at det er en 
betydelig forskjell i risiko preferanse mellom Amerika og Kina          
vedrørende beslutninger som omhandler investeringer. Kineserne var 
mer risiko-søkende enn amerikanerne. Dette resultatet kan ikke          
begrunnes i ulikheter i valuta og totalverdi av valuta da valuta ikke ble 
nevnt i undersøkelsen. Hovedformålet til Hees og Weber (1999) var å 
undersøke om systematiske kryssnasjonale forskjeller i risiko preferanse 
eksisterer. Undersøkelsen konkluderer med at kineserne skilte seg fra 
amerikanerne i deres risiko vurdering og beslutninger i tilknytting til en 
investering. Resultatet tyder på at kineserne hadde råd til å ta mer   
økonomisk risiko fordi deres nettverk nedfelt i deres kulturarv var villig 
til å låne dem støtte i tilfelle investeringen ikke skulle utvikle seg til å bli 
lønnsomt. Noe som ikke var tilfelle med amerikanerne. Hees og Weber 
gjennomførte to ulike studier, der studiene konkluderte med en         
betydelig forskjell mellom de to nasjoner når det gjelder finansielle    
beslutninger: kineserne er mer risiko-søkende enn amerikanerne (Hess 
& Weber, 1999).  

Tsui, Nifadkar og Ou (2007) gjennomførte en litterær undersøkelse på 
hvordan en person skal kunne sammenligne ledere og deres adferd fra 
flere nasjoner. Lederens rolle og atferd har en stor påvirkning på en   
organisasjon i dag. Tidligere forskning viser at det er forskjeller på 
hvordan forskjellig ledere og deres adferd påvirker organisasjonen.   
Tidligere forsking undersøkte en ledermodell koblet til lederstiller og 
organisatorisk engasjement. De forfattere som utførte denne                
undersøkelsen kom frem til at denne modellen fungerte relativt likt i 
USA og India. Dette til  tross for tidlige forskjeller i ulike kulturelle    
dimensjoner. Dette antyder at det er andre nasjonale faktorer som      
påvirkere argumentet om kulturforskjeller. En annen undersøkelse som 
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rapporten kan relatere seg til, var resultatet  av analysen der tre leder 
atferder (støttende, betinget belønning og karismatiske) var universell i 
fem nasjoner. Det kommer frem i rapporten til  Tsui, Nifadkar og Ou 
(2007) at det har blitt gjort tidligere forskning innen området team atferd 
og prosesser. Den tidligere forsknings viser kollektivisme påvirkere 
gruppe effektiviteten (Tsui, Nifadkar & Ou, 2007). 

Chen og Li (2005) skriver at kulturen påvirker individuelle beslutninger 
gjennom sin innflytelse på enkeltverdier. I undersøkelsen som Chen og 
Li gjennomførte er en sammenligning av beslutningene som blir tatt i 
Kina kontra Australia. Resultatet fra undersøkelsen ble at kinesernes 
atferd blir påvirket av den sterke institusjonelle tenkingen og  opp-
merksomheten på andres tilværelse og atferd til å bestemme hva som 
skal gjøres i en gitt situasjon. Mens australiernes individualistisk syn       
medfører at de retter sin oppmerksomhet til selve behovet, interesser, 
personlige verdier og holdninger snarere enn andres (Chen & Li, 2005).  

I rapporten som Chen og Li (2005) har publisert kommer det frem at 
individualisme- kollektivisme er en av dimensjonene som skiller de to 
nasjonene. Det er mulig å definere kollektivisme som et sosialt mønster 
som består av nært beslektede individene som ser på seg selv som en 
del av en eller flere kollekt. Individualisme defineres som en sosialt 
mønster som består av løst knyttet individer som ser på seg selv som 
uavhengig av kollekt. Individualisme og kollektivisme er kulturelle 
syndromer som består av mange definerte attributter. In-grupper er et 
individ eller flere individer som har likheter blant medlemmene.        
Individene føler at medlemmene i in-gruppen har en ”felles skjebne”. 
Ut-grupper er en gruppe individer som er uenige på verdsatte         
egenskaper, eller at grupper som individene er i konflikt med. I studier 
som har blitt gjennomført på kryss av nasjonene har det blitt påvist at 
enkelte kulturelle orientering ofte formidler forholdet mellom kultur og 
individuell atferd. For eksempel kommer det frem i rapporten til Chen 
og Li at en sterkere in-gruppe favoriserer en kinesisk in-gruppe enn 
blant de amerikanske in-gruppene (Chen & Li, 2005).  

Et vanlig problem med tverrkulturell forskning er vanskeligheter med å 
bestemme entydige årsaken til en observert tverrnasjonal forskjell, fordi 
mange faktorer har naturlig kulturarv. For å undersøke en gitt hypotese, 
er det behov for å gjennomføre mange undersøkelser fra forskjellig   
vinkler, i håp om at disse undersøkelsene vil gi konvergerende bevis for 
hypotesene (Hess & Weber, 1999). 
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2.3 Kategorier  

I kapittel 2.3.1-2.3.5 presenteres teorien bak de respektive kategoriene. 
Som tidligere nevnt er kategoriene hentet fra litteraturstudiet. I tillegg 
utgjør kategoriene flere vesentlige deler i en beslutningsprosess. De 
valgte kategoriene utgjør en del av en beslutningsprosess fra utredelsen 
av beslutningens mål, til hvordan ledelsen inkluderer medarbeiderne. I 
Tabell 1 som vises under er det en oversikt over de ulike kategoriene 
som er valgt og en kort beskrivelse av hva de inneholder, samt hvilken 
kilde kategoriene er hentet fra.     

Tabell 1: Sammendrag av kategoriene 

Kategori  Beskrivelse Kilde 

Tydelige             
målsetninger    

For å kunne ta en bra beslutningen 
er det viktig å vite ønsket resultat 
ved å ta beslutningen. Hva er målet 
for denne beslutningen. Det er to 
typer av mål; delmål og grunnleg-
gende mål.  

Keeney, 1996 

Rasjonelle            
beslutninger   

En beslutningstager vil alltid til-
strebe seg for å ta en rasjonell be-
slutning, men beslutningstageren 
kan kun være rasjonell til et vist 
punkt.  

Simon, 1955 og 
1972; Cohen et 
al., 1972; Dean & 
Sharfman, 1996 

Kommunikasjon Effektiv kommunikasjon, leder til 
fornøyde medarbeidere. Det er 
viktig for organisasjonen å finne 
den rette informasjonskanalen, slik 
at alle ansatte får all informasjon 
som behøves for å ta en bra beslut-
ning.  

Kim, 2002; 
Picherit-Duthler 
& Freitag, 2004 

Ledelsens inklude-
ring 

Tidligere forskning viser til at re-
sultatet av beslutningen vil gi et 
bedre resultat om medarbeiderne 
er involvert i beslutningen.  

Lawler III, 1994; 
Mitchell et al., 
2015; Schweiger 
et al, 1986  

Organisasjon og 
Tildeling av resurser 

I organisatorisk verdenssyn har 
beslutninger og beslutningsproses-
sen vært et organisatorisk problem. 

Ejimabo, 2015 
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Derfor må lederskapet avdekke 
hvordan fremtiden skal se ut og 
dermed tilpasse organisasjonen  

 

2.3.1 Tydelige målsetninger  
Når en beslutning skal bli tatt av en beslutningstager er det flere viktig 
faktorer som spiller inn for å oppnå et godt resultat av beslutningen. 
Beslutningen skal oppnå et mål og en målsetning. I begynnelsen av   
beslutningsprosessen vil personer som jobber med en beslutning ha en 
liste som inneholder en mengde mål.  Mange elementer som fremgår i 
listen er egentlig ikke mål for beslutningen. Listen vil inkludere alternat-
iver, begrensinger og kriterier for å evaluere alternativene. Det er to   
typer mål; det ene innebærer å knytte mål gjennom middels relasjoner 
og den andre innebærer å spesifisere grunnleggende mål. Det er viktig å 
skille disse typene av mål og etablere relasjoner ved å undersøke        
årsakene til hvert av måltypene (Keeney, 1996)    

For å komme frem til en god beslutning bør bestemte målsettinger føre 
til minst ett grunnleggende mål i en gitt beslutningssituasjon. For hvert 
mål burde det stilles følgende spørsmål ”Hvorfor er dette målet viktig i 
beslutningskonteksten?”.  Dette spørsmålet vil få to svar: (Keeney, 1996)  

• Målet er en av de viktigste grunnene til interesse for situasjonen.  

• Målet er viktig på grunn av de implikasjoner beslutningen kan ha 
for å oppnå et annet mål.   

Det første svaret vil tilsi at målet er et grunnleggende mål, mens det 
andre svaret vil tilsi at det er et delmål. Et delmål indentifiserer et annet 
mål og spørsmålet burde derfor stilles til det andre målet for å finne ut 
om det er et delmål eller et grunnleggende mål (Keeney, 1996).  

2.3.2 Rasjonelle beslutninger   
Beslutningstageren vil kanskje alltid streve etter å gjennomføre en     
rasjonell beslutning, men Simon (1955) konkluderer med at en            
beslutningstager kan bare være rasjonell til et vist punkt. Det at en     
beslutningstager kun kan ta et rasjonell beslutning til et vist punkt, blir 
betegnet som bounded rationality. Det blir beskrevet av  Simon (1972) at 
det er forskjeller mellom substantive rationality og procedural rationality. 
Substansiell rasjonalitet  referer til rasjonelle beslutninger og               
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prosedyremessig rasjonalitet referer til velstrukturert beslutnings-
prosesser (Simon, 1955 & 1972).  

Gjennom tidene har begrenset rasjonalitet blitt definert på flere ulike 
måter. Cohen et al. (1972) beskriver begrenset rasjonalitet som at        
beslutningstageren ikke eier all informasjon som behøves om problemet 
og kan derfor ikke se alle alternativene. En beslutningen kan i tilfeller 
være frakoblet fra det faktiske beslutningsproblemet og valget blir bare 
gjennomført når organisasjonens handlinger tillater det (Cohen et al., 
1972). 

I et studiet som ble gjennomført av Dean og Sharfman (1996) ble       
konklusjonen at ledere som innfører en større grad av prosedyremessig 
rasjonalitet i strategisk beslutningsprosesser generelt tar bedre            
beslutninger (Dean & Sharfman, 1996). 

2.3.3 Kommunikasjon  
Kim (2002) gjennomførte en undersøkelse for å se om jobbtilfredshet var 
høyere eller lavere hos medarbeidere, der ledelsen kommuniserer med 
medarbeiderne. Resultatet av undersøkelsen ble at medarbeidere som 
har mer kommunikasjon med sine ledere har høyere jobbtilfredsstillelse 
enn hva medarbeidere som ikke har like mye kommunikasjon med sin 
leder. Rapporten til Kim (2002) konkluderer med at den effekt som 
kommunikasjon mellom ledere og medarbeidere bør medføre at ledere  
bør legge betydelig vekt på kommunikasjon i sitt lederskap av            
organisasjonen. Effektiv kommunikasjon er en vesentlig faktor for å 
skape effektive og inkluderende ansatte. Dette vil medføre at            
medarbeiderne kjenner til selskapets og personlige mål og hvilke for-
ventninger ledelsen har til den enkelte ansatt og de som en gruppe. Det 
er spesielt viktig med effektiv kommunikasjon igjennom hele              
organisasjonen (Kim, 2002).  

Picherit-Duthler og Freitag (2004) beskriver en situasjon hvor den      
enkelte organisasjon og leder er bekymret for å ikke kommunisere rett. 
Men også hvordan og hvilke metoder som skal benyttes for å oppnå 
best kommunikasjon i organisasjonen. Dette for å oppnå best mulig   
effekt hos de ansatte og at de ansatte føler seg involvert i det som skjer.  
Utfordringen er å identifisere de riktige og beste kommunikasjons-
kanaler for den enkelte bedrift. Først når den mest effektive kommuni-
kasjonsformen er identifisert vil det være mulig for en leder og en      
ledergruppe og optimalisere en informasjonsprosess, slik at de ansatte 
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føler seg inkludert. Organisasjonen har en vanskelig oppgave med å 
formidle komplekse beslutningsopplysninger. Formidling om ulike  
fordeler og alternativer må være tilgjengelige for å gjøre det mulig for 
ansatte å ta informerte beslutninger.  Resultatet av kommunikasjon og 
informasjonsformidling er ikke nødvendigvis løsningen til at med-
arbeidere skal kunne ta informerte beslutninger (Picherit-Duthler & 
Freitag, 2004).   

2.3.4 Ledelsens inkludering 
Lawler III utaler at det ikke er en teori at ledelsesstrategier fører til med-
arbeiderens engasjement. Forskningsarbeidet om demokratisk lederskap 
som startet på 1930-tallet understreket konsekvensene av at med-
arbeiderne deltok i beslutningsprosessen. Resultatet fra forskningen  
viste  at medarbeidere under visse forhold var mer forpliktet og følte et 
større ansvar til å ta avgjørelser, og at beslutningene ble bedre når med-
arbeiderne var med i prosessen. Resultatet medfører at medarbeidere 
som er involvert i de ulike beslutningsprosessene i en organisasjon har 
høyre motivasjon og trivsel på arbeidsplassen, enn de medarbeidere 
som ikke blir involvert i prosessen. Effekten blir størst dersom det er 
mulig å involvere medarbeiderne ansatt på et lavt nivå i organisasjonen 
(Lawler III, 1994). 

Det argumenteres for at det er viktig for en organisasjon å involvere  
flere interessegrupper i strategiprosessen og beslutningsprosessen,   
særlig inkludering av mellomledere. Den potensielle verdien av å      
inkluderer flere medarbeidere har blitt mer fremtredende i sammen-
heng med organisasjoner som har en flatere beslutningsprosess (Hod-
gkinson et al., 2006). Inkluderingen av medarbeidere i beslutningspro-
sessen er et vilkår som anses å være avgjørende i driften av enhver    
organisasjon, samfunn og land (Mitchell et al., 2015).   

Utfordringene med å involvere mange i en beslutningsprosess kan være 
flere. Men en viktig refleksjon er at i en gruppeprosess unngår ofte 
gruppen usikkerhet og har et ønske om å unngå konflikter. Et problemet 
som kan oppstå i grupper og organisasjoner som er  konsensussøkende 
er at gruppene og organisasjonene vil være mer kritiske til sine          
vurderinger. Men en organisasjon og en gruppe som har konsensus vi-
ser seg også å ha mer fornøyde medarbeidere (Schweiger et al, 1986).   
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2.3.5 Organisasjon og tildeling av resurser  

Ledelsesbeslutninger defineres som en dynamisk prosess hvor det skal 
gjennomføres et valg av de beste valgalternativene. Videre skal valget 
knyttet til den systematiske handlingen om å foreta et valg. Globalt har 
denne har beslutninger og beslutningsprosessen i en organisasjon vært 
et pedagogisk og organisatorisk problem, noe som er årsaken til at det 
er fortsatt mange som forsker på området. Forskning setter søkelyset på 
kreative og effektive løsninger for denne organisasjonsutfordringen. 
Derfor, for å forstå organisatoriske beslutningsprosesser, må lederskapet 
i den enkelte organisasjon avdekke hvordan de ser på fremtiden og    
tilpasse organisasjonen etter visjonene. I tillegg må ledelsen inspirere 
medarbeideren til å skape aktiviteter som driver organisasjonen mot 
målsetningene, dette til tross for utfordringene og hindringene som 
oppstår på veien mot måloppnåelse (Ejimabo, 2015).  

