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Om organisasjonen Lederne 
 
Lederne er Norges ledelsesorganisasjon. Drøyt 15.000 ledere og betrodde tekniske og 
merkantile ansatte på ulike nivåer har valgt Lederne som sin partner for individuell service, 
rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte. 
 
Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de 
fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og 
etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien og økonomisk støtte ved 
arbeidsledighet. 
 

www.lederne.no – tlf. 22 54 51 50 – lederne@lederne.no 
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Lederne tar pulsen på lederskap i Norge 
 
I denne rapporten kan du lese noen av resultatene fra den bredt anlagte forskningsrapporten 
som Lederne har utført for å kartlegge norske ledere og betrodde tekniske og merkantile 
ansatte. Det er viktig for Lederne å bidra med større kunnskap om og synliggjøring av hvilke 
utfordringer ledere og betrodde ansatte har. Formålet med forskningsrapporten er å gi oss og 
samfunnet forøvrig større kjennskap til de utfordringene disse yrkesgruppene har, og å reise 
problemstillinger i det offentlige rom som kan bidra til økt forståelse av det å ha en slik 
stilling. Ledere og betrodde ansatte er en gruppe med mye fokus på seg. Lederne ønsker mer 
fakta på bordet i debatten rundt det å ha en ledende stilling. 
 
Dette er første gang vi gjennomfører denne typen undersøkelse, og forhåpentligvis blir den en 
årlig foreteelse som tar pulsen på lederskap i Norge. Slik vil vi over tid bli i stand til å se 
endringer blant norske ledere og betrodde ansatte, og slik kan Lederne i neste omgang bistå på 
en enda bedre måte gjennom eksempelvis forhandlingsservice, kompetansetilbud, individuell 
service, rådgivning og juridisk støtte. 
 
Lederne engasjerte forsker Bitten Nordrik i De Facto (kunnskapssenter for fagorganiserte) til 
å lage rapporten. Ved å bruke en forsker får vi en undersøkelse som er kvalitetssikret og vi 
kan gå dypere inn i de svarene vi får. I år har vi særlig vektlagt spørsmål som går på 
opplevelse av tilfredshet i jobben samt makt og innflytelse på arbeidsplassen. 
 
Jan Olav Brekke 
Forbundsleder for Lederne 

Juni 2008 

 
 
 
 
Forbrukersamvirkets Lederforbund / FLF fusjonerte med Lederne 1. januar 2007. Dermed ble 
ca. 1.500 nåværende og tidligere ledere i Coop medlemmer I Lederne. 
 
I august 2007 ble undertegnede ansatt som forbundssekretær i Lederne med ansvar for region 
FLF. Gjennom mitt tidligere arbeid i IT-forbundet arbeidet vi bevisst med å bruke forskere for 
å undersøke og avdekke forhold i IT-bransjen. Gjennom disse rapportene ble vi godt kjent 
med bransjen, jobbet strategisk med dokumentasjon overfor arbeidsgivere og avdekket hva vi 
kunne gjøre for å bedre lønns- og arbeidsbetingelsene til våre medlemmer. 
 
I region FLF startet vi opp arbeidet med en rapport innen kooperasjonen ganske tidlig. 
Lederne sentralt så potensialet i en slik undersøkelse og støttet at denne skulle gjelde alle 
medlemmer i Lederne, ikke bare region FLF. Delrapport 1 foreligger her og omfatter kun FLF 
(resten av undersøkelsen er klar i august 2008). Vi håper at rapporten skaper debatt i 
kooperasjonen og at vi kan følge utviklingen med argusøyne i årene fremover. 
 
God lesing og god debatt! 
 
Susanne Persson 
Forbundssekretær for Ledernes region FLF 

Juni 2008 
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DELRAPPORT REGION FLF – KAMPEN OM TIDEN! 

 
”Arbeidsmanden burde ikke kjøpe sine Fornødenheter hos Høkeren, Marketendere og 

Handelsborgere i smaapakker. De burde slå seg sammen i Afdelinger og kjøpe hele 

Grisen, hele kaffesækken og hele smørspandet, i stedet for som nu hver for seg at 

kjøbe artikler i markevis og mindre dele” (Marcus Thrane, arbeidermøte Christiania 

11. april 1849 sit. i Coop Bærums 100 års jubileumsavis). 

 

Den kooperative tanken skriver seg helt tilbake til Marcus Thranetilhengerenes kamp mot 

sult, nød og uverdige økonomiske og sosiale forhold på midten av 1800 tallet og til Rochdale-

pionerene i England som var de første til å definere samvirkeprinsippene1. Om 

organisasjonsformen tuftet på disse prinsippene sies det at den skulle være et alternativ til 

statlige og kapitalistiske former i datidens næringsliv. 1900-tallet historie er imidlertid en 

fortelling om hvordan organisasjonen, dens grunntanker og ideologi, brynes mot 

samfunnskonjunkturer som maner til tilpasning og omstilling. Ikke minst trekkes den 

tilspissede konkurransen man på midten av 1970-tallet så i dagligvaresektoren frem som en 

forklaring på den konseptutviklings- og styringstrenden som da fant sted og som ble 

videreutviklet i 1980-årene.  

 

1 Organisasjons- og ledelsestrender 

Svært ofte fremstilles organisasjons- og ledelsesmodeller som gitt av den samfunnsmessige 

utviklingen. I hovedrapporten2 beskrev vi hvordan behov for organisatoriske endringer de 

senere tiår i stor grad har vært begrunnet med henvisning til globalisering og hvordan dette 

fenomenet sies å endre driftsbetingelsene. Slike begrunnelser finner vi også mer spesifikt 

igjen innen varehandelen. Blant annet hevdes menneskers livsstil å ha blitt mer global idet 

forbrukernes levesett på tvers av landegrenser blir mer lik. Vi eksponeres for det samme, både 

gjennom nyheter, programmer, filmer og musikk, hvilket sies å gjøre det lettere å eksportere 

produkter, merker og butikkonsepter over hele den vestlige verden. I tillegg sies 

detaljhandelskjeder å ha erobret markedsplassen. Deres betydelige innkjøpsstyrke gir dem 

ditto makt og man ser og at kjeder som har utviklet ”egne merker” tar markedsandeler fra 

industriens merkevarer og analytikere spår at tidligere tiders merkevarestatus må vike for en 

lavprisutvikling. Dette er bare et lite knippe av argumenter når butikker, enkeltvise eller som 

en del av en større kjede, konfronteres med behovet for endring (Seberg 2007: 13). 
                                                 
1 Samvirkeprinsippene: fritt og åpent medlemskap, demokratisk styring: ett medlem = en stemme, lav rente på 
andelsinnskuddet, fordeling av overskuddet etter det enkelte medlems bruk av laget. 
2 ”Kampen om tiden” er en del av en større rapport som er initiert av organisasjonen Ledernes samlede 
medlemsmasse fra alle bransjer. Rapporten som ”kampen om tiden” inngår i omtales her som ”hovedrapporten” 
og vil utdype en del av temaene som også tas opp her. I de tilfellene vil det bli henvist til denne. 
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Som det og har blitt påpekt i hovedrapporten lanseres det kontinuerlig organisasjons- og 

ledelsesmodeller som mer eller mindre ”riktige” svar på det som erfares å være akkurat vår 

tids unike ufordringer. Igjen er det på sin plass å minne om at organisasjons- og ledelsesfeltet 

også er preget av samtidens idemessige strømninger og at de modellene som til enhver tid er 

dominerende kan leses som trender, det vil si som en sosialt skapt konvensjon for hva som er 

”riktig” organisering (Røvik1997: 19). I det påfølgende skal vi se noe mer inngående på det 

som kan sies å ha vært trenden innen detaljhandelen siste tiår for deretter å trekke frem noen 

konsekvenser dette får for arbeidstakere på ulike nivåer i butikkjeden3.   

 

Det sies å være en fellesnevner for de kjedene som lykkes ute i markedet at de ”ikke 

vektlegger analyser og svulstige, strategiske planer. De er derimot fokusert på kjedens 

konseptinnhold, hvilken rolle de skal spille i markedet overfor forbrukerne og ikke minst på 

det operative i selve butikkdriften, påstås det (Seberg 2007: 27). I senere tiår har 

konseptstyring som trend også nådd Coopkjeden. Blant annet kommer dette til uttrykk i 

administrerende direktør Njål Stokkenes uttalelse til Coop Bærums jubileumsavis: ”En av 

kjerneoppgavene har vært å følge opp kjedeutviklingen som Coop NKL initierte”. At valget 

om en strammere konseptstyring ikke skulle bygge på betydelige analyser og strategiske 

planer, slik Seberg påstår, stiller vi oss tvilende til, da konseptstyring i seg selv er et betydelig 

strategisk valg med store konsekvenser for alle de ansatte i kjeden. 

 

 Når Stokkenes videre fremholder at kjedeutviklingen blant annet har medført ”… en sentral 

dreining fra grossist til detaljisttanken” er det helt i tråd med ledelseslitteraturen som hevder 

at en effektiv og lønnsom kjededrift i forlengelsen av dette forutsetter en tydeligere 

arbeidsfordeling mellom kjedekontor og butikker. I den sammenheng hevdes et kjedekontors 

viktigste oppgave å være tilrettelegging for stordriftsfordeler mens butikkenes hovedoppgave 

er å fokusere på driftsrutiner, salg og kundetilfredshet. I ledelseslitteraturen stiliseres gjerne 

oppgavefordelingen som følger: 

                                                 
3 Begrepet ”kjede” benyttes innen handelen som en fellesbetegnelse for ulike former for organisert samarbeid 
mellom handlesvirksomheter, med sikte på å oppnå stordriftsfordeler og ved dette styrket konkurransekraft for 
deltakerne i samarbeidet (Rasmussen og Reidarson 2007: 43) 
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Kjedeadministrasjonens oppgaver 

 

 

Butikkens oppgaver: 

 

Klart og tydelig lederskap 
Visjon, forretningside, kjerneverdier, mål og 
strategier 
Innkjøp/leverandørutvelgelse 
Priser, kalkyler og dekningsbidrag 
Sortimensstyring/hylleplassering 
Kategorikunnskap og kundefokus 
Rammevilkår/budsjettering 
Sette krav til nøkkeltall i driften 
Logistikk og vareflyt 
Konseptutvikling/driftsrutiner 
Kartlegge opplæringsbehov og drive 
kompetanseutvikling 
Markedsføring/profilering 
Regnskapsførsel 
Stordriftsavtaler som strøm, forsikring 
telefoni etc.  
Initiere tilstandsrapporter og utarbeide 
handlingsplaner 
Etableringsplaner/rekruttering 
Løpende informasjon/internmarkedsføring 
Regionsmøter, kjedetreff 

Klart og tydelig lederskap 
Drive lønnsom virksomhet 
Lojal mot kjedekonseptet – følge 
kjedekontrakten, og profil- driftshåndboken 
Følge det forpliktende sortiment og følge 
planogrammer for vareplassering 
Høyt varetrykk – ”selgende eksponeringer” 
Personlig salgsinnsats og mekanisk 
informasjon 
Orden og renhold 
Kurant varelager 
Utøve service – bidra til fornøyde kunder 
Nøkkeltalloppfølging – 
avvikskartlegging/oppfølging og rapportering 
Medarbeidermotivasjon og teambygging 
Opplæring/trening i butikk 
Kampanjegjennomføring og salgsfokus 
Personalmøter/informasjon 
Iverksette handlingsplaner 
 

 
Tabell 1: Kjedeadministrasjonen versus butikkens oppgaver (Seberg 2007: 54) 

 

Langt på vei finner vi igjen denne oppgavefordelingen i Coop kjeden. I løpet av de siste årene 

har Coopkjeden under betegnelsen ”Beste Praksis (BP)” utviklet et sett av rutiner som, for å 

ha nevnt noen omfatter varesortiment, varemottak, reklamasjon, bestilling, utsolgte varer, 

utgått sortiment, eksponering, varepåfyll med flere. Disse angir forholdsvis detaljerte krav til 

drifting av butikken. Eksempelvis skrives det at det ikke tillatt å sette utgåtte varer på lageret. 

”Utgått sortiment rutinen” krever at de selges. Likeledes krever sortimentsrutiner at de ulike 

butikkene til en hver tid skal ha et bestemt utvalg, uansett om det består av varer butikkene på 

sine lokale steder har tradisjon for å selge mye eller lite av. I tråd med ledelseslitteraturens 

anbefalinger setter også Coopkjeden kunden i fokus, blant annet gjennom ”klar for kunde” 

programmet, som i korte trekk betyr at butikkene til en hver tid skal ha en bestemt standard. 

For å sjekke at butikkene følger opp påleggene sendes det sporadisk ut såkalte ”blindkunder” 

som vurderer og gir butikkene skår langs en rekke kriterier.  
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I ledelseslitteraturen beskrives overnevnte oppgavefordeling mellom kjedekontor og butikk 

som en desentraliserings strategi, et begrep vi også finner igjen i Coopkjedens terminologi: 

”Vi har en ledelsesfilosofi som i stor utstrekning bygger på desentralisering av ansvar og 

myndighet til butikksjefene” sier Njål Stokkenes (Coop Bærum Jubileumsavis 2005) og 

sannsynligvis finnes det ikke en arbeidstaker i Coopkjeden som i utgangspunktet vil være 

negativ til det de loves. Mer ”ansvar” og ”myndighet” er honnørord i norsk næringsliv. I 

tillegg vil en organisasjons- og ledelsesform som tilgodeser arbeidstakerne med mer ansvar og 

myndighet være helt i tråd med det arbeidstakerorganisasjonene i Norge har kjempet for 

gjennom årtier. Som det ble påpekt i siste maktutredning, økt individuell handlefrihet har 

både vært og er et av fagbevegelsens overordnede mål (Engelstad, Svalund, Hagen, Storvik 

2003:288). Desentralisering av ansvar og myndighet skulle således være en ledelsestrend i 

samsvar med alle parters interesser. 

 

Nettopp på bakgrunn av honnørordenes positive konnotasjoner, finner fagorganisasjonen 

Lederne og tillitsvalgte i region FLF det vanskelig å forstå den økningen de har hatt i antall 

henvendelser fra sine medlemmer. Flere rapporterer nå at kravene til deres rolle i butikkjeden 

både har endret seg kvalitativt, gjennom nye innholdsmessige jobbkrav, og kvantitativt ved at 

de har blitt flere. Totalt sies dette å ha medført en større stressbelastning4 og flere tilfeller av 

”utbrenthet”5. Fra Ledernes side var det derfor ønskelig å foreta en kartlegging av 

medlemmenes arbeidssituasjon, ikke minst med tanke på om dagens styringsform bidrar til å 

øke risikoen for stressrelaterte helseplager.  

 

 

2 Om butikklederes og andre mellomlederes arbeidssituasjon i Coopkjeden 

Tidlig på 1980-tallet ble gjerne stress omtalt som ”ledelsessyken” og fenomenet forstått 

individuelt. Tanken var at mennesker i utgangspunktet var mer eller mindre sårbar for 

stressrelaterte helseproblemer og det ble etter hver vanlig å teste lederes personlighet og 

atferd, samtidig som virksomheter investerte betydelig i individuelle stressmestringstiltak 

(Thompson og Mc Hughe 1995: kap. 9). Med Karasek og Theorell (1990) ble det imidlertid 

                                                 
4 I medisin og psykologi har ordet ”stress” mange forskjellige betydninger, noe vi diskuterer mer utførlig i 
hovedrapporten. Grunnleggende sett baserer vi oss imidlertid på Matthiesens (2002 sitert i Svendsen: 37) 
definisjon av stress som ”… en dynamisk tilstand der individet konfronteres med krav og forventninger som 
avveies i forhold til egne erfarte ressurser. Stress kan således knyttes både til muligheter og til hindringer. 
5 ”Utbrenthet” er ingen egen diagnose i følge de internasjonale diagnosesystemene. I Norge har vi heller ingen 
diagnose for ”utbrenthet” i trygdesystemet. Når vi her bruker begrepet baseres også det på Matthiesens (2002 
sitert i Svendsen 2006: 37) definisjon: ”… en vedvarende opplevelse av ubalanse mellom krav og ressurser”.  
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på 1990-tallet langt vanligere å sette stressrelaterte spørsmål i sammenheng med kravene til 

en gitt arbeidssituasjon samtidig som man så disse i forhold til arbeidstakerens grad av 

kontroll, autonomi og myndighet. For eksempel ble det påvist at arbeidstakere godt kan ha 

høye jobbkrav og stor arbeidsbelastning og samtidig oppleve arbeidssituasjonen som god. 

Forutsetningen er imidlertid at høye krav må gå sammen med en høy grad av opplevd 

kontroll. I utgangspunktet kan man tenke seg fire kombinasjoner av jobbkrav og grad av 

kontroll: 

   

GRAD AV KONTROLL 

 Høy Lav 

Høye Liten/moderat fare for 
fysiske og psykiske 
plager 

Økt fare for fysiske og 
psykiske plager 

 
 
 
K 

R 

A 

V Lave Mindre fare for psykiske 
og fysiske plager 

Mindre fare for fysiske og 
psykiske plager 
 

 

Tabell 2: Jobbkrav/Grad av kontroll (Karasek og Theorell 1990) 

 

Overnevnte modell har inspirert forskning over hele verden og i senere år har man også 

trukket inn flere variabler. Blant andre ser man på autoritetsstrukturer, betydningen av å 

kunne øve innflytelse, hente sosial støtte fra over og underordnede med mer. Det er noe av 

denne forskningen som også er lagt til grunn for denne rapporten, noe vi beskriver mer 

utførlig i hoveddelen. Når Ledernes medlemmer generelt, og her medlemmene i region FLF 

mer spesielt har besvart den kvantitative delen av Lederundersøkelsen, er det på vitenskapelig 

testede spørsmål det finnes bred enighet om måler viktige psykologiske og sosiale 

dimensjoner i en arbeidssituasjon. 

 

 

2.1 Om jobbkrav 

På bakgrunn av Coopkjedens uttalte målsetning om en strammere konseptstyring og 

desentralisering mente vi det var en viss sjanse for at medlemmene kunne ha opplevd 

endringene i form av innskjerpede jobbkrav. I den anledning ble de derfor stilt følgende 

spørsmål: 
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Som det fremgår av diagram 3 opplever så mange som 37,9 prosent at driftskravene er 

innskjerpet det siste året. Ettersom omleggingen til en strammere konseptstyring har funnet 

sted over en lengre tidsperiode kunne vi selvfølgelig ha bedt respondentene ta stilling til 

endringer eksempelvis de siste 3 årene. Når det ikke ble gjort var det av hensyn til at 

mennesker ofte synes det er vanskelig å gjøre vurderinger av noe som ligger såpass langt 

tilbake i tid. På bakgrunn av dybdeintervjuene er det imidlertid grunn til å tro at andelen som 

mener driftskravene er innskjerpet ville ha vært høyere, om tidsintervallet hadde vært lengre:  

 
”For å si det sånn, det har vært flere år hvor kravene bare har blitt flere og flere. Du 
skal stadig ha mindre bemanning samtidig som du skal gjøre de samme oppgavene, 
eller helst ennå litt flere. Det er hele tiden krav til større inntjening og krav til at 
butikken til en hver tid skal være perfekt”.  