Ledere må vite hvordan de skal lede, så vel som å klare seg, ellers uten å 
lede og administrerere effektivt, vil organisasjoner møte trusselen om 
utryddelse. Dermed skal ledere og medarbeidere i enhver organisasjon 
være uavhengig av deres politikk o beslutninger med de jobber sammen 
for å oppnå strategiske mål og målsetninger (Ejimabo, 2015).   

Personen som tar en beslutning har en nøkkelrolle i lederskapet. I      
politikk og i næringsliv blir den enkelte ledere målt mot gode             
beslutninger. Resultatene av beslutningen definerer lederen. Som en 
konsekvens av dette blir lederen tillagt stor synlighet av gruppen.      
Ledere må være effektive i deres organisatoriske beslutningsprosesser 
ved å inspirere medarbeiderne og ikke tvinge dem. Det inngår også i 
beslutningsprosessen i en organisasjon at organisasjonen får mulighet til 
bruke eget initiativ og erfaringer før de foretar beslutningen (Ejimabo, 
2015).  

For at organisasjonen skal kunne optimalisere egne resursene som er 
tilgjengelig i organisasjonen, må ressurser fordeles, prioriteres og       
koordineres. Dette medfører at en viktig aktivitet i denne prosessen blir 
å effektivisere eksisterende interne ressurser og teamstrukturer, før det 
tilføres nye ressurser (Blair & Stout, 1998).   

2.4 Organisasjonsbeskrivning  
Knowit er et IT-konsulentselskap som finnes i seks ulike land, med fem 
kontorer i Norge og 14 kontorer i Sverige. Organisasjonen jobber med å 
skape unike digitaliserte løsninger til sine kunder. Knowit inneholder 
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tre ulike forretningsområder som de kaller: Experince, Insight og        
Solutions. Disse tre ulike forretningsområdene samarbeider for å gi 
kunden den beste løsningen.  

Kontorene i samme land samarbeider og tar store beslutninger sammen. 
Dette påvirker alle kontorene i samme land. Knowit har en sentral le-
dergrupper som tar de viktigste beslutningene, mens de mindre beslut-
ningene blir tatt av det enkelte kontor, av den enkelte leder og de lokale 
ledergruppene.   
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3 Metode 
I kapittel 3.1 til 3.4 er metoden for gjennomførelse av undersøkelsen  
beskrevet. Det første delkapitlet er overgripende metode som om-
handler hvordan en kvantitativ undersøkelse skal sammenlignes.      
Avsnittet om intervjuer og observasjonsteknikker handler om hvordan 
et intervju skal gjennomføres, slik at informasjonen som søkes skal 
fremkomme. Neste delkapittel er gjennomførende, som omhandler 
hvordan forfatter har innhentet informasjon og gjennomført                
undersøkelsen. I det siste delkapittelet presenteres metode diskusjonen, 
der validiteten og relabiliteten i undersøkelsen presenteres.  

3.1 Overgripende metode  
En kvalitativ undersøkelse er utformet med formål om å studere         
erfaringslivet til mennesker. ”Kvalitativ forespørsel omhandler        
menneskelig erfaring. Dette kan defineres som livsverdier som:         
opplevd, følt, gjennomgått, gjort, følelse av og oppnådd av mennesker 
er gjenstand for studiet”. I kvantitative undersøkelser skal det studeres 
hvilke erfaringer som individet har opparbeidet seg. I motsetning til å 
studere naturen og matematiske fenomen, som kan bevises med en helt 
annen metode (Polkinghorne, 2005). 

Det er flere ulike strategier for å finne og rekruttere deltagere som     
hensiktsmessig oppfyller databehovene til en kvalitativ undersøkelse. 
Forskere kan først skape en utvidet liste over mulige deltakere som er 
relevante til området og som er tilgjengelig for intervjuer. Listen     
fungerer som et deltakerbasseng. For å få flere deltagere er det mulig å 
spørre en av deltakeren som allerede er utplukket, om personen har 
kjennskap til andre som kan være med i undersøkelsen.  Denne typen 
av strategi kalles ”snowballing-strategi”, grunnen til dette er at det blir 
en mengde aktuelle deltagere (Polkinghorne, 2005). 

Den mest brukte metoden for å samle data i en kvalitativ undersøkelse 
er intervju. I rapporten til Polkinghorne defineres et intervju som en 
”teknikk for å samle data fra mennesker ved å stille spørsmål til dem og 
få dem til å reagere muntlig”. Målet med et intervju er å få detaljert   
informasjon fra deltagerne. Det er betydelig overlapping mellom       
ferdighetene som er involvert i forskningsintervjuer og rådsintervjuet. 
Under begge typene av intervju er det et behov for å skape aksepterende 
forhold, å være dyktig i aktiv lytting.  Den store forskjellen mellom disse 
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to ulike intervjuene er målene for intervjuet. Intervju gjennomført med  
det formål å bruke resultatet til forskning er målsetningen til forskeren å 
innsamle  relevant informasjon fra det enkelte intervjuobjekt Målet med 
rådsintervjuet er å hjelpe deltageren til å tilfredsstille personlige eller 
definerte  mål (Polkinghorne, 2005). 

Når et intervju gjennomføres er forskeren interessert i å få en rik og   
inkluderende redegjørelse fra deltagerens kunnskap innen området. 
Deltagerens første reaksjon og hva han eller hun gir av svar, blir som 
regel det som blir vektlagt av forskeren. I løpet av intervjuet reflekteres 
deltagerens interesser om acceptansen av svarene, og hvor mye en     
deltager er villig til å avsløre. Ofte blir intervjuene fokusert på            
refleksjoner fra deltageren uten å fordype seg innen området. For at  et 
intervju skal være verdifullt for intervjueren må personen involvere seg 
i intervjuet og deltageren, vise interesse. Et annet moment som           
intervjueren må tenke på er at han eller hun må etablere tillit, slik at   
deltageren vil åpne seg mer (Polkinghorne, 2005). 

Boeije (2002) skriver i sin rapport at det viktigste intellektuelle verktøyet 
er sammenligning. Sammenligne og kontraster er metoder som er brukt 
til de fleste intellektuelle oppgaver for å analysere. Metodene brukes til 
å forme kategorier, etablering av kategorienes grenser, tildeling av  
segmentene til kategoriene, oppsummering av innholdet i vær enkelt 
kategori. Målet til metoden er å oppdage og skille konseptuelle likheter 
(Boeije, 2002). 

I tillegg til intervjuer og observasjoner er spørreundersøkelser også en 
metode for å innhente informasjon fra deltagere. En spørreundersøkelse 
består av et skjema som inneholder ulike spørsmål med svaralternativ, 
graderinger eller skrivefelt hvor deltageren skal utrykke sitt svar.    
Skjemaet er det deltageren som utfyller. Strukturert intervju metoden 
motsvarer en spørreundersøkelse, forskjellen er at i en spørre-
undersøkelse svarer deltageren på egen hånd og i et intervju blir        
deltageren stilt spørsmål og svarer muntlig. Ettersom deltageren      
gjennomfører spørreundersøkelsen alene, er det viktig at spørsmålene er 
velformulert og lette å forstå. Derfor må språket avpasses til mål-
gruppen. På denne måten vil resultat bli mer korrekt. Det er også viktig 
å tenke på at spørsmålene kun skal tolkes på en og samme måte, slik at 
det er enkelt for deltageren å svare ærlig. En av fordelene med å      
gjennomføre en spørreundersøkelse  er at det er lett å nå ut til mange 
deltagere på kort tid sammenlignet med å intervjue alle deltageren som 
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gjennomfører spørreundersøkelsen. En annen fordel med å gjennomføre 
en spørreundersøkelse er at deltageren kan selv velge når undersøkelsen 
skal gjennomføres, uten at forskeren er tilstedte og kan påvirke svarene 
til deltageren. Ettersom en rekke deltagere svarer på eksakt samme 
spørsmål vil det bli enklere å analysere resultatet etterpå (Ejlertsson, 
2014). 

Selv om det finns mange fordelere med å gjennomføre en spørre-
undersøkelse finnes det også noen ulemper med denne typen av        
informasjons innhenting. En av ulempene er at spørreundersøkelser 
som regel er anonym, hvilket innebærer at det ikke er mulig å           
kontrollere at det er de rette personene som har gjennomført               
undersøkelsen. Ettersom forskeren ikke er tilstedte når spørre-
undersøkelsen blir gjennomført kan det ikke bli stilt oppfølgings-
spørsmål, og det er viktig å ikke ha for mange spørsmål i undersøkelsen 
da deltageren ikke vil bruke for mye tid på en slik undersøkelse.     
Forskeren kan heller ikke hjelpe til om deltageren ikke skulle forstå 
spørsmålet, som gir grunnlag for fri tolking av et spørsmål som kan re-
sultere i feil i svargrunnlaget (Ejlertsson, 2014).  

3.2 Intervju og observasjonsmetoder  
Intervju er en samtale mellom to eller flere personer, der den ene stiller 
spørsmål og den andre svarer. Hensikten med intervjuet er å få          
informasjon fra personen som svarer på spørsmålet. Det er mulig å 
gjennomføre et intervju på tre ulike metoder (Gill et al., 2008):  

Strukturert intervju: er et intervju der det er formulert en rekke spørsmål 
på forhånd. Disse spørsmålene har liten eller ingen variasjon og         
personen som stiller spørsmålene har ikke mulighet til å stille            
oppfølgingsspørsmål til personen som blir intervjuet, noe som            
innebærer at intervjue ikke vil få samme en utdypning innen et          
spesifikke området. Denne typen av intervju er en intervjuform som 
normalt sett kan gjennomføres på kortere tid enn andre metoder, samt 
er enkel å administrere. Strukturert intervju passer til intervju der      
intervjueren ønsker kun svar på noen enkel spørsmål som genererer 
enkle svar (Gill et al., 2008).   

Ustrukturert intervju: I denne typen av intervjumetode er ikke         
spørsmålene bestemt på forhånd. Et slikt intervju vil begynne med et 
åpent spørsmål, og samtalen vil  bygges opp basert på de svar  intervju-
objekt avgir på spørsmålene.  Dette er en tidkrevende og vanskelig    
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intervjuteknikk for begge parter, intervjuer og responderer (Gill et al., 
2008).  

Semi-strukturert intervju: er et intervju som består av flere spørsmål og 
hvor alle spørsmål bindes sammen eller linkes opp mot en felles 
problemstilling som skal belyses. Denne typen av intervju gir interv-
jueren og responderende mulighet til å fordype seg innom emnet og gi 
flere detaljer.  Denne formen for intervju  gir muligheten for den som 
skal intervjue å gi intervjuobjektet en veiledning om hva intervjuet skal 
omhandle og hva intervjuer ønsker å belyse. Denne form for intervju er 
fleksibelt samt at selve intervjuet er lett å tilpasse under intervjuets 
gang. Semi-strukturert intervju er den mest vanlige intervju strukturen 
som brukes i dag (Gill et al., 2008).  

Bruken av observatører under et intervju kan ha stor effekt. En           
observasjon kan beskrives som en iakttagelse av en person. Det innebæ-
rer at en person følger med på hva de (intervjuer og intervjuobjekt) eller 
den andre personen gjøre og sier under en samtale. Det finnes fire     
forskjellige observasjonsmetoder (McLeod, 2015):  

Kontrollert observasjon: Er en observasjonsmetode der forskeren           
bestemmer hvor observasjonen vil finne sted. Men også på hvilket tids-
punkt, med hvilke deltagere, under hvilke omstendigheter samt bruker 
en standardiser prosedyre. I kontrollert observasjon bruker forskeren en 
oppføringsplan som er skapt på forhånd. Planen har en masse punkter 
innom ulike kategorier. Observatør vil under sin observasjon følge sam-
talen og for hver gang det dukker opp et pre definert element som skal 
undersøkes blir dette elementet huket av i analyse skjema. Ettersom  
observasjonen har en oppfølings plan, er det enkelt å gjennomføre 
samme observasjon flere ganger og dermed enkelt også å teste             
påliteligheten til observasjonen. Resultatene fra observasjonene er enkle 
å analysere. Denne typen av observasjon går raskt, ettersom informa-
sjonsinnhentingen kun handler om å huke av de ulike kategoriene. Det 
som vil være viktig å være klar over ved gjennomføringen av en slik 
form for tilnærming er at ettersom deltageren vet at de blir observert 
kan de opptre annerledes (McLeod, 2015).   

Naturlig observasjon: Innebærer å observere og studere en deltager i sine 
naturlige omgivelser. Forskeren ser dermed på deltageren om hva     
intervjuobjektet foretar seg og ordlegger seg, samt studere den totale 
situasjonen. Ettersom deltageren blir studert i sine naturlige omgivelser 
og deltagerens atferd er naturlig har observasjonen økt validitet. Etter-
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som naturlig observasjoner ser på deltagernes handlinger kan dette føre 
til at de ulike variablene ikke kan kontrolleres, det blir derfor vanskelig 
for en annen forsker å kunne gjennomføre den samme observasjonen 
(McLeod, 2015). 

Deltagende observasjon: er en variant av naturlig observasjon. I denne  
metoden blir forskeren en del av gruppen som studeres. Dette kan skape 
en større forståelse og dypere innblikk  i hvordan intervjuobjektene  
tenker og opptrer. Med denne metoden kan forskerens identitet og  
formål blir skjult for gruppen som blir observert. Eller forskeren kan 
avsløre identiteten sin samt hensikten med observasjonen som skal 
gjennomføres (McLeod, 2015).   

Ikke deltakende observasjon: For å beskrive denne metoden er det best å 
bruke et kjent norsk utrykk: « å være en flue på veggen». Dette inne-
bærer at en person observerer en gruppe eller en deltager og ser     
hvordan deltageren oppførere seg (McLeod, 2015). 

I tillegg til de fire metodene som er nevnt, kan observasjon enten være 
åpent og avslørende eller skjult. Om observasjonen er åpen og            
avslørende vet deltageren at han eller hun blir observert, og om obser-
vasjonen er skjult vet ikke deltageren om observasjonen. Å observere 
kan være en tidkrevende og lang prosess (McLeod, 2015). 

3.3 Gjennomførende 
Forfatter har vært igjennom flere ulike steg i forbindelse med              
informasjon og datainnsamling. Det første steget som ble gjennomfør 
var å finne en relevant organisasjon som ville være med på å gjennom-
føre undersøkelsen. I forbindelse med utvelgelse av en potensiell       
organisasjon valgte forfatter og nedtegnet ulike krav til organisasjonen 
som forfatter ønsket skulle oppfylles. Det første og mest vesentligste 
kravet var at organisasjonen måtte ha kontor i Sundsvall Sverige og 
Oslo Norge. Neste krav var at organisasjonen skulle arbeide med et   
fagområdet innen teknologi. Dette for at fagområdet som selskapet   
tilbyr i det nordiske markedet skal ha en relevans til studieretningen 
Industriell økonomi.  