 

I intervjuer er særlig butikksjefene tydelige på kravene som stilles til dem og på spørsmål om 

de alltid er like lett å forene kommer de alle med eksempler på krysspress og hvordan de 

tidvis løser det med å kompromisse på noen av kravene: 

 
”Du kan for eksempel ta kravet om at butikken til en hver tid skal være i perfekt stand. 
Det er et krav det er umulig å etterleve samtidig som du skal drive god 
personalpolitikk. Hos oss har vi den innstillingen at vi alle hele tiden skal gjøre så godt 
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vi kan, og så får vi heller bare blåse i om det ikke er vi som blir kåret som beste 
butikk. Om prisen for å vinne er et dårlig arbeidsmiljø, så er det ikke verdt det”. 

 

I spørreundersøkelsen ba vi respondentene krysse av på en skala fra 1-10 for å angi hvilken 

prioritet de opplever de må gi de ulike kravene de stilles overfor samt hvilken mulighet de har 

for å prioritere dem slik de mener de bør. For det første er det en stor andel som krysser av for 

”høy” og ”svært høy” prioritering, men som det fremgår av nedenstående tabeller er det en 

viss forskjell mellom hvordan de opplever hva de ”bør” og hva de har ”mulighet for” å 

prioritere. Det er grunn til å anta at denne situasjonen kan medføre en viss grad av såkalt 

kognitiv dissonans6, det vil si et opplevd ubehag gitt av gapet mellom ”kan” og ”bør”, som de 

hele tiden vil etterstrebe å finne løsninger på. Her kan en enten tenke seg endringer i 

holdninger til enkelte av kravene, slik det eksempelvis fremgår av overnevnte sitat, eller at de 

i et lengre perspektiv øver press på seg selv gjennom selvforbedring og effektivisering, for på 

lengre sikt å innfri kravene på en bedre måte. Som en butikksjef sier det (…) Jeg strekker 

kravene. Jeg vet jeg skal klare å innfri kravene men jeg bruker kanskje litt lengre tid på det”.  

 

Kategori: høy prioritering
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6 Leon Festinger lanserte i 1957 teorien om kognitiv dissonans. I korte trekk sier den at mennesker, når to 
erkjennelser er uforenelige, vil oppleve et ubehag – ”kognitiv dissonans” – som motiverer dem til handling som 
kan redusere/fjerne inkonsistens og gjenskape balanse (Atkinson mfl. 1993: 735). 
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Kategori: svært høy prioritering
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På bakgrunn av intervjuene dannet det seg et klart inntrykk av at kravene både oppleves som 

utfordrende og mange, og at fagstoltheten gjør at de fleste jobber det de har muligheten for, 

før de begynner å endre holdninger til kravene. ”Det er ikke kravene i seg selv som er 

problemet. Problemet er at jeg skulle hatt en dag til i uken”, som en av butikksjefene7 

uttrykker det.  

 

Når det ikke stilles spørsmålstegn ved kravene følger det logisk at de vil stille høyere krav til 

seg selv, blant annet i form av tiden de er villige til å bruke for å innfri dem. Av nedenstående 

tabell fremgår det også at Ledernes medlemmer i Coopkjeden arbeider mye overtid: 

                                                 
7 I denne undersøkelsen er det foretatt et skille mellom ”butikksjefer/butikkledere” som refererer til 
lønnsmottakere som leder enkeltstående, regnskapsmessige uavhengige salgsenheter som for eksempel Coop 
Marked, Coop Prix, Coop Mega og Coop Obs! ”Administrative ledere” viser til lønnsmottakere med 
lederstillinger i administrasjonen av samvirkelagene.  
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Her ser vi at så mange som 65,5 prosent av respondentene arbeider overtid ofte eller svært 

ofte. Tar man også med de som oppgir ”nokså ofte” er andelen oppe i hele 78,4 prosent. Her 

er ikke forskjellen mellom butikksjefer og administrative ledere nevneverdig stor, men i 

intervjuer begrunner de sitt overtidsarbeid noe forskjellig. Mens butikksjefer begrunner 

overtidsarbeidet med ”må” og at andre er ”avhengig” av at de tar det overordnede ansvaret, 

blant annet for at rutinene etterleves, begrunner den av de administrative lederne som oppgir 

overtidsarbeid det med at det er ”noe hun selv velger” og gjør fordi ”det føles helt ok”. 

Overtidsarbeidet synes for førstnevnte kategori å være langt mer tvunget og pliktbetont.  

 

I overenskomsten for administrative ledere § 3 og butikklederoverenskomsten § 2 står det 

under ”arbeidstid” at: ”… de som omfattes av denne overenskomsten er selv ansvarlige for å 

tilpasse og tilrettelegge sin arbeidstid, jf aml §10-12 (1)”. Når medlemmene med denne 

paragrafen fritas arbeidstidsbestemmelsene er det imidlertid viktig å merke seg at det blant 

annet er med unntak av § 10-2 første ledd som omhandler kravet om at arbeidstaker ikke med 

det må utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Denne unntaksbestemmelsen 

er innført på bakgrunn senere tids forskning som har avdekket klare sammenhenger mellom 

overtidsarbeid og helseplager/sykdom. I en stor amerikansk studie ble det eksempelvis påvist 

at personer som jobbet overtid hadde så mye som 61 prosent høyere risiko for arbeidsrelaterte 
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skader og sykdom. Her fant man og at de som jobbet minst 60 timer i uken hadde 37 prosent 

høyere risiko, mens de som jobbet minst 50 timer hadde 23 prosent høyere risiko. Også 

nasjonale studier viser at overtid og lange arbeidsdager er forbundet med økt risiko for hjerte- 

og karsykdom, stress, depresjon, muskel- og skjelettplager, diabetes, generelle helseplager og 

dødelighet (Senito 2006: 11).  

 

Når butikksjefene i intervju blir spurt om antall arbeidstimer per uke anslår de det til å ligge 

oppunder 50 timer. Da har de ikke medregnet tiden de sitter hjemme og gjør papir- eller 

tankearbeid: 

 
”Jeg vet ikke men en gjennomsnittlig arbeidsuke ligger kanskje rundt en 50 timer. Det 
er de timene jeg er på jobb, men ansvaret tar jeg jo med meg hjem også. Selv om jeg 
sitter hjemme så tenker jeg jobb, det er rett og slett vanskelig å koble ut selv om jeg er 
hjemme.” 

 

Det er med andre ord grunner til å tro at særlig butikksjefene arbeider et så betydelig antall 

timer utover normal arbeidstid, at en bør være ekstra oppmerksom på hvorvidt dette utgjør 

eller kan komme til å utgjøre en helserisiko på lengre sikt.  

 

Et annet viktig mål på jobbkrav er arbeidstempoet som forutsettes for at de ansatte skal klare 

oppgavene de er satt til å ivareta. På spørsmål om det er nødvendig å arbeide i et høyt tempo 

svarer en så stor andel som 78,5 at det ”ofte” eller ”svært ofte” er det. Medregnes også de som 

har svart ”nokså ofte” er det 94 prosent som oppgir at de har et relativt høyt arbeidstempo. 
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Her kan man kan kanskje innvende og si at næringslivet i dag generelt stiller store krav til 

hurtighet. Ikke minst påpekes det i siste maktutredning at stadig flere ansatte pålegges å gjøre 

flere ting på samme eller mindre tid enn før. Dette effektivitetsjaget mener forskere 

kvalifiserer for betegnelsen ”hurtighets fetisjisme” (Ellingsæter 2003: 95). At de fleste yrker 

opplever at arbeidet stadig organiseres for økt effektivisering behøver derimot ikke bety at det 

er en ønskverdig utvikling, noe intervjuene med butikksjefene i den undersøkelsen også er en 

påminnelse om: 

 
”Arbeidsdagen min er så stramt lagt opp at om noe skjærer seg tidlig på dagen så vet 
jeg at jeg aldri får tid til å hente den tiden inn igjen. Da vil jeg ta med meg det tidstapet 
i alt jeg gjør resten av den dagen. Jeg klarer liksom aldri å komme meg à jour og vet 
da at det blir ekstra jobbing om kvelden”. 

 

Blant viktige indikatorer på jobbkrav inngår også de kompetansekrav arbeidstakerne møter. I 

den anledning ble respondentene bedt om å svare på hvorvidt de opplever å bli satt til å utføre 

arbeidsoppgaver de mener de trenger mer opplæring for å kunne utføre. 
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Som det fremgår av diagram 9 oppgir de langt fleste at det som oftest er samsvar mellom egen 

kompetanse og arbeidsoppgavene de blir satt til å utføre. Allikevel er det verdt å merke seg at 

så mange som ca. 23 prosent mener de ”ofte” eller ”svært ofte” blir satt til arbeidsoppgaver de 

trenger mer kompetanse for å utføre. Her er det interessant å merke seg en viss forskjell i 

butikksjefenes og administrative lederes gjennomsnittsskår som er på henholdsvis 3,1 og 3,9. 

Det vil si at det er administrative ledere som oftest erfarer dette som en utfordring.  

 

Overnevnte resultat kan med fordel ses i sammenheng med medlemmenes utdanningsnivå 

idet oppunder 58 prosent oppgir at de har utdanning på videregående skolenivå. Hele 16,4 

prosent har utdanning på grunnskolenivå. Her er det andelsmessig små forskjeller mellom 

butikksjefer og administrative ledere. 
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På bakgrunn av at mange opplever at stillingskravene endrer seg og at andelen med utdanning 

på høyskolenivå er forholdsvis lav, kan en tenke seg at flere kan komme til å oppleve et økt 

behov for etter- og videreutdanning. Utviklingen i utdanningsnivå og opplevd behov for etter- 

og videre utdanning er fra Ledernes side viktig å følge med på. I den sammenheng er det også 

viktig å kartlegge eventuelle barrierer for medlemmenes tilegnelse av nødvendig kompetanse. 

Per i dag ser det ikke overraskende ut til å være ”tiden” det er nødvendig å sette av til formell 

kompetansebygging, som utgjør det største hinderet for medlemmene innen region FLF. I 

denne undersøkelsen svarer så mange som 70,7 prosent at de anser sine muligheter for å finne 

tid til nødvendig etter- og videreutdanning som relativt små.  
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Skal man så langt foreta en liten oppsummering av jobbkravene som butikkledere og 

administrative ledere stilles overfor synes hovedutfordringene, særlig for butikksjefene, å 

være mengde og intensitetskravet. Til en viss grad synes det også å være behov for 

kompetansebygging som for en stor del kan synes vanskelig å gjennomføre, fordi 

yrkesgruppen har problemer med å finne tid til etter- og videreutdanning. 

 

I psykologien brukes begrepet ”arousal” om den driven eller motivasjonen en bestemt 

oppgave utløser. I den sammenheng er det viktig å presisere at forskere allerede på 1930-tallet 

begynte å skille mellom positive (”eutress”) og negative (”distress”) følelser som mennesker 

attribuerer, eller tilskriver, stressorene8 i en oppgavesituasjon (Thompson og McHugh 1995: 

273). Med andre ord kan utfordringene som jobbkravene representerer være stressorer som 

både kan bidra til positiv og negativ motivasjon. Av den grunn fant vi det av stor betydning å 

fremskaffe data som sier noe om hvordan medlemmene i region FLF vurderer utfordringene i 

sitt arbeid. I den anledning stilte vi spørsmål om hvorvidt de erfarer at arbeidet deres er 

utfordrende på en positiv måte. Her svarer så mange som 67,3 prosent ”svært ofte” og ”ofte” 

og tar vi med de som har krysset av for ”nokså ofte” er vi oppe i hele 88,9 prosent. Det vil 

                                                 
8 Hans Selye (1907-1982) lanserte begrepet stressor om påkjenninger for å kunne skille mellom stress som 
stimuli og stress som respons (sitert i Knardahl 2007: 265). 
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altså si at selv om vi så langt har sett at respondentene opplever å ha høye og mange krav i sin 

jobbutførelse så utfordrer det dem også på en positiv måte. 

 

 

Også i dybdeintervjuer beskriver de arbeidet sitt som utfordrende på en positiv måte. De liker 

arbeidsoppgavene, er fagstolte og bedriftslojale, men det at arbeidet utfordrer dem positivt 

forhindrer ikke at det ”å være klar for kunden” og følge ”beste praksis” noen ganger krever en 

innsats som er på grensen til det forsvarlige: 

 
”For å si det sånn, jeg er stolt av å jobbe i Coop. Jeg liker det Coop står for, men det er 
tøft, det er utrolig tøft om du skal innfri kravene. Det mest skremmende av alt er at vi 
til dels er med på å påvirke dette selv. Vi blir så opptatt av å skape resultater. Mye på 
grunn av at bonusen vår er avhengig av resultatet, men vi vil også gjerne gjøre en god 
jobb. Derfor går vi med på å presse marginene hele tiden”.  

 

I fagterminologien beskrives gjerne dette dilemmaet som ”honningfellen” (Sørensen 2002). 

Med det menes at arbeidet i seg selv anses som både morsomt og utfordrende, noe som i 

kombinasjon med at arbeidet også er organisert på en måte som gjør at det ikke finnes noen 

”naturlig” grense for ”godt nok arbeid”, gjør at arbeidstakere investerer mer i jobben enn hva 

som er helsemessig forsvarlig. Professor Lennart Levi, ved Karolinska Insituttet i Stockholm, 

har sammenlignet slike arbeidsbetingelser med ”dødskyss”, og maner til varsomhet når 
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arbeidets karakter blir så spennende at man ikke merker når det blir for mye 

(www.arbeidsmiljo.pht.no).  

 

Butikksjefene i denne undersøkelsen beskriver på mange måter ”honningfellen”. De er stolte 

av og glade i jobben de har i Coopkjeden, samtidig som de forteller at kombinasjonen av både 

positive og negative stressorer har sin pris. En forteller at jobben er med på å gjøre henne syk: 

 
”I tre år har jeg slitt med helsa. Jobben har på mange måter blitt en flukt. Jeg går på 
jobb og glemmer alle problemene mine der fordi jeg har så mye annet jeg må tenke på. 
Det igjen går på bekostning av helsa, til slutt klarer jeg ikke å slappe av, ta meg fri”. 

 

De forteller også at det å være butikksjef er vanskelig å kombinere med familieliv: 
 

”Kona pleier å si at jeg er hjemme men så er jeg ikke hjemme allikevel. Selv om jeg 
kanskje avslutter dagen sånn i fire, halv femtiden, så hender det at jeg drar tilbake på 
kveldene igjen. Om vi ikke er på hytta så lurer jeg meg hjemmefra, sier at jeg går meg 
en tur mens jeg egentlig går i butikken. Det er ikke alltid så populært. Er jeg på hytta 
så har jeg det ofte travelt med å komme meg hjem søndag for å få tid til å gå i butikken 
og se hvordan det har gått i helgen”. 

 

På bakgrunn av dette er det kanskje ikke så overraskende at ingen av butikksjefene tror de 

skal bli pensjonister i det yrket de har i dag. Absolutt alle, uansett alder, sier at de tror kravene 

vil være uforenelig med den svekkede fysiske og psykiske kapasitet som gjerne assosieres 

med økt alder: 

 
Nei, jeg vil ikke kunne ha denne jobben helt til jeg blir pensjonist. Jeg vil ikke klare å 
bli pensjonist i en jobb som dette. Det er såpass tøft og kravene såpass harde. Du må 
være ”på hugget” hele tiden. Du må yte. Jeg har ikke noe tro på at folk vil klare denne 
jobben til de er 65 år. Jeg har sagt at holder jeg til jeg blir 55 år så får det være bra”. 

 

På mange måter er det et paradoks at arbeidet organiseres på en måte som gjør at dets utøvere 

anser seg som ”pensjonister” i en alder av 55 år. Både fordi det påstås at varehandelen er inne 

i en fase hvor man sliter med rekrutteringen av kvalifiserte ledere og medarbeidere (Seberg 

2007: 5) men og fordi en slik organisasjons- og ledelsesstrategi går på tvers av myndighetenes 

uttalte målsetning om å få mennesker til å stå lengre i yrkesaktivitet (NOU 2004: 13). Blant 

annet regnes tilrettelegging for økt pensjoneringsalder inn blant en av IA avtalens viktigste 

målsetninger (Econ 2005: 1). 
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Sosiologen Richard Sennett (1998) har beskrevet de største forskjellene mellom ”gammelt” 

og ”nytt” arbeidsliv under slagordene ”long term” og ”no long term”. Et illustrerende 

symbolsk eksempel på arbeidsgiveres tidligere ønsker om langvarige ansettelsesrelasjoner er 

tradisjonen med å forære gullur til arbeidstakere for lang og tro tjeneste. For begge parter var 

det ære forbundet med dette. I dag derimot levnes det liten ære til de som baserer seg på å bli 

for lenge på ett sted. Ikke bare forventes det av deg at du skal skifte arbeidsgiver oftere enn 

før, unge i dag må sågar regne med at de må skifte yrke flere ganger i løpet av en karriere.  

 

Det er fristende å spørre om ”no long term” kan være et utslag av at stadig flere yrker 

organiseres for arbeidstakere mens de fysisk og psykisk regnes for å være på sin høyde 

ytelsesmessig. I så fall bør kanskje fagorganisasjoner revitalisere diskusjoner om hvorvidt 

normen fremdeles bør være å kjempe for lønns- og arbeidsvilkår som gjør det mulig å stå 

karrieren ut, også i perioder en ikke kan yte maksimalt fordi sykdom eller kriser forhindrer en 

fra det. 

 

 

2.2 Om roller og forventninger 

Begrepet ”roller” viser gjerne til summen av normer som knytter seg til en bestemt oppgave 

eller stilling (Aubert 1981: 99). Sagt på en annen måte er en rolle summen av de 

forventninger som eksempelvis rettes mot butikksjefer eller administrative ledere i 

Coopkjeden. Noen av forventningene kan formelt komme til uttrykk i stillingsbeskrivelser, 

reglementer, håndbøker etc. mens andre forventninger kan være mer uformelle, som for 

eksempel at du som butikksjef skal være blid og imøtekommende overfor kunder.  Jo 

tydeligere forventningene til en rolle er, jo lettere er det å vite hvilken innsats som kreves for 

god rolleutøvelse. Tydelige rolleforventninger kan sånn sett sies å være med på å skape 

forutsigbarhet og trygghet i arbeidssituasjonen hvilket var bakgrunnen for at respondentene 

ble bedt om å ta stilling til hvor godt de kjenner sitt ansvarsområde. I den anledning svarte 

cirka 93 prosent at de ”svært ofte” eller ”ofte” kjenner sitt ansvarsområde, hvilket må kunne 

betegnes som et meget høyt positivt skår.  
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At medlemmene innenfor Coop kjenner godt til sitt ansvarsområde bekreftes også gjennom 

intervjuer: ”Jeg vet veldig godt hva som forventes av meg til enhver tid og i enhver 

situasjon”, som det sies. 