Neste steg var å komme i kontakt med organisasjonen både i Sverige og 
i Norge for å høre om selskapet var interessert i å være en del av under-
søkelsen. I denne prosessen ble ”snowballing-strategi” tatt i bruk. Det 
ble opprettet en kontakt i Sverige som tipset om personer i Norge som 
kunne være delaktig i undersøkelsen. Når kontakt i Norge og Sverige 
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var opprettet startet prosessen med å innhente forhåndsinformasjon om 
over valgte emnet. Denne informasjonen skulle skape grunnlaget for 
selve undersøkelsen og rapporten. Det ble gjennomført en litteratur-
studiet der tidligere forskning og temaer innom beslutningsanalyse ble 
analysert og studert. I litteraturstudiet var det flere ulike kategorier som 
tidligere har blitt undersøkt. Det var spesielt frem kategorier som ble 
brukt i et flertall undersøkelser. Disse kategoriene ble derfor også valgt 
av forfatter og danner grunnlaget for denne undersøkelsen.  

I forbindelse med forberedelsene til datafangsten utarbeidet forfatter 3 
ulike spørreskjemaer, alle med utgangspunkt i de 5 kategoriene som ble 
valgt. Det ble utarbeidet en undersøkelse som skulle rettes mot ledere, 
for utvalgte personer, samt en generell undersøkelse som skulle sendes 
til alle medarbeidere. Forfatter utarbeidet også et observasjonsskjema 
som skulle bli tatt i bruk under deltagelse på ledermøte i Knowit Sund-
svall og i Oslo.  

En oversikt over hvilke metoder som ble brukt i undersøkelsen er      
visualisert i Tabell 2.  

Tabell 2: Metodeoversikt 

Metode Hva? Lengde 

Intervju 

Avdelingsleder i Norge 1 time 
Avdelingsleder i Sverige 1 time 
Prosjektleder i Norge 30 min 
Prosjektleder i Sverige 30 min 
Konsulent i Norge 30 min 
Konsulent i Sverige 30 min 
Programmerer i Norge 30 min 
Programmerer i Sverige 30 min 

Observasjoner 
Ledermøte i Norge 1 time 
Ledermøte i Sverige 1 time 

Spørreundersøkelse 
38 medarbeidere i Norge   
24 medarbeidere i Sverige   

 

Intervjuene ble gjennomføring med metoden semi-strukturert intervju. 
Denne metoden ble benyttet for å få en større bakgrunnskunnskap om 
beslutningsprosessen i respektive land. Hvilket innebærer at det var 



Komparativ Beslutningsanalyse - En komparativ analyse av  
en organisasjons beslutninger i to land med lik historie og kultur 
Alette Jerring van Kervel Barth 2017-06-07 

22 

 
bestemt en rekke spørsmål på forhånd. Disse spørsmålene har            
tilknytning til kategoriene  og er hentet fra litteraturundersøkelsen.   
Kategoriene  ble brukt som en mal for å finne informasjon om             
beslutningene. Det ble gjennomført opptak på PC av alle intervjuer, slik 
at forfatteren kunne fokusere på spørsmålene og svarene under interv-
jusituasjonen.  Det skal gjennomføres ikke deltagende observasjoner i 
ledelsesmøter i respektive land. Dette blir gjennomført for å se hvordan 
lederne interagerer med hverandre, og hvordan lederen diskuterer    
beslutninger.  Men også viktig for forfatter og observere gruppe-
dynamikken og ledergruppens beslutningsevne og prosess. 

Det kan også nevnes at forfatter fikk anledning til aktivt å delta under 
en hel dag på kontoret til Knowit i Sundsvall og i Oslo. Dagen ga        
forfatter muligheten til aktivt observere, men også uformelt diskutere 
med ansatte og ledere i organisasjonen.  

I tillegg til intervjuene ble det gjennomført en spørreundersøkelse. Den 
mest effektive, og enkleste metoden for innsamling av data er å        
gjennomføre en spørreundersøkelse. Det ble derfor gjennomført en  
elektronisk spørreundersøkelse for et stort utvalg ansatte hos Knowit. 
Spørreundersøkelsen ble sendt ut til medarbeidere i de to respektive 
land via mail fra avdelingsleder. Undersøkelsen ble sendt ut med mail 
via avdelingslederen for at deltageren skulle få en større fortrolighet til 
spørreundersøkelsen, samt også oppnå en høy deltagerprosent. Den ble 
sendt ut på norsk i Norge og svensk i Sverige. Dette for at det ikke    
skulle være språkmisforståelser for deltageren. 

For å analysere resultatet fra intervjuene tok forfatter i bruk Boeije (2002) 
sin metode for å analysere et intervju. Analysen starter med å gjennom-
føre en sammenligning av svarene som var avgitt fra respondentene. 
Hvert avsnitt av intervjuet ble studert, dette for å kvalitet sikre alle    
svarene fra respondentene. Ved å sammenligne ulike deler av intervjuet 
undersøkes konsekventheten av intervjuet som helhet. Hvis det          
refereres til samme kategori mer enn en gang i intervjuet, sammenlignes 
fragmentene i den informasjonen som er knyttet til denne kategorien. 
Dette for å finne ut om ny informasjon om denne kategorien er gitt, eller 
om det er den samme informasjonen gjentas av de ulike respondentene.  
Deretter blir kategorien sammenlignet for å finne likheter og forskjeller.  

Alle intervjuer blir sammenlignet slik som det er beskrevet over. Neste 
steg i prosessen er å sammenligne svarene deltageren avgir.  For at   
svarene skal være sammenligningsbare må deltagerne tenke nøye over 
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svarene og gi et utfyllende svar. Når svarene skal sammenlignes, starter 
prosessen med å sammenligne fragmenter fra de ulike intervjuene.   
Svarene som omhandler det samme temaet skal forfatter sammenligne 
og tolke. Dette blir gjort gjennom å lage en oversikt over de ulike    
egenskapene tilknyttet de ulike kategoriene.  

Ut ifra analysen av intervjuene, spørreundersøkelsen og observasjonene 
vil forfatter besvare de definerte forskningsspørsmålene og avgi en  
konklusjon.   

3.4 Metoddiskussion 
I et vitenskapelig arbeid bør forskeren ta hensyn til to kriterier; validitet 
og reliabilitet. Grunnen til at forskere bør ta hensyn til disse to kriteriene 
er for å gjøre arbeide mer troverdig og samt oppnå en høyere kvalitet 
datafangsten som skal benyttes i arbeidet til forfatter. Validitet går ut på 
en bedømming av om de konklusjoner som genereres fra en under-
søkelse henger sammen eller ikke. Relabilitet tar for seg spørsmålet om 
hvor vidt resultatet fra undersøkelsen blir det samme som om under-
søkelsen blir gjennomført på nytt, eller om det påvirkes av tilfeldige  
betingelser (Byrman, 2011).  

I kapittel 3.3.1-3.3.2 blir validitet og relabilitet presentert samt hvordan 
disse to kriteriene er koblet til arbeidet som er utført i denne rapporten.    

3.4.1 Validitet  
Validitet i en spørreundersøkelse innebærer at spørsmålenes kapasitet 
måler det undersøkelsen skal måle. Et spørsmål med høy validitet skal 
ikke ha noe eller veldig lite av systematiske feil. Det spiller ingen rolle 
om hvor bra spørsmålene er formulert, om ingen ønsker å svare på 
spørreundersøkelsen. Et høyt bortfall saboterer muligheten til å genera-
lisere undersøkelsesresultatet. I en spørreundersøkelse er det ikke 
spørsmålsskjemaet eller spesifikke spørsmål som valideres, uten spørs-
målene i relasjon til hensikten med respektive spørsmål (Ejlertsson, 
2014). 

Under informasjons og data innsamlingen ble det tatt i bruk flere kilder, 
vitenskapelige artikler, student litteratur, intervjuer, spørre-
undersøkelser og observasjoner, hvilket innebærer at det blir en         
triangulær validitet. På bakgrunn av mengden ulike kilder forsterker 
det validiteten i dette studiet.  I dette studiet er det kun en organisasjon i 
to ulike byer i hvert sitt land, derfor kan trolig ikke resultatet              
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generalisere alle organisasjoner.  Metoden som blir brukt i denne under-
søkelsen er mulig å utføre i andre organisasjoner. Validiteten i under-
søkelsen har blitt styrket gjennom at spørreundersøkelsen er anonym, 
og sannsynligheten for at medarbeiderne har svart oppriktig øker.  

For å øke validiteten på spørsmålene som ble stilt til medarbeiderne  
under de personlige intervjuene og i spørreundersøkelsen,  har       
forskning som er utført på denne tematikken blitt studert og tatt i bruk. 
Det vil si at relevant forskning på spørsmålstillinger innen de ulike 
spørsmålskategoriene er blitt tatt i bruk.  Som en del av utvikling av 
spørsmålsbatteriet ble det også gjennomført en pilotstudent for å se 
hvilke type svar som ble avgitt ved ulike stilte spørsmål.  Dette ga et 
godt grunnlag til å vurdere om resultatet av spørsmålene ga et forventet 
svar, og som kunne danne grunnlaget for analysen.   

3.4.2 Reliabilitet  
Reliabilitet betyr at en gjentagende undersøkelse skal gi samme resultat. 
For at et spørsmål skal ha høy reliabilitet skal svaret på spørsmålet gi 
samme svar eventuelt har noen små endringer slik at resultatet fra     
undersøkelsen vi være det samme som i den første undersøkelsen.    
Reliabilitet innebærer påliteligheten i et spørsmålsinstrument  eller et 
individuelt spørsmål. Det betyr at om spørsmålene blir stilt til samme 
person flere ganger, svarene til personen ha det samme resultatet ved 
vært tilfellet. Svarene som deltagerne gir skal ikke bli påvirket av hvem 
som stiller spørsmålet, eller i hvilken sammenheng spørsmålet blir stilt 
(Ejlertsson, 2014).     

I reliabilitet er det tre viktige faktorer for å ta stilling til om arbeidet er 
reliabelt eller ikke. Disse faktorene er stabilitet og intern reliabilitet og 
interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebærer at det spørsmålet som blir 
stilt, er så stabilt at svare ikke endrer seg over tid. I intern reliabilitet er 
det viktige spørsmålet om de skalaen og indekser er pålitelig og sekven-
siell. I tillegg skal forskerne i et forskerlag bli enige om hvordan de skal 
tolke undersøkelsen. Interbedömarreliabilitet handler om at det skal bli 
en enighet mellom de ulike forskeren (Byrman, 2011).   

I en spørreundersøkelse er det mulig å teste reliabiliteter på spørs-
målene, gjennom å gjøre en test-retestmetode. Denne metoden går til 
ved at deltagerne gjennomfører spørreundersøkelsen to ganger, med et 
kort tidsintervall mellom gjennomføringen av undersøkelsen. Med den-
ne metoden er det mulig å se om resultatet blir de samme. Dersom    
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resultatet blir det samme har undersøkelsen en høy reliabilitet. Det må 
ikke gå for lang tid mellom  gjennomføring av spørreundersøkelses,  
dette for at forutsetningene som er lagt til grunn for undersøkelsen ikke 
skal kunne endres, samt unngå at minnebilde ikke skal endres over   
tiden. På den andre siden kan det heller ikke gå for kort tid, da           
deltageren kan huske hva som ble besvart ved første gjennomføring av 
spørreundersøkelse. Om dette ble tilfellet vil resultatet ha en falsk høy 
relabilitet. Det som anses å være et bra tidsintervall er to uker mellom 
hver enkelt gjennomføring av undersøkelsene (Ejlertsson, 2014).     

I denne undersøkelsen gjennomføres spørreundersøkelsen kun en gang, 
det vil derfor være vanskelig å måle stabiliteten. Det er ingen              
indikasjoner på at resultatet skal endre seg over tid, slik at om undersø-
kelsen skulle bli gjennomført på ny ved en senere anledningen kommer 
trolig resultatet å være det samme. Det har også blitt gjennomført et  
pilot studiet på forhånd av selve spørreundersøkelsen. Dette er med på 
å øke reliabiliteten da spørsmålene på forhånd er testet mot målgruppen, 
slik at alle vil forså spørsmålet og tolke spørsmålene på rett måte.  

Informasjon fra spørreundersøkelsen vedrørende beslutninger og      
beslutningsprosessen er ren data tatt direkte fra undersøkelse uten egne 
refleksjoner, hvilket øker graden av reliabilitet. Avdelingslederne og 
medarbeiderne er selektivt valgt ut, noe som også styrker reliabiliteten 
da det ikke er tilfeldige  personer/ ledere som får avgjøre resultatet. For 
å styrke undersøkelsens reliabilitet vedrørende intervjuene har en så 
konkret metodebeskrivelse som mulig blitt gjennomført. For å verifisere 
at metodebeskrivelsen er tydelig har en utenforstående person tolket 
beskrivelsen og gitt tilbakemeldinger til forfatteren. Kategoriene som 
blir brukt i undersøkelsen er mulig å bruke i andre kontekster, men det 
kan gi et annet resultat.       

3.5   Etiske og sosiale aspekter  
Dataen og informasjonen som er samlet inn kommer fra intervjuer, 
spørreundersøkelser og observasjoner. Alle intervjuene og spørreunder-
søkelsen er gjennomført konfidensielt. Grunnen til at dataen er samlet 
inn anonymt handler om å få så ærlige svar som mulig. Slik at den     
enkelte medarbeider som har deltatt på denne undersøkelsen ikke kan 
få ubehagelige konsekvenser i etterkant av besvarelsen. Under data  
innsamlingen har alle deltagerne blitt informert om hensikten med  
denne undersøkelsen. 
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4 Resultat 
I kapittel 4 blir resultatet av intervjuene og spørreundersøkelsen        
presentert. Kapitlet er delt opp i seks delkapitler, hvor de første fem  
kapitlene omhandler resultatet fra de ulike kategoriene. Det siste del-
kapitlet omhandler resultatet fra spørreundersøkelsen. Hvert kapittel av 
kategoriene  er delt opp i to deler, en del som presenterer resultatet fra 
Norge og en del som presenterer resultatet fra Sverige. Tabell 3 (som er 
presentert under) er en oversikt over hovedresultatene fra respektive 
kategorier.  

Tabell 3: Sammendrag av resultatet fra intervjuene 

Kategori  Norge  Sverige 

Tydelige 
målsetninger 

Gjennomfører beslut-
ninger på organisasjonens 
egen måte, egenrådige.  

Ønsker å involvere så 
mange som mulig slik at 
både lederne og          
medarbeiderne, er med på      
beslutningsprosessen.  

Før beslutningsprosessen       
begynner er det viktig å ha mål 
og hensikten med beslutningen 
klart for seg.   

Beslutninger som må revurderes 
er som regel beslutninger som 
har blitt tatt av en person og ikke 
som en del av en større           
beslutningsgruppe.    

Rasjonelle 
beslutninger 

Gjennomfører beslut-
ningsprosessen på samme 
måte som før 

Involverer ledere og  
medarbeider som har 
kunnskap om                
beslutningsområdet.  

Henter inn ekstern hjelp.  

I følge medarbeiderne tar        
ledelsen beslutninger uten å   
involvere medarbeiderne, mens i 
teamene er alle inkludert og   
beslutningene blir tatt i felleskap.  

Kommuni-
kasjon 

Internmøte en gang i   
måneden.  

Medarbeiderne er delt inn 
i grupper, junior, senior og 
eksperter.  

Beslutninger som berøre 

Konsulentmøte en gang i        
måneden.  

Åpent klimat på kontoret, som 
fører til at kommunikasjonen glir 
lett. 

Beslutninger som angår          
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de respektive stillingene i 
bedriften blir              
kommunisert ut.  

Prosjektleder blir som et 
mellomledd, da personen 
har tett kontakt med både 
medarbeider og ledelsen   

Savner aldri informasjon 

spesifikke team, blir alltid   
kommunisert ut til team. Det er 
ikke mangel på informasjon.  

I noen tilfeller må medarbeiderne 
selv være aktive for å få          
informasjon.  

Ledelsens 
inkludering 

Medarbeiderne føler seg 
inkludert 

Samtlige medarbeidere 
blir inkludert i deler av 
rekrutteringsprosessen.  

Alle blir ikke inkludert fra 
start til slutt, men deltar i 
noen delbeslutninger.  

Team kan ta beslutninger 
uten å involvere ledelsen.  

Alle beslutninger som handler 
om teamet, blir teamleder       
inkludert i.  

Medarbeidere ytrer ønsker om å 
bli mer involvert i beslutninger. 

Ledelsen utrykker at de inklude-
rer medarbeidere i flere           
beslutningsprosesser som med-
arbeideren selv ikke mener de er 
involvert i.  

Team kan ta beslutninger uten å 
involvere ledelsen. 

Organisasjon 
og             
tildelingen 
av resurser 

Det er ingen forskjeller på 
hvordan organisasjonen 
tar beslutninger og hvor-
dan ledelsen og medar-
beiderne tar beslutninger.  

I teamsammensetninger er 
både medarbeidere og 
ledere inkludert i proses-
sen. Teammedlemmer kan 
enkelt bytte team.   

Avdelingsleder mener det ikke er 
store forskjeller mellom organi-
sasjonens beslutningsprosess og 
beslutningsprosessen som avde-
lingsleder gjennomfører. Medar-
beiderne er ikke enig, og mener 
de gjennomfører en annen      
beslutningsprosess.  

Teamene blir satt sammen av 
ledelsen.  
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4.1 Tydelige målsetninger   
4.1.1 Knowit Norge  

De beslutningen som blir tatt i Knowit Norge har ikke alltid et konkret 
mål for beslutningen. Men alle beslutninger oppleves som nødvendige 
beslutninger, og beslutninger blir tatt av ledelsen eller av med-
arbeiderne. De beslutninger som blir tatt i Norge skal ikke nødvendigvis 
oppnå et konkret mål som eventuelt må diskuteres blant ledelsen eller 
blant medarbeiderne. Men alle beslutninger skal løse et problem eller 
påvirke hvordan organisasjonen skal jobbe, slik at organisasjonen jobber 
rasjonelt og effektivt. Observasjoner foretatt av forfatter under deltagel-
ser i møter, viser det seg at det ligger et betydelig fokus på hvordan be-
slutningen skal implementeres samt komme frem til en god beslutning, 
framfor enn diskusjon rundt målsetningen  med beslutningen.   

Avdelingslederen i Knowit Norge forteller ved flere anledninger at ”Vi i 
Norge er kanskje litt egenrådige”. Begrunnelsen til denne uttalelsen er 
at Knowit i Norge ikke alltid fremstår  like entusiastisk til en beslutning 
som er tatt av Knowit konsernet. Et eksempel på dette er at Knowit  
konsernet har besluttet å bruke Microsoft verktøy.  Men i Norge brukes 
open source software og gmail i tillegg til Microsoft produktene. Knowit 
Norge ønsker å gjennomføre oppgaver og beslutninger på sin egen måte. 
Når en Konsern beslutning blir informert om til de ansatte i Norge,   
velger Knowit Norge å tilpasse informasjonen til sitt eget system. På den 
måten motarbeider de ikke konsernet, men gjennomfører beslutningen 
samtidig som de fortsatt jobber på sin egen måte. Det kommer også 
frem at avdelingslederen tror at konsernet og Knowit Sverige ser på 
Knowit Norge som vanskelige og egenrådige, noe dette eksemplet     
bekrefter. Selv om konsernet alltid avgir klar informasjon om              
beslutningen og målet til beslutningen er ikke Knowit Norge alltid villig 
til å etterleve  beslutningen.  

Avdelingslederen i Knowit Norge foretar ulike individuelle                
beslutninger i løpet av en uke. Når avdelingslederen trekker sin beslut-
ning er målene for disse beslutningene alltid klare. To eksempler på  
beslutninger som avdelingslederen tar er rekrutering og teamsammen-
setninger. I en rekrutteringsprosess er det avdelingslederen som tar    
beslutningen om hvilke kandidater som skal intervjues og hvilke     
kandidater som skal gå videre til neste intervjurunde. Ettersom det er 
stor pågang med nye kunder blir det hele tiden satt sammen nye team-
sammensetninger. I teamsammensetningen er det viktig å ta               
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beslutninger ut ifra hvem som passer beste sammen i de ulike posisjo-
nene i teamet. Men også hvilke personligheter som kan jobbe sammen i 
et team, og som gir det beste resultat. De beslutningene som er nevnt er 
beslutninger som avdelingslederen både kan ta individuelt men også 
sammen med de andre avdelingslederne. Avdelingsleder utrykker at 
alle beslutninger som blir tatt har et overordnet mål. En målsetning som 
ikke nødvendigvis er nedtegnet eller dokumentert. Knowit er mer    
opptatt av at beslutningen skal være god.    

4.1.2 Knowit Sverige 
Knowit Sundsvall meddeler i intervjuet med forfatter at for at en beslut-
ning skal bli bra, er det viktig å gjennomføre en grundig analyse av    
behovet. I tillegg uttaler de at det er viktig å ha et klart definert mål og 
hensikt med beslutningen. Det kommer frem av samtalen at spørsmål 
som bør stilles i en beslutnings prosess er; hvorfor blir denne              
beslutningen gjennomført og hva skal den oppnå? For å kunne gjen-
nomføre en grundig analyse blir det i noen tilfeller innleid uten-
forstående konsulenter, men det hender også at Knowit Sundsvall påtar 
seg oppdraget med å gjennomføre  analysen selv. Et eksempel der 
Knowit Sundsvall har innhentet ekstern konsultasjon, er beslutningen 
om ulike tiltak for å redusere sykefraværet. I det tilfelle hadde Knowit 
Sundsvall behov for hjelp med å ta frem strategier og retningslinjer på 
hvordan de skal gjennomføre oppgaven og hvilke tiltak som burde 
iverksettes.   

Det kommer frem i intervjuene med både ledelsen og medarbeiderne at 
en beslutning i Knowit Sverige alltid har tydelig målsetninger. For et 
positivt utfall av en beslutning vektlegger ledelsen, at alle ansatte som er 
involvert i en prosess er godt kjent med mål og målsetningen for beslut-
ningen i beslutningsprosessen. For å komme frem til de tydelige mål-
setningene gjennomfører Knowit Sundsvall en grundig analyse av  pro-
blemet og behovet. For deretter å sette opp både delmål og grunnmål.  

I Knowit Sundsvall er det mange medarbeidere i det enkelte team som 
har kundekontakt. For å sikre en felles kommunikasjon og struktur på 
arbeidet med den enkelte kunde har Knowit Sundsvall utarbeidet en 
spesifikk detaljert målsetning for den enkelte kunde. Dette er mål-
setninger som er dokumentert og kommunisert og utviklet i samarbeid 
med kunden. Teamene jobber i dag dedikert mot fastsatte målsetninger, 
men at det internt i Knowit Sundsvall er identifisert et forbedrings-
potensial i arbeidet med måloppnåelse.  
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4.2 Rasjonelle beslutninger 
4.2.1 Knowit Norge  

Flere beslutninger som blir tatt i Knowit Oslo blir basert på tidligere  
beslutninger som har oppnådd godt resultat. Det fremgår av intervjuet 
med forfatteren at flere ansatte som har vært ansatt i selskapet lenge, 
ikke ønsker å gjennomføre en beslutningsprosess på den måten          
selskapet i dag ønsker prosessen skal gjennomføres. Den manglende 
endringsviljen utgjør en trussel. Tidligere ble beslutninger gjennomført 
ved å innhente relevant informasjon om et problem eller et behov, for 
deretter å beslutte en beslutning på de alternativene som fremkom fra 
informasjonen. Beslutningen ble vedtatt og implementert. Når ansatte 
fortsetter denne prosedyren i dag kan dette tolkes som at organisasjonen 
tar i bruk en prosedyremessig beslutningsprosess. Det innebærer også at 
organisasjon kan låse seg til en spesifikk beslutningsprosess  og dermed 
ikke innhente all informasjon og analyse som behøves for å ta  rasjonelle 
beslutninger. Det er av den årsak at forfatter mener at prosedyren      
avdekker en risiko for at feil beslutninger kan konkluderes.  

Selv om organisasjonen forsøker å beslutte en rasjonell beslutning så 
langt som det er mulig, vil ikke organisasjonen oppnå rasjonelle         
beslutninger da organisasjonen ikke har tilstrekkelig med kunnskapen 
om problemstillingen som besluttes. Beslutningen blir basert på       
hvordan organisasjonen analyserer og innhenter informasjon angående 
beslutningen, og eventuelle løsningsalternativ. I tillegg vil                   
organisasjonen kun ta beslutninger når det er et behov.  

Organisasjonen tar beslutninger som tilfredsstiller Knowits kunder og 
medarbeidere. Knowit ser på beslutninger som en nødvendighet,     
istedenfor å se på beslutninger som en mulighet til å optimere og utvikle 
organisasjonen.    

Medlemmene i ledergruppen hjelper hverandre. De personene som har 
kunnskap om fagområdet bidrar inn i prosessen. Ettersom det er kort 
vei mellom de ulike leddene i organisasjonen blir generelt mange      
personer involvert i beslutningene. Dersom beslutningen ikke haster, 
blir beslutningen fremlagt for ledelsen på ledermøtet. Ledelsen og     
ledermøtet er det faste beslutningsorganet i organisasjonen.  

4.2.2 Knowit Sverige 
Beslutningene som blir tatt i Knowit Sundsvall blir tatt av personer som 
har ekspertkunnskaper på fagområdet hvor det skal tas en beslutning.  I 
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visse tilfeller innhenter Knowit Sundsvall ekstern kompetanse som har 
detaljkunnskaper på beslutningsområdet. Ved å innhente ekstern   
kompetanse vil organisasjonen Knowit Sundsvall kunne ta en rasjonell 
beslutning. Den eksterne kompetansen har ingen historikk, eller    
kjennskap til tidligere beslutninger og vil tilføre et nytt perspektiv på et 
problemområde. Den eksterne kompetansen kan derfor opptre mer fritt 
og direkte i evaluering og tilbakemelding til gruppen som skal ta       
beslutningen.  

I tillegg vil den eksterne kompetansen ikke ha en personlig tilknytning 
til organisasjonen som innebærer at personen ikke vil ta beslutninger 
basert på personlige følelser. Med hjelp fra en ekstern person vil         
organisasjonen også ha mulighet til å belyse eventuelle flere behov og 
flere beslutninger som skal tas, og dermed ikke gjennomføre               
beslutninger bare når det er et behov for det.  

For at beslutningen skal fremstå som en god beslutning ønsker           
organisasjonen å ta beslutninger som vil effektivisere og optimalisere 
organisasjonen. Det er derfor viktig for Knowit Sundsvall å bruke god 
tid på analysen, slik at organisasjonen vil finne flere alternativer til    
problemet eller behovet som skal avklares. Gjennom å ikke forhaste seg 
igjennom en beslutning, vil beslutningen bli mer gjennomtenkt, enklere 
å implementer og gi et bedre resultat. Dette vil resultere i en rasjonell 
beslutning og ikke en forhastet beslutning.   

4.3 Kommunikasjon  
4.3.1 Knowit Norge  

For å kommunisere ut beslutningene som blir tatt av ledelsen, bruker 
ledelsen flere kanaler. De har blant annet et internmøte en gang i       
måneden. Informasjonen som blir gitt på internmøtene blir i tillegg 
sendt ut i etterkant til alle medarbeidere. Medarbeiderne gir utrykk for 
at informasjon om beslutninger som har blitt tatt og blir kommunisert ut 
på internmøtene er bra.  Knowit Norge bruker også en kommunika-
sjonskanal kalt Slack, som er en chatteapplikasjon. I denne                 
applikasjonen deles ansatte opp i ulike grupper; en for hvert prosjekt, 
for hver gruppe, hver faggruppe, og hver sosialgruppe.  Det finnes også 
mer offisielle grupper, der alle beslutninger kommuniseres ut til alle 
ansatte. De viktigste beslutningene blir også kommunisert ut gjennom 
email. Dette innebærer at det er mange informasjonskanaler som blir 
bruk i organisasjonen for å nå frem til alle ansatte.   



Komparativ Beslutningsanalyse - En komparativ analyse av  
en organisasjons beslutninger i to land med lik historie og kultur 
Alette Jerring van Kervel Barth 2017-06-07 

32 

 
I 2013 var det et problem med kommunikasjonen i Knowit, og med-
arbeiderne var ikke fornøyd med kommunikasjonen i organisasjonen. 
For å bedre kommunikasjonen søkte ledelsen hjelp fra medarbeiderne 
slik at de kunne komme med forslag til hvordan ledelsen bedre kunne 
kommunisere med medarbeiderne. Knowit besluttet å innføre en ”Åpen 
dør” policy. Dette innebære at medarbeiderne kunne komme innom 
avdelingsledere og teamleder for å ha en mer åpen kommunikasjon med 
lederne. Det ble også kommunisert at dersom en medarbeideren hadde 
et nærere forhold til en av de andre teamlederen enn egen leder, så 
kunne medarbeideren snakke direkte med den lederen medarbeideren 
var mest komfortabel å snakke med. Det ble også gjennomført en       
beslutning om at medarbeiderne skulle bli delt inn i grupper, junior, 
senior og ekspert i forhold til hvor lenge medarbeideren har jobbet som 
konsulent. Det ble gjennomført en bootcamp i de ulike gruppene, på 
den måten åpnet kommunikasjonen mellom medarbeiderne i samme 
gruppe. I tillegg arbeider medarbeidere fra ulike grupper sammen i de 
ulike arbeidsteamene. Knowit ønsker at medarbeiderne skal ha stor    
frihet til å forme sin egen hverdag.  