 

Som nevnt i innledningen har det også vært utarbeidet en rekke rutiner under betegnelsen 

”Beste praksis” som i aller høyeste grad må kunne sies å være med å definere ansvarsområdet 

til butikksjefene i Coopkjeden. I intervjuer kan det imidlertid synes som om butikksjefene har 

et noe ambivalent forhold til rutinesettene. På den ene siden vurderes de svært positivt idet de 

utgjør helt konkrete retningslinjer for hva som forventes av dem: 

 

”Jeg synes rutinene er en veldig god hjelp for meg som butikksjef. De styrer 
hverdagen og gjør den, om ikke lettere så i hvert fall tryggere, fordi du får en følelse 
av at du drifter forsvarlig. Følger du dem vet du at du har kontroll på økonomi og det 
meste. Sånn sett føler jeg at de har gjort at jeg kan slappe litt mer av hjemme. 
Tryggheten har blitt større”. 

 

På den andre vurderes de noen ganger negativt, både på grunn av omfang og beslutninger de 

legger føringer på: 
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”Du vet du har så mange rutiner du skal følge i jobben din som butikksjef i dag at du 
ikke har tid til særlig mange pauser i løpet av en arbeidsdag”. 
 
”Noen av de rutinene og bestemmelsene jeg må følge gjør faktisk at jeg taper penger. 
Blant annet sitter det folk sentralt og bestemmer hvilke varer jeg til enhver tid må ha i 
min butikk, selv om jeg vet at jeg ikke får solgt dem her hos meg”. 
 

Med andre ord gir rutinene trygghet samtidig som de i stor grad virker styrende – suksess er 

på sett og vis synonymt med hvor slavisk du klarer å etterleve dem. I tillegg til ”beste praksis” 

pålegges de også andre oppgaver som ”stjeler tid” i et allerede presset tidsregime. For 

eksempel forteller en butikksjef at hverdagen for ham selv og hans ansatte er såpass 

gjennomstrukturert og velfylt at bare det å få tilsynelatende små tilleggskrav, som at kunder 

skal gis informasjon om medlemskap oppleves som ny tidstyv. 

 

At medlemmene innen region FLF har relativt klare oppfatninger om hva som forventes av 

dem gjenspeiles også i svarene de gir på spørsmålet om det er fastsatt klare mål for deres 

jobb. Her oppgir så mange som 70,7 prosent at de ”ofte” eller ”svært ofte” klart definerte mål: 

 

 

Også i dybdeintervjuer ble medlemmene bedt om å svare på dette. I denne sammenheng er det 

svært interessant å merke seg at de med ”mål” utelukkende assosierer budsjetter: 
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 ”Ja, jeg kan påvirke mine egne mål, jeg er jo med å lage budsjettene selv”. 
 

Spørsmålet er om ikke både butikksjefer og administrative ledere styres av langt flere mål enn 

egne budsjetter, for eksempel rutinesettene, og at Lederne med fordel kan bevisstgjøre 

medlemmene på dette. Om mengden av krav, både i form av rutiner og mål, vil fortsette å øke 

er det utrolig viktig at medlemmene er bevisst hvordan de styrer dem og hvorvidt de har 

mulighet for å øve innflytelse over dem.  Høye krav i kombinasjon med liten innflytelse over 

for eksempel tempo og hvordan jobben skal gjøres, regnes i følge professor Levi for å være 

særlig uheldig helsemessig (www.arbeidsmiljo.pht.no).  

 

 

2.3 Om kontroll og innflytelse i arbeidet 

I hovedrapporten skriver vi mer inngående om hvor viktig det er for arbeidstakere at de 

opplever å ha en viss autonomi i arbeidssituasjonen. Svært forenklet refererer begrepet 

”autonomi” til arbeidstakeres erfarte innflytelse over arbeidsutførelsen og rammebetingelsene 

for den.  

 

Når Coopansatte i denne undersøkelsen rapporterer at de i så stor grad kjenner sitt 

ansvarsområde og arbeider etter klart definerte mål, og rutiner er det svært positivt med tanke 

på at de derigjennom vet hva som forventes av dem. For mange og/eller for høye mål, rutiner 

og retningslinjer kan imidlertid fort komme i konflikt med en arbeidstakers autonomi9 dersom 

de begrenser arbeidstakernes muligheter til selv å velge hvordan arbeidsoppgavene skal 

utføres. Herunder faller også spørsmål om målene erfares som realistiske og om de opplever å 

ha de nødvendige ressursene for å innfri dem. Mot dette bakteppet stilte vi medlemmene en 

rekke spørsmål, blant annet om de selv er med å definere målene for sin jobb. Her svarer så 

mange som 65,5 prosent at de ”ofte” eller ”svært ofte” er med å sette egne mål. 

 

                                                 
9 Å være autonom betyr å gi seg selv sin ”egen lov” – det vil si at et individ velger hvilke begrensninger som skal 
legges på hans egne handlinger. 
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Til dette ønsker vi å knytte et par kommentarer. Igjen er det viktig å minne om at det kan 

synes som om ”mål” i denne sammenheng forstås synonymt med budsjetter. Disse opplever 

butikksjefene at de har de har relativt gode muligheter for å øve innflytelse på. I intervjuene 

med butikksjefene fremkommer det imidlertid at de opplever langt flere ”mål” som styrende 

for deres hverdag. Foruten rutinene i ”beste praksis” vises det også til nøkkeltall som de skal 

rapportere på og som de blir målt etter. I den sammenheng er det særlig arbeidsoppgaver som 

er tallfestet med timeverk som trekkes frem. Slike beregninger av nøkkeltall skjer sentralt og 

så langt vi har brakt i erfaring har butikksjefene liten eller ingen innflytelse over disse: 

 
”For eksempel har du krav om at butikken skal være perfekt til enhver tid samtidig 
som du ikke har stor nok bemanning til å klare det. Det er så utrolig mange 
arbeidsoppgaver du blir pålagt å gjøre samtidig som du ikke kan ha det timeverket som 
kreves for å klare det”. 

 

Det at personalkostnader er et av flere mål de vurderes etter kan være et viktig bakteppe for å 

forstå frekvensfordelingen som følger av spørsmålet om hvorvidt de kan ansette folk etter 

behov. 
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Som det fremgår av diagram 15 er det en forholdsvis stor andel, ca 59 prosent, som krysser av 

på de midtre og laveste verdiene når de blir bedt om å vurdere hvor godt påstanden om at de 

har mulighet for å ansette folk etter behov stemmer med deres arbeidssituasjon. Her viser 

gjennomsnittskårene på henholdsvis 3,4 og 3,5 at det er små forskjeller mellom butikksjefene 

og administrativt ansatte. 

 

På mange måter utgjør alle eksplisitte mål, nøkkeltall, rutiner og retningslinjer for en 

butikksjefstilling så mange krav at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om stillingens 

”særskilte selvstendige karakter” er i ferd med å trues. Særlig er det et inntrykk vi sitter igjen 

med etter å ha vurdert medlemmenes muligheter for å påvirke rammebetingelsene for sitt 

arbeid. For eksempel er det interessant å merke seg at medlemmene skårer lavere på 

spørsmålet om de selv kan bestemme hvilke arbeidsoppgaver de skal få, enn på spørsmålet 

om påvirkning av egne mål. Av diagram 16 Ser vi at 43,1 prosent svarer at de ”ofte” eller 

”svært ofte” kan bestemme sine arbeidsoppgaver, mens henholdsvis 23,3 og 18,1 svarer at de 

”nokså ofte” eller ”nokså sjeldent” kan det. Vi aner med andre ord en tendens mot de midtre 

verdier som det vil være interessant å følge utviklingen av de nærmeste årene. I denne 

sammenheng er det også verdt å merke seg en viss forskjell i gjennomsnittsskårene for 
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butikksjefer 3,5 og administrative ledere 4,2. Sistnevnte kategori rapporterer en noe større 

innflytelse på dette området.  

 

 

 

I intervjuer fremkommer det forholdsvis tydelig at butikksjefene, til tross for å føle at dagen 

er styrt av mål, krav og rutiner, samtidig opplever å ha kontroll over sin lokale enhet. Her er 

det imidlertid svært interessant at butikksjefene, når de blir spurt om innflytelse, stort sett går 

over til å snakke om frihet fra fysisk overvåkning/kontroll, i form av tilstedeværende 

overordnede: 

 
”Altså, jeg føler ikke at det går noen her og kontrollerer det jeg gjør, altså passer på 
meg. Sånn sett styrer jeg arbeidsdagen min selv. Samtidig er det jo sånn at det er 
rutinene som styrer dagen din. Følger du dem kan ingen ta deg”. 
 

Selv om de fleste butikksjefene beskriver en stor grad av lokal innflytelse, forstått som fravær 

av andre som kontrollerer dem, forteller de fleste at de erfarer å ha forholdsvis reduserte 

muligheter for å fremme ønsker og forslag oppover i organisasjonen Coop: 

 
”Jeg har en veldig god kontakt med min driftssjef. Han forstår meg eller vi forstår 
hverandre. Derimot føler jeg ikke at jeg kan påvirke eller blir hørt av hans sjef igjen. 
Det tror jeg har veldig mye å gjøre med hva slags ledere vi etter hvert har fått inn. Jeg 
merker en utrolig stor forskjell på de som selv har erfaring fra butikk og som vet hva 
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butikkdrift dreier seg om. De forstår utfordringene du står i. Ledere uten denne 
erfaringen ser bare tall og økonomi. De ser rett og slett ikke ting på samme måten som 
oss. Det blir to virkelighetsoppfatninger og jeg føler det er vanskeligere og 
vanskeligere å bli sett, forstått og tatt på alvor”. 