Medarbeiderne utrykker at beslutningene som ledelsen tar blir godt 
kommunisert. Det presiseres at beslutninger som berører med-
arbeidernes hverdag blir også kommunisert godt. Det er litt uenighet 
mellom medarbeiderne om deres tilbakemeldinger blir hørt. Det er de 
medarbeidere som mener at de har avgitt tilbakemeldinger som ikke har 
blitt diskutert eller tatt til følge. I intervjuene med medarbeiderne kom-
mer det også frem at så lenge beslutningen ikke påvirker dem, har de 
ingen formening om hvordan den enkelte beslutning er blitt              
kommunisert.  

I intervjuet med prosjektlederen kommer det frem at alle beslutninger 
skal bli kommunisert til prosjektlederen. For at prosjektlederen skal 
kommunisere med sine teamledere og andre teammedlemmer blir det 
gjennomført to internstatusmøter i uken. I disse møtene fremlegges be-
slutningene.  Medarbeiderne som deltar på dette møte har mulighet til å 
gi tilbakemeldinger på beslutningen. Prosjektlederen tar alle innspill til 
betraktning og foretar en konklusjon. Denne konklusjonen bringes så 
videre til de ansatte som er involvert i organisasjonen og beslutnings-
prosessen. Både avdelingslederen og prosjektlederen legger vekt på at 
medarbeidernes mening skal bli tatt hensyn til.  Knowit påpeker at i en 
organisasjon med over hundre medarbeidere, vil det aldri være mulig å 
ta en beslutning som alle er fornøyd med. Prosjektlederen legger frem at 
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selve implementeringsfasen gjennomføres på en positiv måte, og det blir 
gitt inntrykk av at beslutninger burde bli tatt raskere. Teamene,        
medarbeiderne og lederne er tilpasningsdyktig. 

4.3.2 Knowit Sverige  
En gang i måneden arrangerer Knowit Sundsvall et fast månedsmøte.  
På dette møte blir alle medarbeidere informert om hva som skjer i      
organisasjonen og beslutninger som påvirker drift og organisasjon. På 
dette møte er ledelsen åpen for å få tilbakemeldinger.  Men som regel er 
møte lagt opp til et rent informasjonsmøte.  Møte avholdes som regel i 
forbindelse med en utvidet lunch. Medarbeideren utrykker at informa-
sjonen de mottar under disse møtene er informativt og veldig nyttig. 
Kontoret i Sundsvall bruker også to definerte kommunikasjonskanaler 
for å kommunisere informasjon.  De bruker epost og Yammer. Yammer 
er et felles internt kommunikasjonssystem som benyttes av alle Knowit 
kontorer i alle land. Medarbeiderne utrykker at Yammer er bedrif-
tens ”Facebook” og at det ikke blir brukt til noe annet enn generell    
informasjon. Knowit bruker derfor ikke Yammer som en del i en beslut-
ningsprosess.  

Det gjennomføres et ledermøte en gang i uken. På disse møtene blir det 
også informert om beslutninger som er vedtatt i konsernet. Ettersom 
Knowit ikke er et toppstyrt konsern og de ulike bedriftene og kontorene 
kan selv bestemme mye, er det ikke mange beslutninger som konsernet 
tar som organisasjonen må rette seg etter. I visse tilfeller når konsernet 
har tatt en beslutning, kan Knowit Sundsvall selv beslutte om de vil  
akseptere og implementere beslutningen. Enkelte ganger opplever     
avdelingen i Sundsvall at en beslutning som er fatet på konsernnivå ikke 
er en god beslutning lokalt. I de tilfeller hvor dette inntreffer vil ledelsen 
i Sundsvall diskutere seg fem til en løsning sammen med konsernet. Et 
eksempel på en beslutning som konsernet har tatt på vegne av alle    
avdelingskontorer og kommunisert ut via de regionale ledermøtene er 
at Knowit skal bytte ERP system. Ledelsen i Sundsvall opplever at de er 
godt informert om prosessen som pågår. 

I tillegg til månedsmøtene, har vært enkelt team ukentlige møter. En 
viktig del av dette møte er status oppdateringer på prosjektene fra det 
enkelte teammedlem. I dette møte diskuterer de oppdateringene fra 
prosjektet og tar beslutninger om endringer og hvordan de skal jobbe 
sammen i tiden fremover. Teamleder benytter også disse møtene til 
oppdateringer av ulike beslutninger som påvirker det enkelte prosjekt 
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eller teamet. Beslutninger som omhandler teamet vil den enkelte      
teamleder rådfører seg med teamet om. Teammedlemmene får utrykke 
sine synspunkter til ledelsen og ledelsen får muligheten til å ta i         
betraktning innspillene fra organisasjonen når beslutningen skal fattes. 
Ledelsen vil også innhente detaljkompetanse fra enkelte medarbeidere 
når det er   behov for en dypere innsikt før en beslutning skal gjennom-
føres. For eksempel har en utvikler mer kunnskap og kompetanse om 
hvordan et program skal kodes. Den kompetansen innhentes når en  
beslutning til koding skal avklares.  Ledelsen vil når det er behov      
innhente den kompetansen når en beslutning som omhandler spesifikke 
ønsker og krav fra en kunde skal besluttes.  

I teamene blir ny informasjon og nye beslutninger diskutert fortløpende. 
Alle medlemmene i teamet får være med å gi sine synspunkter og     
meninger om de ulike utfordringene. Teamlederen tar med seg           
tilbakemeldingene og konklusjonen som teamet har kommet frem til, og 
presenterer dette til ledelsen og eventuelt andre teamledere som berøres 
av    beslutningen.     

Ledelsen sender ut informasjon om beslutninger på mail. Teamlederen 
utrykker at det er ledelsens oppgave å kommunisere ut denne informa-
sjonen til samtlige medarbeidere og at den type informasjon ikke skal 
kommuniseres via teamlederen. Dersom mangelfull informasjon om en 
beslutning, tar teamledere selv kontakt med ledelsen. Det er teamleders 
ansvar å få tilstrekkelig med informasjonen og må selv aktivt              
arbeide/søke for å få informasjonen. Det utrykkes at det fins ingen     
problem eller motstanden fra ledelsen om å få mer informasjon, men at 
det fins forbedringspotensialer innenfor hvordan det kommuniseres.   

4.4 Ledelsens inkludering 
4.4.1 Knowit Norge  

Knowits ledelse tar beslutninger både internt i ledergruppen,              
individuelle beslutninger, men også beslutninger der de inkludere med-
arbeiderne. Avdelingslederen i Norge utaler at de har en demokratisk-
beslutningsprosess. Eksempel på beslutninger der medarbeiderne har 
vært involvert i er lønnsmodellen samt rekrutering av nye medarbeidere. 
I løpet av de siste årene har bedriften hatt en høy organisk vekst og har 
vokst til å bli dobbelt så mange medarbeidere på et år. Dette medfører at 
det blir vanskeligere å ta en felles beslutning.  Men det kommer fram i 
intervjuene med avdelingslederen at ledelsen arbeider med å inkludere 
medarbeiderne så mye som mulig. Den store veksten  har det skapt    
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ulike nye posisjoner i selskapet. En av posisjonene som er nye i           
organisasjonen er rollen teamleder. Teamledere og ledelsen har        
ukentlige møter, der det blir tatt beslutninger. På forhånd av disse     
møtene kan medarbeiderne få utrykke sin mening om ulike beslutninger, 
men ikke på alle beslutninger. Ved noen anledninger blir Doodle1 brukt 
for å ta felles avgjørelse med medarbeiderne for å ta beslutninger. 

Som nevnt over er medarbeiderne inkludert i rekrutering av personal. 
Rekrutteringsprosessen startes opp av ledelsen med aktiviteter som  
ledelsen er ansvarlig for.  Et steg som kandidaten må igjennom er et 
teknisk intervju, som blir gjennomført gjennom en team test. Dersom 
ledelsen mener at dette er en bra konsulent kandidat, men de tekniske 
kravene ikke er tilstrekkelig oppfylt er det medarbeiderne selv som   
bestemmer om kandidaten skal ansettes eller ikke. Begrunnelsen for det-
te er at i Knowit jobbes det mye i team, og medarbeiderne skal få       
påvirke om de ønsker å jobbe med kandidaten i sitt team eller ikke.  

Medarbeiderne blir ikke involvert i beslutningsprosessen fra start til 
slutt. De blir som regel involvert i en del av prosessen. Et eksempel der 
medarbeideren ble involvert i en del av prosessen er spørsmålet om 
hvordan strukturen på internmøtene skulle gjennomføres. Det ble gitt 
utrykk fra medarbeiderne at strukturen på internmøtene ikke var      
tilstrekkelig bra. For å ta en beslutningen på hvordan strukturen på   
møtene skulle endres ble det gjennomført en workshop der med-
arbeiderne diskuterte hvordan de ønsket at strukturen på internmøtene 
skulle være. Deretter diskuterte ledelsen de alternativer som med-
arbeiderne hadde utarbeidet under sin workshop. Beslutningen ble    
implementert og det ble gjennomført en evaluering på hvordan beslut-
ningen av strukturen på internmøtet ble gjennomført. Medarbeiderne 
utrykker at de ikke har et behov for å være mer delaktig i beslutnings-
prosessene, kun med noen få unntak.  

Knowit Norge legger vekt på at medarbeiderne skal være involvert i 
beslutningsprosessen. Av den årsak ønsker de å ta hensyn og høre på de 
ansatte. Så langt det er mulig ønsker Knowit Norge å ha konsensus 
blant de ansatte slik at de ansatte er involvert og føler seg hørt. Knowit 
Norges ledergruppe legger ikke prestisje i en beslutning som er tatt. 
Dersom utfallet av beslutningen ikke gir ønsket effekt eller at det av  
ulike årsaker ved stor motstand eller misnøye fra ansatte er ledelsen i 
Knowit Norge åpen for å revurdere en beslutning. Avdelingsleder og 
  
1 Er program der flere personer kan stemme på hva de selv ønsker.    
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medarbeideren utrykker derfor at det er viktig å definere målene på 
forhånd av en beslutning, slik at medarbeiderne kan samarbeide for å ta 
den beste beslutning for å oppfylle målet.  

4.4.2 Knowit Sverige  
Hvor mye ledelsen inkluderer medarbeideren beror på beslutningen. I 
visse tilfeller der beslutninger berører mange av de ansatte blir med-
arbeiderne inkludert i beslutningen. Da får medarbeiderne utrykke sine 
meninger, og tilbakemeldingene blir på et senere tidspunkt tatt opp på 
ledermøtene. I disse ledermøtene diskuteres tilbakemeldingene, og le-
dermøtet vil konkludere en beslutning. Det er også tilfeller hvor beslut-
ninger kun blir informert ut til medarbeiderne. I de tilfeller har ikke 
medarbeiderne hatt muligheten til å gi innspill til beslutningen i forkant 
av avgjørelsen. Om en eller flere medarbeidere har synspunkter om en 
beslutning og ønsker å legge frem sitt synspunkt, så er ledelsen alltid 
åpen og lydhør for å lytte til medarbeideren.  Organisasjonen og ledel-
sen legger vekt på at de ønsker å involvere medarbeiderne så mye som 
mulig, men at det aldri vil være mulig å involvere alle medarbeidere. 

Et eksempel på en beslutning som nylig har blitt tatt i Knowit Sundsvall 
omhandler oppsparte feriedager. Dersom medarbeiderne etter et år ikke 
har tatt ut oppsparte feriedagene skal det bli gitt erstatning i form av 
penger. Denne beslutningen ble tatt av en enkeltstående leder og alle 
medarbeiderne ble informert i etterkant av beslutningen. Dette skapte 
misnøye hos de ansatte, og beslutningen skal nå revurderes.  

Ledelsen forteller at andre beslutninger som medarbeiderne er involvert 
i er beslutninger som medfører at medarbeidere skal bytte oppdrag, el-
ler at medarbeidere skal gjennomføre en spesiell opplæring. Det blir 
gjennomført mange diskusjoner mellom ledelsen og medarbeiderne slik 
at begge parter kommer overens. Det legges opp til at de prøver å legge 
opp til at medarbeiderne blir fornøyd med beslutningene. Det er viktig 
for ledelsen at begge parter kommer overens om de ulike beslutninger, 
ettersom Knowit er en virksomhet hvor humankapitalen er selskapets 
viktigste verdi, og hvor deres tilfredshet påvirker resultatet til kunden.   

Noen av medarbeiderne utrykker at de ikke er involvert i selve beslut-
ningsprosessen, men at de får være med på implementeringsfasen. 
Medarbeiderne gir utrykk for at de tror at beslutningen alt er tatt når 
ledelsen informerer medarbeiderne, og at det derfor gir medarbeiderne 
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en begrenset mulighet til å påvirke utfallet av den enkelte beslutning.  
Medarbeiderne mener derfor at de skulle ønske de var mer involvert.  

Teamene kan ta beslutninger på egenhånd, og trenger ikke nødvendig-
vis å inkludere lederen av teamet. Det viser seg at de team hvor team 
medlemmene aktivt selv søker å ta beslutninger, uten å involvere leder 
eller ledelsen, fremstår som mer effektive enn de team som er mindre 
selvstendig og søker råd og beslutninger hos leder. Medarbeiderne    
utrykker at de føler seg mer inkludert når kommunikasjonen mellom 
medarbeiderne, teamlederen og ledelsen er tett og skjer ofte.  

Medarbeiderne informerer om at det er et godt arbeidsklima på kontoret. 
Dette fører til at kommunikasjonen glir lett. Det er aldri noe problem å 
utrykke egne meninger til ledelsen. Ettersom er det tett kontakt mellom 
medarbeiderne og lederne, gir medarbeiderne utrykk for at de føler seg 
involvert, og har god oversikt over de beslutninger som er tatt og skal 
gjennomføres. De er ingen medarbeidere som gir utrykk for at de mang-
ler informasjon på noen måte.  

4.5 Organisasjon og Tildeling av resurser  
4.5.1 Knowit Norge  

Avdelingsleder utrykker at det ikke er noen forskjeller på hvordan    
organisasjonen tar beslutninger sammenlignet med hvordan avdelings-
leder tar beslutninger. Det er ingen beslutninger som avdelingsleder tar 
på egenhånd uten å involvere en kollega eller medarbeider. Det kommer 
også frem i intervjuene at verken medarbeideren eller teamlederen anser 
at det er forskjeller på beslutningsprosessen.   

Medarbeiderne i Knowit Norge kan selv gi utrykk for hvilke prosjekt 
som de ønsker å være en del av. Det er en policy i bedriften at en med-
arbeider som ikke trives i det teamet medarbeideren tilhører,  skal     
personen ha mulighet til å bytte team etter tre måneder. Når et team 
skal settes sammen blir medarbeiderne alltid forespurt om personen 
ønsker å jobbe i det bestemte teamet som de er tiltenkt å være en del av. 
Medarbeiderne har også mulighet til å utrykke hvilke oppgaver de selv 
ønsker å jobbe med i organisasjonen. Medarbeiderne gir utrykk for at 
ledelsen etterlever denne beslutning, og at målet med beslutningen har 
blitt tydelig kommuniser ut til alle, og at alle har forståelse for dette. 

Medarbeideren kan ta beslutninger som omhandler deres egen arbeids-
prosess og hvordan ulike oppgaver skal gjennomføres. I tillegg kan 
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medarbeiderne ta egne beslutninger om hvordan ulike oppgaver og 
prosjekt skal implementeres og utformes. Medarbeideren trenger ikke få 
godkjennelse fra ledelsen om hver minste detalj. Ofte involverer med-
arbeiderne de andre medarbeiderne i sitt team, og ikke nødvendigvis  
teamlederen.   

4.5.2 Knowit Sverige 
Den største forskjellen mellom hvordan avdelingsleder tar beslutninger 
og hvordan organisasjonen tar beslutninger er tiden det tar å ta en     
beslutning. Avdelingsleder mener at beslutningen som blir gjennomført 
av organisasjonen bruker lenger prosesstid enn hva en beslutning som 
er tatt avdelingslederne selv. Beslutninger som organisasjonen selv har 
besluttet, krever ofte flere og lengere diskusjoner, noe som medfører at 
en beslutningsprosess kan dra ut på tid. Dette i selv er kostnads-
krevende, gir mindre fleksibilitet i forhold til utnyttelse av interne      
ressurser og kan også medfører forsinkelser i forhold til en leveranse. 
Prosessen ved å evaluere ulike alternativer og se på detaljer i forbindelse 
med fordeler og ulemper er to like prosesser. 

Teamleder tror det er store forskjeller på beslutningsprosessen i team 
kontra den prosessen som gjennomføres i ledelsen. Årsaken til at team-
leder hevder dette er at i teamet har alle teammedlemmer en rett til å 
delta i beslutningene. Samt i teamet vil alle være involvert om            
beslutningen. Teamledere utrykker at det er vanskelig å ha en mening 
om hvordan ledelsen jobber, men ettersom teamlederen ikke er          
involvert eller har kjennskap til alle beslutningene som blir tatt, er det 
grunn til å anta at ledergruppen i Knowit i Sundsvall ikke har samme 
beslutningsprosess.   

Når et nytt team skal settes sammen blir medarbeiderne noen ganger 
rådført om deres synspunkt om sammensetting av teamet. Med-
arbeiderne får utrykke sin mening, men det er lederne som tar            
beslutningen. Under intervjuet med avdelingslederne ble det gitt utrykk 
for at avdelingsleder har behov for å ha det overordnede ansvaret for 
teamsammensetningen fordi det skal være en rett miks av kompetanse, 
personligheter, men også ta hensyn til kostandene som linkes opp mot 
teamet.   

Etter at Knowit besluttet å jobbe mer i team, samt innføring av rollen 
teamleder har beslutningene blitt mer effektive. At teamene kan ta     
beslutninger uten å involvere ledelsen eller må innhente en ”godkjen-
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ning” fra ledelsen har ført til at beslutninger blir tatt mye raskere internt 
i teamene. Teamene oppnår på denne måten større effektivitet i egne 
arbeidsprosesser. Samtidig som den personen som eier beslutningen 
øker egen kompetanse.   

4.6 Spørreundersøkelsen  
Resultatet fra spørreundersøkelsen er visualisert i Tabell 4 og Figur 1. 
Spørreundersøkelsen er besvart av medarbeiderne i respektive land. 
Hver rad i Tabell 4 fremstilles med antall svar på respektive alternativ 
og i respektive land samt hvor stor prosentandel som gav det svaret. 
Deltageren i spørreundersøkelsen har svart på en skale fra en til fem; 
aldri, nesten aldri, av og til, nesten alltid og alltid. Fra resultatene i     
Tabell 4 regne ut gjennomsnittet og standardavvikelsen, dette            
presenteres i Tabell 5. Spørsmålene som er blitt besvart er vedlagt i bilag 
B. Figur 1 er et diagram av Tabell 4. 

Tabell 4: Resultat av Spørreundersøkelsen  

  Aldri Nesten aldri Av og til Nesten alltid Alltid 
  Norge Sverige  Norge Sverige  Norge Sverige  Norge Sverige  Norge Sverige  
Demokratisk 
beslutninger 2 (5,3%) 1(4,2%) 6(15,8%) 4(16,7%) 15(39,5%) 8(33,3%) 13(34,2%) 10(41,7%) 2(5,3%) 1(4,2%) 
Informasjon fra 
ledelsen 2(5,3%)   3(7,9%) 1(4,2%) 7(18,4%) 11(45,8%) 19(50,0%) 11(45,8%) 7(18,4%) 1(4,2%) 
Involvert i  
beslutninger 8(21,1%) 1(4,2%) 11(28,9%) 10(41,7%) 13(34,2%) 13(54,2%) 5(13,2%)   1(2,6%)   
Ta beslutninger 
ut å 
involvere     3(7,9%)   9(23,7%) 7(29,2%) 20(52,6%) 12(50,0%) 6(15,8%) 5(20,8%) 
Komme med  
synspunkter  8(21,1%) 1(4,2%) 7(18,4) 8(33,3%) 9(23,7%) 12(50,0%) 7(18,4%) 3(12,5%) 7(18,4%)   
Komme med 
forslag 2(5,3%) 2(8,3%) 3(7,9%) 6(25,0%) 11(28,9%) 11(45,8%) 10(26,3%) 3(12,5%) 12(31,6%) 2(8,3%) 
Blir forslagene 
hørt 1(2,6%) 2(8,3%) 5(13,2%) 2(8,3%) 14(36,8%) 15(62,5%) 16(24,1%) 5(20,8%) 2(5,3%)   
Komme med 
innspill   2(8,3%) 13(34,2%) 3(12,5%) 12(31,6%) 14(58,3%) 11(28,9%) 5(20,8%) 2(5,3%)   
Tilpasse eget 
arbeid   2(8,3%) 7(18,4%) 3(12,5%) 15(39,5%) 14(58,3%) 13(34,2%) 5(20,8%) 3(7,9%)   
Fortsette upå-
virket      3(7,9%) 1(4,2%) 15(39,5%) 13(54,2%) 13(34,2%) 9(37,5%) 7(18,4%) 1(4,2%) 
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Tabell 5 fremstiller gjennomsnittet og standardavvikelsen fra resultatene 
på spørreundersøkelsen. Resultatene fra denne beregningen er at Norge 
har en høyere standardavvikelsen enn Sverige på samtlige spørsmål.  

Tabell 5: Gjennomsnitt og Standardavvikelsen 

 
Gjennomsnittet Standardavvikelsen 

  Norge Sverige  Norge Sverige 
Demokratisk beslutninger 3,184 3,250 0,942 0,924 
Informasjon fra ledelsen 3,684 3,500 1,029 0,645 
Involvert i beslutninger 2,474 2,500 1,045 0,577 
Ta beslutninger ut å involvere 3,763 3,917 0,809 0,702 
Komme med synspunkter  2,947 2,708 1,394 0,735 
Komme med forslag 3,711 2,875 1,145 1,013 
Blir forslagene hørt 3,342 2,958 0,867 0,789 
Komme med innspill 3,053 2,917 0,916 0,812 
Tilpasse eget arbeid 3,316 2,917 0,862 0,812 
Fortsette upåvirket  3,632 3,417 0,871 0,640 

 

Figur 1 representerer en diagramoversikt over Tabell 4. Diagrammet er 
oppdelt i de ulike spørsmålskategorier som igjen er oppdelt i Norge og 
Sverige. Norge og Sverige er symbolisert med en N eller S foran    
spørsmålskategorien. Resultatet fra spørreundersøkelsen viser at de 2 
landene fremstår som relativt like i deres oppfatning til om en            
beslutning blir demokratisk gjennomført.  80 % av medarbeiderne i 
Norge mener at beslutningene er; av og til eller bedre, demokratiske. Av 
medarbeiderne i Sverige er det 79,2 % som mener at beslutningene er 
demokratiske, av og til eller bedre.  

Men det er betydelig større forskjeller mellom landene når det gjelder 
deres oppfatning av graden av hvor mye informasjon de mottar fra 
ledelsen. 68,4 % av medarbeiderne i Norge mener at de får nesten alltid 
eller alltid informasjon om beslutninger fra ledelsen. I Sverige mener 50 % 
av medarbeiderne at de får nesten alltid eller alltid informasjon om 
beslutningen som blir tatt av ledelsen.  
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Det er også betydelige forskjeller i hvordan de ansatte oppfatter 
situasjonen i forhold til deres mulighet til å være involvert i en 
beslutning. Av medarbeiderne i Norge som gjennomførte 
spørreundersøkelsen er det 34 % som mener at de av og til blir involvert 
i beslutninger som blir tatt av ledelsen og det er 13,2 % som mener de 
nesten alltid er involvert i beslutningsprosessen. Mens det i Sverige er 
54,2 % som mener de er av og til involvert i beslutningsprosessen. Det er 
68,3 % av medarbeiderne i Norge som mener de kan ta beslutninger 
uten å involvere ledelsen. I Sverige er det 70,8 % av medarbeiderne som 
mener de kan ta beslutninger uten å involvere ledelsen. Det er ingen 
medarbeider i verken Norge eller Sverige som mener at de alltid kan ta 
beslutninger uten å involvere ledelsen. 

Figur 1: Resultatet av Spørreundersøkelsen 
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5 Analyse 
I kapittel 5 analyseres resultatet fra intervjuene og spørreundersøkelsen. 
Analysen av intervjuene og spørreundersøkelsen presenteres i kapittel 
5.1.   

5.1 Intervjuer  og spørreundersøkelsen 
Kapittel 5.1 er delt opp i 5 delkapitler. I hvert delkapittel presenteres 
analysen av respektive intervjukategori.     

5.1.1 Tydelig målsetning  
Beslutningene som blir tatt både i Knowit Norge og Knowit Sverige blir 
tatt på bakgrunn av at det har oppstått et problem eller at det er behov 
for at det skal bli en endring på grunn av en utfordring/problemstilling. 
Avdelingslederen i Sverige gir større utrykk for at en viktig forutsetning 
for å gjennomføre en god beslutning er å ha et klart mål og en definert 
hensikt med beslutningen. Viktig avklaring før prosessen er: hvorfor 
skal vi ta denne beslutningen? Hva skal denne beslutningen oppnå? 
Selv om avdelingsleder i Norge ikke legger like stor vekt på hensiktene 
og måloppnåelse ved en beslutning slik som avdelingsledere i Sverige 
gjør, innebærer ikke det at ledelsen i Norge ikke har klare mål.            
Avdelingsleder i Norge legger mer vekt på at det skal være konsensus 
blant medarbeiderne og ledelsen. I følge Keeney (1996) er de verdiene 
som organisasjonen i Sverige vektlegger i en beslutningsprosess en    
viktig del av å kunne ta en god beslutning. De kriteriene som              
organisasjonen i Norge vektlegger kan skape konflikt ifølge Schweiger 
et al. (1986). 

I begge landene utrykker medarbeiderne det at det er viktig å vite    
bakgrunnen for at beslutningen ble tatt. Medarbeiderne i Sverige gir 
utrykk for at ledelsen ikke alltid gir en begrunnelse, mens i Norge føler 
medarbeiderne at de har fått presentert et beslutnings grunnlag som 
fører til at medarbeiderne har en større forståelse for beslutningene som 
blir tatt.    

Når konsernet tar beslutninger som angår hele organisasjonen blir     
beslutningen formidlet til ledelsen med en tydelig målsetning. Selv om 
målsetningen er tydelig innebærer det ikke alltid at hverken Knowit 
Norge eller Knowit Sverige er enige i beslutningen. Begge land vil i   
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enkelte tilfeller ta en diskusjon med ledelsen før en konsernbeslutning 
implementeres. Om konsertert er bestemt på gjennomføringen av      
beslutningen som er tatt, så vil Knowit Sverige rette seg etter beslut-
ningen. Men Knowit i Norge vil velge å tilpasse beslutningen til sitt eget 
system. Sett utenifra kan dette oppleves som lite samarbeidsvillig og lite 
endringsvillig, men det er interessant å høre at Knowit Norge velger å 
tilpasse arbeidsform i forhold til det som er mest effektivt og gir de    
beste resultater for Norge. 

5.1.2 Rasjonelle beslutninger 
Beslutningene og beslutningstageren i begge land gir utrykk for at     
beslutningene skal være så rasjonelle som mulig. I enkelte tilfeller     
ønsker Knowit Norge å gjennomføre beslutninger og arbeidsoppgaver 
på den «gamle måten» som tidligere har blir gjennomført. Utsagn som 
«prosessene var bedre før», vil medføre at beslutningen ikke blir        
rasjonelle. Ettersom beslutninger og beslutningsprosessen blir gjennom-
ført på samme måte som tidligere kan ifølge Cohen et al. (1972) oppstå 
mangel på informasjon underveis i prosessen. Grunnen til at det kan 
oppstå mangel på informasjon er at organisasjonen ikke vil generere en 
objektiv fremstilling med flere svaralternativ, og kan derfor ende opp 
med å trekke en beslutning på feil grunnlag. Simon (1955) konkluderte 
med at det ikke er mulig å ta en rasjonell beslutning når beslutnings-
tageren ikke har alle alternativer og mangler informasjon. Dette          
innebærer at organisasjonen i Norge ikke kan ta rasjonelle beslutninger 
da de mangler oversikt over alle alternativene. Beslutningsprosessen ble 
tidligere og blir gjennomført i dag gjennom å analysere problemet og 
finne alternativer ut fra kunnskapen medarbeiderne i organisasjonen 
har fra før. Gjennom at Knowit Norge gjennomførte beslutnings-
prosesser slik tidligere, har de en prosedyre på beslutningsprosessen, 
men det innebærer også at organisasjon ikke nødvendigvis vil ha  
kjennskap til alle alternativene.     

I Knowit Sverige hentes det inn mer ekstern hjelp enn i Norge. Den   
eksterne hjelpen bidrar til å ta rasjonelle beslutninger. Ettersom de ikke 
kjenner til hvordan beslutninger har blitt tatt tidligere, har de evnen til å 
se flere alternativer og bygge en beslutning på et mer objektivt grunnlag. 
Forfatter opplever at Knowit Sverige har bedre forutsetninger til å ta 
rasjonelle beslutninger enn Knowit Norge, dette er på grunn av hvordan 
organisasjonen unytter ekstern kompetanse og deres tilnærming til 
problemstillingene. I den norske enheten tillates en større egenrådighet, 
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noe som åpner opp for høyere risiko for å ta feil beslutninger ifølge   
Cohen et al. (1972). 

I Knowit Sverige er ledelsens beslutningsprosess annerledes enn        
beslutningsprosessen i teamene. På det annen side er beslutnings-
prosessen i Knowit Norge lik i alle ledd i organisasjonen. En stor        
forskjell mellom  Knowit Norge og Knowit Sverige er at Knowit Sverige 
tar beslutninger for å optimere og effektivisere organisasjonen, mens 
Knowit Norge tar beslutninger for å få det gjort.   