 

Sannsynligvis er dette et viktig bakteppe når respondentene blir spurt om de har mulighet for 

å påvirke beslutninger som er viktige for deres arbeid. Her krysser i underkant av 50 prosent 

av på de midtre verdiene hvilket indikerer at mange opplever å ha en relativt liten innflytelse 

på overordnete beslutninger. Samtidig er det verdt å merke seg at 31 prosent faktisk mener de 

”ofte” har anledning til å påvirke. Her finner vi igjen en viss forskjell i gjennomsnittsskårene 

for butikksjefer som er på 3,7 og administrative ledere som er på 4,3.  

 

 

Når det gjelder autonomi mener vi det helt klart er grunn til å stille spørsmålstegn ved hvor 

stor innflytelse butikksjefene egentlig har over rammebetingelsene for jobben de utfører. I 

intervjuer forteller de fleste at de blir gitt et sett rammebetingelser og at det er opp til dem å 

”take it or leave it”. Som vi allerede har vært inne på er ”tid” i denne sammenheng en av de 

viktigste rammebetingelsene. På spørsmål om de selv kan bestemme hvilke tidsfrister eller 

hvilket arbeidstempo som blir satt, er det så mange som 38,8 prosent som svarer at de 

”sjeldent” eller ”svært sjeldent” kan det. Tilsvarende er det 16,3 prosent som har krysset av 

for ”ofte” eller ”svært ofte” på dette spørsmålet. Her ser vi en klar tendens til opphoping på de 
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midtre verdiene og igjen finner vi en forholdsvis stor forskjell på gjennomsnittsskårene til 

butikksjefer og administrative ledere som er på henholdsvis 2,7 og 3,6. Sistnevnte kategori 

har også på dette området langt større innflytelse på viktige rammebetingelser enn sine 

kollegaer. Gitt en fortsatt innskjerping av jobbkrav mener vi dette er ett av flere områder det 

blir svært interessant å følge utviklingen av. 

 

 

 

Vi kan også lese en viss mangel på autonomi i svarene som gis på spørsmålet om de kan 

påvirke mengden av arbeid som blir tildelt dem. Her svarer over 50 prosent at de sjeldent har 

muligheten til det og tatt i betraktning at drøye 22 prosent svarer nokså ofte, indikerer dette at 

respondentene totalt sett har relativt begrensede muligheter til å øve innflytelse på 

arbeidsmengden. Også her finner vi en liten forskjell mellom butikksjefers gjennomsnittsskår 

som er 3,2 og administrative lederes gjennomsnittsskår som er 3,5. 
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2.4 Om mestring av arbeidet 

Opplevelse av kontroll i arbeidssituasjonen er naturlig nok også nært forbundet med 

opplevelse av å mestre arbeidet. Mestring i denne sammenheng avhenger av at kvantiteten og 

kvaliteten på det arbeidet samsvarer med de standardene vi og andre setter til oss selv.  

Nedenstående tabeller viser at medlemmene i region FLF er relativt godt fornøyd i så 

henseende idet ca. 62 prosent svarer at de er ”godt” eller ”svært godt” fornøyd med kvaliteten 

og ca. 54 prosent svarer det samme om kvantiteten.   
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Som vi skrev noe mer inngående om i hovedrapporten bygger en rekke ledelsesteorier i dag 

på Maslows (1966 sitert i Atkinson 1993) behovshierarki. Det vil si at en legger til grunn en 

ide om at mennesket, etter å ha tilfredsstilt en rekke mer grunnleggende behov, vil føle behov 

for å realisere sine unike evner og talenter. I ledelseslitteraturen har gjerne dette blitt koblet til 

realisering av individuelle arbeidsmål og ofte har det blitt hevdet at bekreftelsen som ligger i 

måloppnåelse er sterkt belønnende i seg selv. Selv om Maslows behovsteori som nevnt ikke 

støttes empirisk står idealet om å realisere personlige mål og la seg motivere av dette, sterkt i 

vår vestlige kultur (Nordrik 2002). På sett og vis kan en kanskje hevde at slike idealer er med 

å overdrive betydningen av indre belønning, og det på bekostning av ytre belønning10. En 

nyere norsk studie nyanserer bildet av den ideelle arbeidstaker som primært styrt av indre 

motivasjon betraktelig. Her så man på sammenhengen mellom risiko for sykdom og forholdet 

mellom innsats og belønning og i den forbindelse konkluderte forsker Bjørn Lau med at det 

generelt er viktig for mennesker at den innsatsen de yter på jobben også blir lagt merke til og 

honorert. Om ikke det er samsvar mellom egen innsats og den belønningen som arbeidsgiver 

gir, står arbeidstakere i fare for å pådra seg fysiske så vel som psykiske helseplager. Særlig 

                                                 
10 Det er vanlig å skille mellom to typer resultater eller belønninger, henholdsvis ytre og indre, der eksempler på 
førstnevnte kan være økt mestringsevne, større tilfredshet, selvrealisering og en følelse av solidaritet med andre 
mens sistnevnte omfatter lønn, forfremmelse, status og aksept mfl (Lawler 1971).  
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utsatt hevder han at arbeidstakere med et høyt engasjement i lite belønnende 

virksomhetskulturer er (Lau 2008).  

 

Ettersom belønning, forstått som ytre bekreftelser på innsatsen som legges ned regnes for å 

være viktig for arbeidstakeres helse, ble det stilt en rekke spørsmål rundt dette forholdet i 

Coopkjeden. Blant annet ble medlemmene spurt om de erfarer å få informasjon om kvaliteten 

på det arbeidet de utfører. På dette spørsmålet er det bare 33,6 prosent som svarer at de ”ofte” 

eller ”svært ofte” får det.  

 

 

At relativt mange Coopansatte opplever at arbeidsgiver ikke har metoder og systemer som 

fanger opp den innsatsen de yter gjenspeiles også i svarene de gir på spørsmålet om hvor godt 

de mener bedriftens vurderingssystem klarer å måle deres arbeidsinnsats. Her svarer drøye 55 

prosent at de erfarer systemet som relativt dårlig egnet til det. Kun 14,9 prosent mener 

systemet er ”bra” eller ”svært bra”. Dette erfares likt av både butikksjefer og administrative 

ledere idet gjennomsnittsskåret for begge gruppene er 3,2.  
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Den generelle mangelen på ledelsens bekreftelse av arbeidsinnsats fremkommer også tydelig i 

intervjuene med butikksjefene: 

 
”Jeg føler over hodet ikke at mine ledere ser den innsatsen og det arbeidet som legges 
ned i butikken”.   

 

At arbeidsinnsatsen ikke ses og derav ikke belønnes i tråd med deres forventninger 

gjenspeiler seg også når vi kommer inn på spørsmål om lønn. Uten unntak beskrives 

grunnlønna i intervjuene som ”for lav”: 

 
”Jeg får absolutt ikke kompensert for alt jeg jobber. Helt klart ikke. Vi får ikke betalt 
for den jobben vi gjør og det ansvaret vi har. Det er ikke bare alle timene du er i 
butikken, men du er jo egentlig tilgjengelig hele døgnet. Selv om du sitter hjemme så 
tenker du jobb. Det er rett og slett vanskelig å koble ut jobben selv om du er hjemme. 
Kona pleier å si at du er hjemme, men du er ikke hjemme allikevel. Altså, dette blir 
nesten en livsstil, men jeg har rett og slett problem med å si at når klokka er fire så er 
jeg ferdig på jobb. Den er der hele tiden. Våkner jeg på natta så er den der”. 

 

Flertallet av medlemmene i region FLF oppgir at månedslønnen, uten bonus og godtgjørelse, 

ligger mellom kroner 30 000 og 40 000. Her er det relativt store forskjeller mellom 

butikksjefer og administrative ledere. Mens 39 og 43 prosent av butikksjefene oppgir mellom 

henholdsvis 20 001 – 30 000 og 30 0001 – 40 000 kroner i måneden oppgir 27 og 35 prosent 
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av de administrative lederne en månedslønn på henholdsvis kroner 30 0001 – 40 000 og 

40 001  - 50 000. Videre oppgir 19 prosent av de administrative lederne at de tjener mellom 

50 001 – 60 000 kroner i måneden mens det tilsvarende bare er 4 prosent av butikksjefene 

som oppgir denne månedslønnen. Blant de som tjener kroner 60 001 eller mer finner vi 13 

prosent administrative ledere og ingen butikksjefer.  

 

 

I intervjuer er det da også butikksjefene som i særlig grad synes å være opptatt av at 

grunnlønna er for lav. Flere sier eksplisitt at arbeidet for å heve denne bør være en av 

Ledernes prioriterte oppgaver: 

 
”Når jeg snakker om lønn så snakker jeg ikke om bonus, men den faste månedslønna 
du har, for det er jo den du egentlig skal leve av. Den står ikke i forhold til de 
arbeidsoppgavene du har som butikksjef. En prioritert oppgave for Lederne må være å 
få opp grunnlønna. Det er klart at om du blir syk og faller ut av arbeidslivet, så er den 
svært viktig. Det er grunnlønna som det er viktig å få opp”. 