5.1.3 Kommunikasjon 
Picherit-Duthler og Freitag (2004) konkluderer med at det er viktig å 
finne en bra kommunikasjonskanal slik at medarbeiderne mottar       
tilstrekkelig informasjon for å oppnå gode resultater som igjen skaper en 
fornøyd organisasjon. For å kommunisere best mulig med de ansatte 
bruker både Knowit Norge og Knowit Sverige noen av de samme   
kommunikasjonskanalene, men undersøkelsen viser at de også har noen 
kanaler som er unike for de ulike land. I begge land blir det avholdt ett 
møte i måneden der beslutninger og informasjon blir kommunisert ut til 
alle medarbeidere. Informasjonen som deles på møte i Norge blir i     
tillegg sendt ut til alle medarbeiderne som et referat på mail. Samme 
prosess blir ikke gjennomført i Sverige. E-post blir brukt som en     
kommunikasjonskanal i begge land.  I Norge bruker Knowit også en 
annen kommunikasjonskanal/programvare som ikke benyttes av       
organisasjonen i Sverige.  

I begge land utrykker medarbeiderne at beslutninger som ledelsen tar 
blir ikke alltid kommunisert ut, og det er et høyt ønske om at flere     
beslutninger skal kommuniseres og begrunnes til alle ansatte. Men det 
presiseres også at alle beslutninger som berører medarbeiderne blir 
kommunisert til alle. I Knowit Sverige gir medarbeiderne som ble      
intervjuet utrykk for at det er tilfeller hvor de mener at informasjonen 
som blir gitt ikke er tilstrekkelig, og må aktivt innhente informasjon fra 
ledelsen. Dette er ikke noe medarbeiderne i Norge gir utrykk for. Kim 
(2002) konkluderte med at en effektiv kommunikasjon mellom ledelsen 
og medarbeideren er avgjørende for at en beslutning som skal bli tatt av 
og i organisasjonen. Denne form for effektiv kommunikasjonsstrategi er 
noe medarbeiderne i begge land utrykker at ledelsen har lykkes med.  

Til tross for at den norske organisasjonen fremstår som selvsikker og 
klar i sin kommunikasjon opplevde forfatter at utsagnet kanskje ikke 
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stemte helt med virkeligheten. Som nevnt tidligere i rapporten er det 
besluttet i konsernet at  alle selskapet  avdelinger skal bytte ERP system. 
I Knowit Sundsvall var dette godt kjent blant ledelsen og de ansatte. I 
Norge var dette ikke kjent for medarbeiderne når forfatter formidlet  
dette.  Dette bare styrker inntrykket til forfatter at den norske enheten i 
større grad enn den svenske organisasjonen bevist velger eller velger 
bort informasjon etter behov og hva som er viktig for å oppnå suksess 
for det norske selskapet. 

Resultatet fra spørreundersøkelsen viser at 68,4 % av medarbeiderne i 
Knowit Norges mener at all informasjon vedrørende ulike beslutninger 
blir kommunisert ut til medarbeiderne. Av medarbeiderne i Knowit 
Sverige var det kun 50 % som mente at beslutninger som blir tatt av  
ledelsen blir kommunisert ut. Dette innebærer er en differens på 18,4 % 
mellom landene, som oppleves som høyt. Et annet resultat fra spørre-
undersøkelsen var at 31,6 % av medarbeiderne i Norge mener at de   
alltid kan komme med forslag på hvordan beslutningen skal bli          
implementert og 47,4 % mener at forslagene nesten alltid eller alltid blir 
hørt av ledelsen, men også blir tatt i betraktning. Samme spørsmålstil-
ling gir en lavere score i den svenske organisasjonen. Av de 24 med-
arbeiderne som gjennomførte spørreundersøkelsen var det kun 8,3 % 
som mente at medarbeiderne kunne komme med forslag til hvordan 
beslutningen skal bli implementert. Et mer positivt resultat er at 20,8 % 
av medarbeiderne føler at forslagene blir hørt og blir tatt i betraktning. 
Undersøkelsen viser at det er betydelig forskjeller mellom de to           
organisasjonene.   

5.1.4 Ledelsens inkludering 
En av de største forskjellene mellom ledelsens inkludering i Knowit 
Norge kontra Knowit Sverige, er rekrutteringsprosessen. Hvor av   
samtlige medarbeiderne i Norge er svært involvert i prosessen og får 
utrykke sine meninger om de ulike kandidatene, er det i Knowit Sverige 
kun er par medarbeidere som er del av prosessen. Etter at med-
arbeiderne i Sverige fikk høre hvordan medarbeiderne i Norges var   
inkludert i rekrutteringsprosessen, uttrykte samtlige medarbeidere i 
Sverige at de mente at dette var en bedre prosess og at de ønsket å ha 
det på samme måte i den svenske organisasjonen.  Knowit har besluttet 
at ansatte skal jobbe i team. Det er av den årsak at den norske organisa-
sjonen har valgt å inkludere de ansatte i rekrutteringsprosessen slik som 
de har gjort. Effekten av en slik prosess gir en større trygghet i teamet, 
men også bedre teamfølelse. Om medarbeidere ikke mener at            
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kandidaten passer inn i sitt egent team, skal kandidaten heller ikke få 
jobb.  

Det er også ulikheter mellom de to organisasjonene på hvordan de  
gjennomfører inkluderingen av teamsammensetningen. I begge land får 
medarbeiderne utrykke sitt ønske, men dersom medarbeideren ikke  
trives er det enklere å bytte gruppe i Norge enn hva det er i Sverige.  
Ledelsen i Sverige gir utrykk for at de inkluderer medarbeideren, men 
medarbeiderne er ikke av samme oppfatning i den uttalelsen. I begge 
land er teamlederen involvert og teammedlemmene kan jobbe i flere 
team. Lawler III (1994) mener at beslutninger blir bedre når med-
arbeiderne er inkludert i beslutningsprosessen.  Dette innebærer at  
Norge følger prinsippene til Lawler III, mens Sverige ikke i like stor 
grad følger prinsippene. 

I Knowit Norge legges det vekt på at alle skal være involvert og det er et 
ønske om at alle medarbeidere skal bli tatt hensyn til og bli hørt i      
prosessen. I Knowit Sverige blir de samme verdiene lagt vekt på, men i 
Norge blir det i en større grad gjennomført. Dette kommer til utrykk 
gjennom de intervju som ble gjennomført med medarbeiderne. I       
henhold til Mitchell et al. (2015) er dette avgjørende for at en beslutning 
skal bli god.   

Observasjoner som ble gjort under både intervjuer og i ulike møter som 
ble gjennomført under undersøkelsen, kommer det frem en vesentlig 
forskjell mellom Knowit Norge og Knowit Sverige. Denne vesentligste 
forskjellen er at avdelingsledere i Norge referer til seg selv og andre  
ledere i organisasjonen som ledere, mens avdelingsleder i Sverige     re-
ferer til seg selv og andre ledere i organisasjonen som sjefer. Det vekt-
legges mer i Sverige hvem som bestemmer, gjennom å bruke ordet sjef. 
Dette skaper en større distanse mellom en medarbeider og en leder enn 
den organisasjonsstrukturen som gjennomføres i Norge. I Norge vekt-
legges organisasjonen et fellesskap og omtaler seg selv og med-
arbeiderne som vi.  

I spørreundersøkelsen kom det frem at medarbeiderne i Norge føler at 
de er mer involvert i beslutninger som blir tatt enn hva medarbeiderne i 
Sverige utrykker. Dette samsvarer med hva medarbeiderne ga utrykk 
for under intervjuene. Medarbeideren i begge land føler at de til en viss 
grad kan ta beslutninger uten å involvere ledelsen. Det var 7,9 % av 
medarbeiderne i Norge som utrykte at de nesten aldri kunne ta          
beslutninger uten å involvere ledelsen, mens i Sverige svarte alle med-
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arbeiderne at de enten kunne ta beslutninger uten å involvere ledelsen, 
av og til, nesten alltid eller alltid.  Det kan derfor tyde på at graden av 
delegering av beslutningsprosessen er større i Sverige enn i Norge, eller 
at kommunikasjonen er ulik.   

5.1.5 Organisasjon og Tildeling av resurser 
Basert på den datafangsten forfatter har innhentet kan forfatter        
konkludere med at avdelingsleder, teamleder og medarbeidere i Norge 
oppfatter at beslutningsprosessen er lik i hele organisasjonen i Norge. 
Uavhengig av funksjon i organisasjonen ser de ansatte på et problemet 
og vurderer alternativene på samme en og samme måte. Slik er det ikke 
i Sverige. I Sverige mener avdelingslederen at beslutningsprosessen er 
like i alle ledd i organisasjonen, men medarbeideren i Sverige opplever 
situasjonen som noe annet, og mener at beslutningsprosessen avviker i 
forhold til hvem som tar beslutningen. De mener at ledelsen             
gjennomfører beslutninger uten å inkludere medarbeidere, og tar       
beslutninger som vedgår medarbeidernes arbeidshverdag uten å       
inkludere medarbeiderne i prosessen. Teambeslutninger blir gjennom-
ført ved at alle teammedlemmer deltar i beslutningen. De alle blir      
involvert og skaper et bevist forhold til beslutninger, samt de alle vil ha 
mulighet til å komme med egne synspunkter. Forfatter kan derfor konk-
ludere med at det er en større overenstemmelse om hvordan               
beslutninger blir tatt i Norge enn hva det er i Sverige.    

Den største synlige forskjellen mellom virksomheten i Oslo og i       
Sundsvall er prosessen med tildeling av ressurser til de ulike              
arbeidsteamene. I Knowit Sverige uttaler avdelingsleder at med-
arbeiderne er inkludert i  utvelgelsesprosessen av teamene, men på   
dette spørsmålet er medarbeiderne i Sverige helt uenig, og mener de 
ikke deltar.  I Knowit Norge er både avdelingsleder og medarbeidere 
overens om hvordan teamene skal settes samme. Alle medarbeidere får 
ytre et ønske om hvilket team de ønsker å jobbe i.  I følge Blair og Stout 
(1998) er det å internt dele på resursene en avgjørende faktor for å      
effektiviserer beslutningsprosessen og organisasjonene, hvilket           
innebærer at Norge utnytter sine interne resurser på et mer effektivt   
måte.     
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6 Konklusjon 
Studiets konklusjon skal besvare om hensikten med undersøkelsen har 
blitt oppfylt. Hensikten med dette studiet er å sammenligne                
beslutninger og beslutningsprosessen i to land som har en felles historie 
og kulturarv. Undersøkelsen formål var å avdekke ulikheter i             
beslutningsprosessen.   

Hensikten med denne undersøkelsen er oppfylt. Det har blitt             
gjennomført en undersøkelse av beslutninger og beslutningsprosessen i 
to land med felles historie og kulturarv.  

I tillegg til å besvare hensikten med rapporten, så skal studiets          
konklusjon også besvare problemstillingene som ble nevnt i                
innledningen av rapporten:   

Hvordan tar organisasjonen rasjonelle beslutninger?  

Det er flere deler av beslutningsprosessen som er lik i Norge og Sverige, 
men det er også forskjeller. I Sverige legges deg vekt på at det skal   
gjennomføres en tydelig analyse av problemet.  Samt avdekke flere   
alternativer som kan bidra til å oppfylle målet og hensikten med        
beslutningen. Ut ifra resultatet er det mulig å si at organisasjonen har en 
substansiell rasjonalitet i beslutningene. I følge Simon (1972) innebærer 
substansiell rasjonalitet at organisasjonen fokuserer på mål og hensikt, 
hvilket Knowit i Sundsvall gjør. Organisasjonen i Norge legger mer vekt 
på at det skal være konsensus i ledelse og i organisasjonen. Dette skaper 
en større tilfredshet i organisasjonen og de blir fornøyd med resultatet. 
Det kommer frem at beslutningsprosessen i Norge har en mer formell 
prosedyre  enn hva beslutningsprosessen i Sverige har. Dette innebærer 
at de har prosedyremessig rasjonalitet over beslutningen. Norge har en 
velstrukturert beslutningsprosess som blir gjennomført hver gang en 
beslutning skal gjennomføres. I følge Dean og Sharfman (1996) tar     
organisasjoner som har en prosedyremessig beslutningsprosess bedre 
beslutninger.  

I begge land involveres de ledere som har detaljkunnskap om             
beslutningsområdet for å ta den beste beslutningen for organisasjonen. I 
noen tilfeller innhenter Knowit Sverige ekstern hjelp for å gjennomføre 
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analyser av beslutningsområdet. Dette innebærer at det også vil være 
begrenset rasjonalitet i begge land.  

Er det hierarkisk styrte prosesser eller ikke? Hvordan inkluderer le-
delsen medarbeiderne i beslutningsprosessen?  

Avdelingslederne i begge land beskriver at organisasjonsstrukturen og 
beslutninger i organisasjonen er demokratisk avklart. Dette gjenspeiler 
seg mer i resultatene fra undersøkelsen med medarbeiderne i Norge enn 
hva det gjør i Sverige. Medarbeiderne i Norge mener at de er involvert i 
flere beslutningsprosesser og at medarbeidernes synspunkter blir tatt i 
betraktning av ledelsen. Det finnes de medarbeidere i Sverige som     
utrykker de samme synspunkter som medarbeidere i Norge, men det er 
prosentuelt flere medarbeidere i Norge som mener det er en               
demokratisk beslutningsprosess enn det er i den svenske organisasjon. 
Det er cirka 80 % av medarbeiderne  i Sverige og i Norge som mener at 
det blir tatt demokratiske beslutninger i organisasjonene. Undersøkelsen 
viser at 46,8% av medarbeiderne i Sverige, mener at de ikke blir          
inkludert i beslutningsprosessene. Så hvordan kan organisasjonen i   
Sverige være demokratisk, når medarbeiderne blir ikke involvert? I   
følge Lawler III (1994) og Hodgkinson et at (2006) blir beslutningene 
bedre om ledelsen inkluderer medarbeiderne. Medarbeiderne føler et 
større ansvar og forplikter seg mer til beslutninger om de har vært del 
av prosessen. Dette innebærer at medarbeiderne i Norge er mer         
forpliktet til beslutningene som blir tatt, ettersom de har vært del av 
prosessen. Som en direkte konsekvens av dette skaper et godt grunnlag 
for en god beslutning.   

Hvordan ser organisasjonen i Norge på organisasjonen i Sverige og 
motsatt?  

Ingen av medarbeiderne i hverken Sverige eller i Norge har kunnskapen 
om hvordan beslutninger og beslutningsprosessen blir gjennomført i 
andre land eller avdelingskontor av Knowit. Medarbeiderne har tanker 
om hvordan prosessene blir gjennomført, men ingen konkret kunnskap. 
Dette medfører at spørsmålet om ansatte i de ulike organisasjonen had-
de en oppfatning om hvordan andre Knowit kontorer tar beslutninger, - 
ikke kan besvares. Selv om dette emnet ikke kan besvares, har med-
arbeiderne i respektive land en oppfatning om prosessene som avholdes 
i andre land.  De svenske medarbeiderne har oppfatningen om at de 
norske medarbeiderne er mer ”laid back” og ikke har den samme      
arbeidsmoralen som svenskene. De norske medarbeiderne tror at de 
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svenske medarbeiderne har en formel arbeidskultur, hvilket innebærer 
at det er strengere og mer avskilt mellom de ulike leddene i                 
organisasjonen.   