 

Misnøyen med lønna gjenspeiles også i den kvantitative undersøkelsesdelen. På spørsmål om 

hvor fornøyde de er med lønna svarer 57 prosent at de er relativt misfornøyde. Her er det 

interessant å merke seg at butikksjefene i større grad enn de administrative lederne er 

misfornøyd med lønnen i det deres gjennomsnittsskår på dette spørsmålet er henholdsvis 2,85 

og 3,75.  
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Når det gjelder selve belønningssystemet gjenspeiles også misnøye. Her har en så stor andel 

som 70 prosent krysset av i den laveste delen av skalaen fra 1-10. Svært få er svært fornøyd 

med lønnssystemet.  
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Ikke overraskende gjenspeiles overnevnte misnøye også i hvor motiverende de finner dagens 

lønns- og belønningssystem. Mens hele 31 prosent verken finner dagens lønn- og 

belønningssystem motiverende eller demotiverende er det ca. 40 prosent som mener det er 

”lite” eller ”svært lite” motiverende. 
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På spørsmål om hva slags lønns- og belønningssystem de foretrekker svarer 26,1 prosent at de 

ønsker fast lønn, 43,2 prosent at de foretrekker fast lønn og individuelle tillegg, mens 11,7 

oppgir resultatbasert lønn og 18,9 prosent fast og resultatbasert lønn.   

 

 

3 Diskusjoner 

Når det gjelder Ledernes medlemmer innen region FLF er det mest i øyenfallende at dette er 

en gruppe som jobber et stort antall timer per uke. I intervjuer anslår butikksjefer at de 

arbeider oppunder 50 timer i uken og at deres overtidsarbeid er pliktstyrt. Både butikksjefer 

og andre administrative ledere er fritatt overtidsbestemmelsene med henvisning til at de har 

”særlig uavhengige stillinger”. Mens administrative ledere i stor grad innfrir myndighetenes 

krav til ”uavhengighet” i dette tilfellet, mener vi at det er grunn til å stille store spørsmål ved 

om dette er tilfelle for butikksjefene.  

 

Ved årtusenskiftet ble det rettet en stor oppmerksomhet mot overtidsproblematikken. Ikke 

minst avdekket en undersøkelse foretatt av NITO at arbeidstakere med overtidsbetaling 

inkludert i sin faste lønn som oftest ikke hadde avtaler om antall overtidstimer. Hovedårsaken 

til at arbeidstakere ble nektet retten til overtidsbetaling var henvisningen til at deres stilling 

var vurdert som ”særlig selvstendig” (NITO sitert i Senito 2006: 7). I en senere undersøkelse 

ble arbeidsgivere, hovedsakelig representert ved personalledere bedt om å begrunne hvilke 

kriterier de la til grunn for ”særlig selvstendige stillinger”. Resultatet viste at svært få 

begrunnet dette med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven (Senito 2006: 20-23). I kjølvannet av 

kartleggingen ble det fra myndighetenes side uttrykt bekymring for at mange arbeidsgivere 

benytter seg av unntaksbestemmelsene uten at de egentlig kjenner til og oppfyller kriteriene 

for dette godt nok. Den 1. Januar 2006 ble derfor begrepet ”særlig selvstendig stilling” skiftet 

ut med ”særlig uavhengig stilling” og i høringsnotatet av 24.12.2007 ble det foreslått å 

innskjerpe kriteriene for hva som er å regne for ”uavhengighet”. Her står det blant annet at 

det:  

 

”… for å falle inn under begrepet særlig uavhengig stilling ikke er tilstrekkelig å 
kunne kontrollere egen arbeidstid og/eller ha fleksibel arbeidstid. En særlig uavhengig 
stilling må innebære en tydelig og åpenbar ”selvstendighet” eller ”uavhengighet” i 
hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgavene organiseres og gjennomføres. Begrepet 
dekker arbeidstakere som i stor grad selv prioriterer sine oppgaver, hva de skal gjøre, 
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når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres” (Høringsnotat AID 
24.12.2007)” 

 

Tatt i betraktning de resultatkravene og detaljerte driftsrutinene som butikkledere i 

Coopkjeden i dag stilles ovenfor mener vi det er grunn til å stille spørsmålstegn ved 

stillingens uavhengige karakter. Ikke bare blir de målt i forhold til nettoresultat, men gjennom 

rutinesettene blir de og fortalt hvordan målene skal nås, og gjennom nøkkeltall hvor mange 

timeverk de har til rådighet i sine målbestrebelser. Dette er helt vesentlige rammebetingelser 

som i stor grad styrer butikksjefenes hverdag og slik vi ser det svekkes uavhengigheten 

ytterligere når vi vet at butikksjefer opplever det som svært vanskelig å komme i en posisjon 

der de aktivt kan påvirke for eksempel hvilke arbeidsoppgaver de får tildelt og 

arbeidstempoet. At driftskravene bestemmes i kjedestyrer hvor de som butikksjefer ikke blir 

tatt med i reelle drøftinger og forhandlinger, mener vi fratar dem muligheten til selv å 

prioritere arbeidsoppgaver, slik myndighetene forutsetter at arbeidstakere med særlig 

selvstendige stillinger skal kunne gjøre.  

 

3.1 Kampen om tiden 

På bakgrunn av intervjuer dannet det seg også et klart inntrykk av at medlemmene innenfor 

region FLF generelt har et noe distansert forhold til begrepet ”overtid”: ”… nå har jo ikke jeg 

overtidsbetalt” er et helt vanlig svar på spørsmålet om de jobber mye overtid. Betyr imidlertid 

det faktum at de ikke har betalt for arbeidstimer utover alminnelig arbeidstid at begrepet 

”normalarbeidsdag” eller ”normalarbeidstid” ikke har relevans for dem? Så definitivt ikke. 

Tatt i betraktning denne undersøkelsens andre sentrale funn, nemlig medlemmenes misnøye 

med lønn/belønning, mener vi gruppen har mye å vinne på at Lederne revitaliserer 

”normalarbeidsdagen” som begrep. 

 

Her må det presiseres at ”normalarbeidsdagen” verken er et presist eller entydig begrep men, 

som Nicolaisen (2000: 45) påpeker, det er uansett et svært sentralt begrep i det norske 

arbeidslivet. Når loven om 8-timersdagen ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 1919 ble det 

hevdet at: 

 
”Fagorganisasjonen hadde vunnet sin største seier. Fra en drøm og en utopi var 8-
timersdagen trådt fram i det levende liv og blitt til virkelighet gjennom 
fagforeningsrørslas ustanselige kamper. (…) Og den var reist som det stadige krav ved 
alle tariffrevisjoner, der en skar seg inn i den lange arbeidsdagen og erobret mer fritid 
seigt og sikkert, kvarter for kvarter” (Ousland 1949: 373 sitert i Nicolaisen 2000: 46). 
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Som det påpekes i studien ”Normalarbeidsdagen i utvikling eller avvikling” (Nicolaisen 2000: 

46-57) kan ”normalarbeidsdagen” forstås ut fra to dimensjoner, henholdsvis som sosial 

praksis og som praksis sett i lys av Arbeidsmiljøloven og av tariffavtaler. Forstått som sosial 

praksis knyttes normalarbeidsdagen an til flertallets arbeidstid som ennå er ordinær dagtid 

mellom kl. 07.00 og 17.00 i tillegg til at den også relateres til samfunnets tidsstruktur. 

Eksempelvis er som regel barnehager, skoler og ulike fritidstilbud rettet inn etter foreldres 

arbeidstid. Derav har gjerne avvikende arbeidstid blitt omtalt som ”ubekvem arbeidstid”.  

 

Selv om ikke normalarbeidsdagen er et juridisk eller presist begrep ligger allikevel 

normalarbeidsdagstenkningen til grunn for Arbeidsmiljøloven. Blant annet gjelder det 

bestemmelser om hvile mellom arbeidsøkter og lengde på arbeidsøkter. 

Arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven omtales gjerne som liberale sammenlignet 

med tilsvarende bestemmelser i tariffavtaler. Det skyldes at AML åpner for å plassere dagtid i 

hele tidsrommet mellom 06.00-21.00 uten at det utløser rett til overtidsbetaling, mens 

tariffavtalene gjerne har bestemmelser som plasserer arbeidstiden mellom 06.00/07.00 og 

16.00/17.00. Arbeid utover dette tidsrommet kan utløse krav om, eller forhandlinger om, 

overtidsbetaling.  

 

I overnevnte studie viser forskeren hvordan partene i arbeidslivet fremdeles utkjemper kamper 

om normalarbeidsdagen. Enten står striden om hvilket tidsrom arbeidstiden skal plasseres 

innenfor og/eller det kjempes om at arbeidstid utover en normalarbeidsdag er tid det skal 

betales for. Slik situasjonen er i dag er det grunn til å spørre om butikksjefene i Coop i ferd 

med å tape begge disse kampene? 