Evnen til å ta en beslutning kan påvirkes av mange faktorer. Forfatter 
har latt seg inspirere av alle de ulike elementene som kan påvirke en 
beslutning. Noen beslutninger krever tid og mer dokumentasjon enn 
andre. I et globalt perspektiv viser det seg at landegrenser gradvis 
«viskes ut» og hvor teknologi åpner nye muligheter til å bygge 
relasjoner og skape nye forretningsområder med større avstand en et 
hjemmemarked. I rapporten henviser forfatter til en rekke 
forskningsrapporter som kan vise til at det er forskjeller fra land til land 
på hvordan en beslutningsprosess gjennomføres. 
 
I utgangspunktet skulle en tro at to selskaper innunder samme 
konsernstruktur skulle ha de best forutsetning for at både 
kommunikasjon, beslutningsprosesser og implementering av en 
beslutning er den samme. Men, forfatter kan konkludere med at 
undersøkelsen viser at det i dag er tidvis relativt store forskjeller på 
enkelte områder mellom organisasjonen til Knowit i Oslo og i Sundsvall. 
Undersøkelsen viser ulikheter, og at det finnes potensiale til forbedring i 
begge land inne kommunikasjon. Undersøkelsen er med på å skape 
forståelse for hvordan organisasjoner under samme konsern er ulike. 
Ved å belyse forskjellene kan det være til hjelp for et samarbeid i 
fremtiden. Det er ingen hinder for at organisasjoner som arbeider med 
de samme utfordringer og problemstillinger ikke skal kunne samarbeide.      
 
Undersøkelsen kan ikke konkludere om det er en høyere 
lederkompetanse eller bedre arbeidsmiljø på de to lokasjonene.  Det er 
også vanskelig å trekke en konklusjon på om årsaken til ulikhetene er 
nedfelt i en kulturarv eller som en konsekvens av ledelse og 
kommunikasjon. Men, undersøkelsen bidrar til å åpne et emnet til ny 
forskning og fordypning av området beslutningsprosesser i to ulike land. 
Ved etablering av nye studier er det mulig å gjennomføre undersøkelsen 
i flere organisasjoner og andre bransjer. Dette for å kunne komme med 
et mer overgripende resultat og en konklusjon som kan bevise eller 
motbevise forskjeller og likheter i beslutningsprosessen i to land med lik 
kultur, sosial infrastruktur, politisk ledelse og historie.   
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Bilaga A: Intervjuer 
Intervjuer med avdelingslederne og medarbeiderne  
Avdelingslederne  
Ledelsens inkludering:  

1. Som avdelingsleder hvordan involverer du dine medarbeidere i 
de beslutninger som berører avdelingen?  

2. Hvor mange er med på å ta beslutninger?  
3. I forbindelse med valg av ny arbeidsmetode fikk medarbeideren 

være med på prosessen, i så fall i hvilke grand og hvilke typer 
(funksjons uavhengig eller ledergruppen etc.) medarbeidere?     

4. Blir deres medarbeidere på noe tidspunkt involvert i beslut-
ningsprosessen?   

5. Knowit har valgt å arbeide aglit. Var du en del av denne beslut-
ningsprosessen?  
 

Kommunikasjon: 
1. Hvordan blir beslutningen kommunisert ut til medarbeideren og 

hvordan oppfattet de beslutningen?  
2. I samtale med Mia kommer det frem at Knowit skal bytte ut da-

gens forretningssystem ERP. Har du vært en del av denne pro-
sessen?  

(JA) Hvordan opplevede du den beslutningsprosessen, var 
det en beslutning som ble tatt i Sverige eller i felleskap? 
   
(NEI) Hva forventer du av kommunikasjon på en 
beslutning som du ikke har vært del av, og hvilken 
forventning har du til den kommunikasjon som skal skape 
en forståelse og en entusiasme rundt implementeringen?  

 
3. Hvordan blir ideen solgt inn/kommunisert til medarbeideren 

som noe positivt og nyskapende? 
 

4. Hvor mange var med på beslutningsprosessen, og hva var de 
ulike rollene til personene som var involvert i beslutningen. 	
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5. Ble det gitt rettingslinjer og en klar kommunikasjon, eller er det 
opp til den enkelte leder å etterleve beslutningen og implemente-
re etter egen tanker og kompetanse.  

6. Hvordan blir beslutninger mottatt av de ansatte? 	
 

Tydelige målsetninger: 
1. Hvilke kriterier mener du alltid må være med for å trekke en rik-

tig beslutning, men også få effekt av beslutningene gjennom en 
god implementering? 

2. Hvordan setter du mål for beslutningene du tar? Hvordan setter 
organisasjonen mål?  

3. Jeg antar at dere har hatt en prosess hvor dere har gjort ulike ut-
redninger for å komme frem til beslutningen om endret arbeids-
metode. Hvor lang tid tok denne prosessen fra ideunnfangelse til 
operativ gjennomføring?  

4. Da beslutningen hadde blitt tatt, hvordan valgte dere å planlegge 
implementeringen av å jobbe algilt? 

5. Hvilke forskjeller dersom det er forskjeller opplever du det er på 
en kommunikasjons plan og implmenteringsplanen av en beslut-
ning som er tatt (i de ulike markeder)? 

6. I etterkant av en beslutning er implementert, skjer det at dere 
endrer beslutningene, eller evaluerer beslutningen på nytt etter 
en tid. eller er dere tro mot den beslutningen som er fattet? 

7. Gjenspeiler ditt svar hvordan en leder vil etterleve/ etterprøve en 
beslutning, eller som en konsekvens av norske bedriftskultur? 

 
Rasjonelle beslutninger:  

1. Hvordan ser beslutningsprosessen ut?  
2. Hvordan arbeidere dere for å ta rett beslutning?  
3. Hvordan arbeiderer dere for å ta rasjonelle beslutninger?  
4. Hvordan ser dere på beslutninger? Mulighet eller et problem?  

Organisasjon og tildeling av resurser: 
1. Hvor lang tid tok beslutningsprosessen fra «ide unnfangelse» til 

at nye rutiner var implementert i Norge/Sverige?   
2. Kan du fortelle meg litt om hvilken type beslutninger du tar i lø-

pet av en dag/uke?  
3. Samt, hvilke typer beslutninger ser du behovet for å involvere 

andre for å komme frem til en god beslutning?  
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4. Basert på deres valg om agil tilnærming til en problemstilling og 
et team organisering. Hvilke synergieffekter har dette skapt i or-
ganisasjonen? 

5. Hva gjør dere for å implementere beslutningen?  
6. Tar det lengre eller kortere tid og hvilke ulikheter er det fra før 

implementering av team organiseringen. (Team)	
7. Hvilke likheter eller forskjeller følere du at det er mellom dine 

beslutningsprosesser kontra bedriftens beslutningsprosesser. 
Dersom avvik, hvorfor er det slik? 

8. Dersom det er ulikheter, hvordan opplever du disse ulikheter i de 
daglige, dersom vi relaterer det til tema beslutningsprosesser og 
implementering / etterlevelse av en beslutning? 

9. Er det i dag forskjell på besluttingshirarkiet i Norge kontra Sveri-
ge? 

10. Hvilke forskjeller dersom det er forskjeller opplever du i forhold 
til en lokal beslutningsprosess og et konsern beslutningsprosess? 

11. Hvordan blir arbeidet rundt en beslutningen koordinert?  
12. Kjenner du til om det har tatt kortere eller lengre tid i andre avde-

linger /Markeder å implementere en beslutning?   
13. Samarbeidet dere om beslutninger over landegrensene?  
14. Hvilke føringer ble gitt når dere skulle «omorganisere» dere til en 

mer team organisert struktur?  
 

Beslutningen om å jobbe agilt  
1. Når det oppstår en problemstilling, hvor du er nødt til å forta en 

beslutning som medfører en endring hvordan går du da frem, for 
å ta rett beslutning?  

2. Hvordan opplever du valget av den arbeidsmetoden?  
3. Ved innføring av denne metoden, Hvilke endringer har det med-

ført i avdelingen din?   
4. Hvilke endringer måtte gjøres for å arbeide aglit i avdelingen? 

Strukturelle endringer? Antall møter? Dokumentasjon? Trening? 
Etc.  

5. På hvilken måte vil aglil tilnærming være konkurransefremmen-
de for Knowit? 

6. Hvordan gikk dere frem for å se på alternativer løsningene til 
valg av denne arbeidsmetoden? (Hvordan jobbet dere med Rese-
arch for metode valg- Hente informasjon)  
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Beslutningen om å jobbe i team  
1. Hva er årsaken til at dere besluttet å jobbe mer i team?   
2. Ble det foretatt en intern Research for å ha best mulig bak-

grunnsmaterialet før valg av beslutningen  
3. I forbindelse med at dere nå jobber mer i team. Hvordan har det 

påvirket deres evne til å ta beslutninger i forhold til raskere og 
bedre beslutninger, samt har det medført endinger i implemente-
ring av det som er besluttet?  

 

Norge kontra Sverige  
	

1. Tar en beslutningsprosess kortere elle lenger tid i Sverige/Norge, 
eller er prosessen helt lik?  

2. Dersom prosessen er annerledes og tiden kortere , Hvorfor tror 
du at det er forskjeller?  

3. Samarbeidet dere om beslutningen over landegrensene?  
4. Hva er din oppfattelse av hvordan deres svenske enhet kontra 

den norske enheten etterlever beslutningene som er vedtatt.  
5. Er det noen av markedene etter din oppfatting som er flinkere 

enn andre til å implementere en beslutning og raskere oppnå re-
sultater av en beslutning 

6. Om jeg var en kunde av Knowit i Norge, og kontaktet Knowit i 
Sverige ville jeg oppleve noe forskjell? Hvilke forskjeller vil jeg da 
oppleve?  

7. Samt, hvilken konkurranse fortrinn forventer dere å oppnå med 
ny arbeidsmetode og organisering i forhold til andre konsulent-
hus? 

 
Medarbeiderspørsmål:  
 

Ledelsens inkludering 
1. Hvor mye kan dere som team bestemme, uten at involvere andre 

team og ledere?  

Kommunikasjon: 
a. Hvilken informasjon mottok dere i forkant av beslut-

ningen, dersom dere hørte noe? 
b. Dersom du ikke ble informert om endringen før den ble 

innført, hva var din reaksjon på beslutningen? 
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c. Hvordan opplevde du den interne kommunikasjonen før 
og etter beslutningene? 

d. Mottok du tilstrekkelig og god nok informasjon til at du 
forstod hva dette medfører av endringer i forhold til din 
egen stilling og hverdag? 

e. På hvilken måte kunne du påvirke utfallet under imple-
menteringen av de nye rutiner og struktur?  

f. Følere du som medarbeider at du var med på å ta beslut-
ningen?  

g. Begrunn 

Tydelige målsetninger 
1. Hvordan syns du team organiseringene fungerer?  
2. På hvilken måte opplever du at de nye rutinene og strukturelle 

endringene har påvirket: 
 

i. miljøet på kontoret, 
ii. deres evne til å jobbe mer effektivt,  

iii. evne til å trekke de riktige beslutningene 
iv. oppnå større interne synergier effekter  
v. til fordel for kundene 

Organisasjon og tildeling av resurser: 
1. Det har blitt bestem at dere skal jobbe i agilt.  Hva er din mening 

om beslutningsprosessen rundt endringene, samt hva mener du 
om implementeringen av metode og organisasjons struktur?  

 

Rasjonelle beslutninger 
2. I den funksjonen du har hos Knowit i dag, hvilke typer beslut-

ninger er du ansvarlig for å utføre i daglig drift? 
3. Hvordan opplever du beslutningsprosessene i dag kontra tidlige-

re interne rutiner og organiseringer?  

Team  
1. Hva slags avgjørelser tar dere i de ulke teamene?  
2. Hvis du sammenligner hvordan dere jobbet før kontra hvordan 

dere nå er organisert. Hvordan opplever du gruppedynamikken i 
selskapet?  

3. I hvilken grad har den endret seg i forhold til tidligere?  
4. Hvordan har ny arbeidsmetode og organisering endret din hver-

dag?  
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5. Og hvordan påvirker det din effektivitet i arbeidet, evne til å lyk-
kes, men ikke minst i forhold til din motivasjon?  

Norge kontra Sverige  
1. Dersom du skal sammenligning med andre kontorer og avde-

linger i Sverige, Hvilke ulikheter og likheter opplever du det er i 
dag i med dagens struktur og rutiner mellom land og avdelinger?  

2. Det har blitt tatt en felles avgjørelse om at dere skal jobbe i team.  
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Bilaga B: Spørreundersøkelse 
Spørreundersøkelse med medarbeiderne  
 

1. I hvilken stor grad føler du at ledelsen har en demokratisk be-
slutningsprosess? (1-7) 
 

2. Hvordan opplever du prosessen i forkant av de beslutninger som 
fattes av ledergruppen? 
 

a. Tenker ikke på det 
b. Vi er godt informert 
c. Lederne tar gode beslutninger og jeg blir godt informert i 

etterkant 
d. Det blir tatt mange beslutninger, men føler at jeg ikke er 

involvert.  
e. Jeg skulle ønske jeg kunne ha blitt involvert mer i de ulike 

beslutningene som fattes.  
 

3. Hvilken tillit har du til at de beslutninger som fattes er de riktige 
beslutningene for selskapet? (1-7) 
 

4. Føler du at du kan si din mening om beslutningene som blir tatt i 
bedriften? (1-7) 
 

5. Hvor involvert føler du at du er i beslutningene som blir tatt på 
bedriftsnivå? (1-7) 

 
6. Kan du ta beslutninger på egenhånd uten å involvere ditt team 

eller leder? (1-7) 
 

7. Når ledergruppen gjør store beslutninger slik som det er å endre 
ERP systemet, føler du at du kan du komme med din mening i 
forkant, under eller etter beslutningen? (1-7) 

  
8. Kan du komme med forslag til endringer som påvirker rutiner og 

strukturelle endringer bedriften? (1-7) 
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9. I hvilken grad opplever du at dine forslag til endringer blir lyttet 

til og tatt til følge? (1-7) 
  

10. Opplever du, at du i god tid før en stor beslutning skal fattes at 
du blir tilstrekkelig informert slik at du har muligheten til å: 
 

a. Komme med innspill (1-7) 
b. Tilpasse eget arbeid slik at en endring raskere kan imple-

menteres (1-7) 
c. Kan fortsette upåvirket med de oppgaver du har ansvaret 

for.  (1-7) 
 

11. I den grad du i dag jobber med personer som jobber i det svenske 
markedet. Hvordan opplever du likheter og ulikheter mellom 
hvordan beslutningsprosessen gjennomføres og etterleves i Nor-
ge kontra den svenske organisasjonen.  (velg 2 svar som er din 
oppfatning av situasjonen i knowit)  

a. Våre prosesser i Norge er helt like som i Sverige 
b. Vi er like flinke til å implementere og hente ut effekten av 

en beslutning 
c. Det tar lengre tid i Norge 
d. Det tar lengre tid i Sverige 
e. Vi er mer lojale i Norge til en beslutning som er fattet 
f. De er mer lojale i Sverige til en beslutning som er fattet.  
g. I Norge får vi implementert og raskere effekt av en beslut-

ning 
h. I Sverige får vi raskere implementert og effekt av en be-

slutning. 
 

 

 

 

 

 

 