 

I 2003 ble loven om åpningstider opphevet og åpningstidene reguleres i dag av 

helligdagsloven av 1995 og gjelder bare helligdager og høytidsdager (Rasmussen og 

Reidarson 2007: 97). For arbeidstakergrupper med tariffestede normalarbeidsdager legges det 

også rammer for driftstid, produktivitet, lønnsomhet og for arbeidstakernes fritid, og at 

endringer i ett forhold faktisk vil kunne påvirke alle de andre (Nicolaisen 2000:46-49 ). Når 

det gjelder driftstiden defineres gjerne den som virksomhetens åpningstid. Åpningstiden 

henger igjen sammen med lengden på og plasseringen av arbeidstiden. Fra arbeidsgiversiden 

har man årevis argumentert mot reguleringer av driftstiden fordi det har vært forbundet med 

overtid og kostnader som fra deres side har gjort lønnsomhet ved produksjon til ubekvemme 
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arbeidstider for liten. Med liberalisering av lovverket og uten tariffestet normalarbeidsdag får 

markedet større spillerom. Det gjør det fra arbeidsgiversiden lettere å henvise ”kundens 

behov” ”konkurranse situasjonen” når det rettes pålegg om nye åpningstider. Butikksjefene 

forteller at de føler seg maktesløse overfor slike argumenter og motargumentene blir sjeldent 

hørt eller tatt hensyn til. Per i dag har de heller ikke noen formell innflytelse på viktige 

beslutninger som dette. Flere av butikksjefene for Prix butikkene11 som her har vært intervjuet 

forteller at de ble pålagt å utvide åpningstidene og at deres motargumenter ikke ble tatt 

hensyn til. Etter noe tid med utvidede åpningstider forteller også flere at åpningstidene har 

ført til merkostnader snarere enn omsetningsøkning: 

 
Vi har jo også fått åpningstider nå som er ganske voldsomme. Vi har jo nå åpent til 
klokken elleve om kveldene. Det var jeg imot, men da var det argumentet om at 
konkurrentene våre hadde åpent og at vi derfor ikke hadde noe valg, som gjaldt. Jeg 
ser jo det argumentet fra arbeidsgivers side, men samtidig krever det ennå mer av oss i 
forhold til dette med bemanningsplanlegging. (…) Omsetningen har ikke økt etter at 
åpningstidene ble utvidet, så dette er egentlig bare en merkostnad for meg”. 

 

På sett og vis kan en altså si dereguleringen og desentraliseringen har gjort det mulig for 

arbeidsgiversiden å velte kostnadene ved produksjon til ulønnsomme tider over på 

butikksjefene 

 

Uten lovregulerte åpningstider og tariffestet normalarbeidsdag blir i alle fall kampen om å få 

kompensasjon for tiden de pålegges å bruke viktig å få kompensert. Spørsmålet er om 

butikksjefene også står i fare for å tape denne kampen? For de arbeidstakergruppene som har 

frasagt seg retten til å forhandle om nevnte forhold tuftes det på en forventning om at lønnen 

er såpass høy at den langt på vei kompenserer for det som måtte påløpe av arbeidstimer utover 

en normalarbeidsdag (Senito 2006: 7-8). At lønnen når den deles på totalt antall arbeidstimer 

gjennom et år allikevel synes rimelig. Kan vi påstå at dette er tilfelle for butikklederne i 

Coopkjeden? 

 

Grunnlønnen i Coop kjeden er satt etter butikkenes omsetning og for en dagligvarebutikk med 

en omsetning på mellom 0-10 millioner kroner utgjør denne kr. 334 788,-. Ligger 

                                                 
11 Coop kjeden opererer med flere profilgrupper: stormarked/Coop Obs, supermarked/Coop Mega og 
Superetter/Coop Marked og Lavprisbutikker/Prix (Rasmussen og Reidarson 2007: 55) og ved senere 
undersøkelser kan det være hensiktsmessig å skille mellom medlemmer innenfor de respektive gruppene for å 
kunne avdekke særegenheter innenfor hver av dem. 
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omsetningen mellom kr. 10-15 millioner kroner er grunnlønnen satt til kr. 341 352,-12. Som en 

butikksjef i sistnevnte kategori sa: ”Jeg kan ikke begynne å dele det beløpet på antall timer jeg 

jobber, da ser jeg hvor lav timelønna mi virkelig er, og det er ikke særlig motiverende”.  

 

Kompensasjon i form av belønning er et viktig aspekt ved den høye overtidsbruken. Et annet 

viktig aspekt er at beslutninger som foretas sentralt i Coop kjeden, med konsekvenser for 

butikksjefenes arbeidstid, kan det få betydning for både helse og fritid. På bakgrunn av 

resultatene i denne undersøkelsen mener vi det er stor grunn til å være oppmerksom på den 

betydelige intensiveringen av arbeidsdagen som særlig butikksjefene rapporterer har kommet 

i kjølvannet av konseptstyring og desentralisering. Negative stressorer over tid i 

arbeidssituasjonen påvirker hele kroppen og det kan i tillegg til problemer i nervesystemet 

føre til muskel- og skjelettplager, hjerte og karlidelser. I fremtiden blir det et spørsmål om 

Lederne, Region FLF bør vurdere å gå inn for en sykemeldingsrapportering som gjør det 

mulig å følge utviklingen i tiden fremover.  

 

Et så pass intensivert arbeid får også som informantene her har trukket frem, store 

konsekvenser for deres fritid. Som nevnt i hovedrapporten har man i kjølvannet av senere 

tiårs liberalisering av lovverket parallelt sett en betydelig ideologisk argumentasjon for 

hvorfor deregulering er lønnsomt både for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Det nye 

mantraet er at ”det som er bra for kunden er bra for oss” og arbeidsgivere lover å 

desentralisere ansvar og myndighet som både skal gjøre det lettere og morsommere å innfri 

kundens behov. Gjennom dette lover arbeidsgiversiden så spennende og utfordrende jobber at 

arbeidstakerne etter hvert vil hevde at ”jobben er viktigere enn fritiden” og at det blir 

”morsommere på jobb enn hjemme”. Som vi tidligere har argumentert for mener vi dette er en 

sannhet med store modifikasjoner og at det her er snakk om ”sfærebrytere” som har til hensikt 

å bryte ned skillene mellom arbeidsliv og privatliv i lønnsomhetens- og effektivitetens navn, 

mer enn i menneskehetens. I denne undersøkelsen ba vi respondentene fordele 1-100 poeng 

ettersom hvor viktig de vurderte ulike områder i livet. Innen region FLF ga medlemmene 

”fritid” et gjennomsnittsskår på 20,4, ”familie” 39,2 og ”arbeid” 39,5. Med andre ord vurderes 

familie og arbeid som to viktig og likeverdige områder i livet, mens fritid synes å spille en 

                                                 
12 Eksemplene er hentet fra lønnssystemet for Coop Nord fra 1.4.2007 
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noe mindre, men langt fra lite betydningsfull, rolle13. Fritid er uansett å regne som en verdifull 

tid, som det fremdeles er rimelig å forvente blir kompensert om den går med til arbeid.  

 

Når vi har valgt ”kampen om tiden” som tittel for denne rapporten er det fordi vi mener det er 

grunn til å spørre om det arbeidsgiversiden definerer som delegering av ansvar og myndighet i 

større eller mindre grad betyr intensivering av arbeidstakernes arbeidstid. Både i innhold ved 

at jobbkravene stiller store krav til kompetanse men og i tempo. Flere butikksjefer sier 

eksplisitt at desentralisering i all hovedsak betyr at de har ”fått ansvar for flere 

arbeidsoppgaver”. Denne yrkeskategorien skårer da også høyest på 

intensiveringsindikatorene. Generelt synes dagens arbeidsbetingelser å sette dem i en sårbar 

posisjon hvilket vil utfordre Lederne hva gjelder å finne strategier for å møte14 disse 

utfordringene. 

 

I hovedrapportens innledningskapittel beskriver vi i korte trekk endringene i 

organisasjonsmønsteret i Norge fra 1970-tallet og frem til i dag. Blant annet vises det til 

forskere som mener at LO på grunn av sin likhetsideologi har hatt problemer med å rekruttere 

og beholde yrkesgrupper bestående av såkalte ”funksjonærer”. Lang på vei har kanskje også 

dette vært tilfellet for de gruppene som Lederne i dag organiserer innen Region FLF. På 

bakgrunn av organisasjonsplikt var butikksjefene i Coop kjeden tradisjonelt organisert i LO 

forbundet Handel og kontor (HK). Siden tusenårsskiftet har imidlertid stadig flere butikksjefer 

meldt overgang til Lederne, ikke minst på grunn av HK’s lønnsstrategi som de mente ikke 

ivaretok deres interesser på en tilstrekkelig god måte. På grunn av lav toleranse for 

lønnsforskjeller mente butikksjefene at de som gruppe at de ble holdt tilbake lønnsmessig av 

andre grupper av butikkansatte som også HK organiserer. Sannsynligvis har Lederne en profil 

som vil være mer i overensstemmelse med deres fagforeningsorientering15 og nå som også 

arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO har måttet overføre sentral forhandlingsrett fra HK til 

Lederne/FLF borger det for at lønnskampen i fremtiden vil drives med noe andre virkemidler. 

Ikke minst er årets tariffoppgjør et klart signal om dette ettersom overenskomstene nå er 

endret fra å være sentrale forhandlinger til lokale forhandlinger for butikksjefene og 

lønnssamtaler for administrative ledere. Det vil si at det nå skal gjennomføres forpliktende 

                                                 
13 Det er imidlertid noe overraskende at gjennomsnittsskåret for fritid er så pass mye lavere enn for områdene 
arbeid og fritid. Noe av forklaringen på dette mener vi ligger i det vi i hovedrapporten diskuterte under arbeidets 
betydning for menneskers sosiale identitet. Det kunne allikevel ha vært interessant å finne mer ut av hvordan 
respondentene resonnerer rundt dette spørsmålet.  
14 I den forbindelse vises det til eget strateginotat. 
15 Viser her til Scheuers/Fennefoss modell s. ….. i hovedrapporten 
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lokale forhandlinger og forpliktende personlige samtaler, et system tilpasset det enkelte 

samvirkelag og den enkelte leder.  

 

Hvorvidt overnevnte endringer vil innfri gruppenes lønnsmessige forventninger gjenstår å se. 

Likeledes gjenstår det å se om systemet gjør at region FLF vil få større forskjeller innad i 

gruppene de organiserer, hvordan dette vil mottas av medlemmene og hvilke strategier en 

iverksetter for eventuelt å bøte på dette. 
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