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Executive Summary 



Sammendrag 
Hovedfunn Anbefalte tiltak

●

●

●

●

●

●

●

● Hovedstyre bør utvikle en egen håndbok rettet 
mot eget arbeid 

● All informasjon som deles med lokallag, bør også 
deles med HS og landsstyre, og informasjon som 
deles med landsstyrer skal deles med HS

● Overlappingsmøte bør være obligatorisk både for 
lokallag, landsstyrer og HS

● Alle tiltak fra sekretariatet og HS bør formuleres 
med en forklaring av bakgrunnen og opplyse om 
prosess for beslutning

● HS bør opprette en arbeidsgruppe for å vurdere 
alternative organisasjonsmodeller



Bakgrunn og formål



Prosjektets bakgrunn og formål

Formålet til arbeidsgruppen har vært å 
avdekke nåsituasjonen rundt intern 
kommunikasjon i ANSA og deretter 

identifisere tiltak som kan være med å 
forbedre situasjonen. 

Henstilling til HS 2019-2020: ANSA skal 
ved en arbeidsgruppe bestående av minst 
én person fra hvert ledd i organisasjonen 
lage et strategisk dokument for intern 
kommunikasjon. Dette arbeidet kan gjerne 
presenteres på GF 2020. 

I tillegg ønsker vi å se på dagens 
organisasjonsstruktur for potensielle nye 
modeller som kan ta ANSA inn i fremtiden. 

Bakgrunnen for prosjektet Beskrivelse av formålet



Prosjektets har hentet inn og sammenstilt 
innsikt fra alle nivåer i organisasjonen

15 intervju

4 fra lokallagsnivå

7 fra landsnivå

2 fra utvalg

1 fra HS 

1 fra sekretariatet 

Metodologi Anbefalte Interessenter

ANSAs spørreundersøkelse

Data analyse 

Semi-strukturerte intervju

30-40 minutter 

Intervjuguide med spørsmål 
rettet mot intervjuobjektets 
opplevelse og erfaring 

All data har blitt behandlet 
konfidensielt 

1. Hovedstyre bør utvikle en egen håndbok rettet mot 
eget arbeid 

2. All informasjon som deles med lokallag, skal også 
deles med HS og landsstyre, og informasjon som 
deles med landsstyrer skal deles med HS

3. Overlappingsmøte skal være obligatorisk både for 
lokallag, landsstyrer og HS

4. Alle tiltak fra sekretariatet og HS skal formuleres 
med en forklaring av bakgrunnen og opplyse om 
prosess for beslutning

5. HS skal opprette en arbeidsgruppe for å vurdere 
alternative organisasjonsmodeller



Intervjuguide
• Kanaler 

• Hvor leter du dersom du lurer på noe? 
• Hva er bra/ dårlig med dagens kanaler? 
• Har du lest tillitsvalgtshåndboka? 

• Opplever du den som nyttig? 
• Bruker du andre håndbøker? 

• Relasjoner
• Hvilke relasjoner har du med leddet 

over/under?
• Hvordan oppleves kommunikasjonen 

ovenfra? 
• Hvilket forhold har du til sekretariatet? 

• Informasjonsdeling
• Hvor ofte tar du ting videre som du tror kan 

ha verdi for hele organisasjonen? 
• Hva gjør du når du ønsker å få informasjon 

opp i leddene? 
• Hvordan opplever du terskelen for å legge ut 

informasjon på kanalene vi har? 
• Organisasjonsstruktur

• Hva fungerer bra/ dårlig med dagens 
struktur? 

• Hvis vi kunne ha ett annet oppsett, hvordan 
skulle det sett ut? 

• Hvilken rolle kan sekretariatet ha? 



Hovedfunn



Kanaler Relasjoner Informasjonsdeling Organisasjonsstruktur

Hvilke hovedfunn har vi per kategori? 
1. Flere lokallag opplever 

manglende oversikt over 
organisasjonen og egen rolle

2. Rollefordelingen mellom HS og 
sekretariatet kan tydeliggjøres for 
alle tillitsvalgte

3. HS sin kombinerte rolle oppleves 
både som svært positiv for å 
kunne dele god erfaring, men 
også som vanskelig da lands 
meninger forsvinner dersom 
HS-rep er uenig. 

1. Lokallagene forholder seg 
hovedsaklig til landsstyrene og 
har lite til ingen forhold til verken 
i HS eller sekretariatet

2. Kontakten og relasjonen på tvers 
av nivåene oppleves som god og 
det er generelt lav terskel for å ta 
kontakt 

3. Rollene i sekretariatet for 
henvendelser kan klargjøres i for 
tillitsvalgte 

4. Land opplever stor variasjon i 
hvordan de blir behandlet av sin 
HS-representant 

1. Direkte kommunikasjon eller 
konkrete henvendelser har blitt 
mye enklere og terskelen for 
kontakt har blitt lavere etter 
implementering av Workplace

2. Det er spesielt viktig å dele 
informasjon i oppstarten og god 
overlapp er svært viktig 

3. Informasjonsdeling over flere 
nivå oppleves utfordrende og lite 
effektiv

4. Informasjonen som deles ovenfra 
oppleves som direktiv med 
manglende forklaring 

1. Workplace var et viktig løft i 
kommunikasjonen i ANSA. 
Terskelen har blitt lavere for 
kontakt, men lokallag savner at 
alle medlemmer har tilgang

2. Sharepoint er ukjent for de fleste 
og en rotete mappestruktur 
skaper frustrasjon hos mange 
medlemmer

3. Nettsiden fungerer bra for 
informasjon før studiene, men 
kunne vært mer brukervennlig for 
nåværende studenter

4. Tillitsvalgthåndboka er en god 
introduksjon til ANSA, men bør 
tas mer aktivt i bruk blant land og 
HS ved oppstart og overlapp



Dypdykk i hovedkategorier



ANSA bruker kanaler som gjør det enkelt å ta 
kontakt og å dele informasjon med andre  

“Sharepoint er ikke så godt organisert, 
mange dokumenter er svært gamle og 
mangler gjerne kompatibilitet. Er lite 
man faktisk kan bruke.”

“Workplace er oversiktlig og greit, det er lett 
å forstå, men vanskelig at fire personer i 
lokallagsstyret har tilgang til kun en konto. 
Det skaper vanskeligheter for 
kommunikasjon i chat. De blir nødt til å 
kontakte hverandre for å varsle om at de har 
fått info.”

“Ikke undervurder effekten av 
instagram for å få ut informasjon.”

“Tillitsvalgthåndboka er vanvittig nyttig 
når man er ny i vervet, men når du har 
kommet litt inn i vervet så er det da du 
begynner å mangle infoen.”

●

●

●

●

●



Relasjonene på tvers av 
organisasjonsleddene er gode 

“Terskelen for å be om hjelp er relativt 
lav, men ganske situasjonsbasert. Har 
man dårlig tid høyner terskelen for å ta 
kontakt for da må man innrømme dårlig 
time management, men det vil nok 
hjelpe med en situasjon hvor man bli 
godt kjent med sin HS-rep.”

“Kommunikasjonen vi får er bra. Også i 
å videreformidle det jeg ønsker å sende 
opp, der har workplace hjulpet. Av og til 
er det litt stille og oppfølging kan økes.”

“Relasjonen mellom HS og lokallagene er 
nesten ikke eksisterende. Den eventuelle 
kontakten man har går gjennom landsstyret, 
så det vi kanskje kan bli bedre på er at man 
har mer helhetlig kontakt.”

Hvilket forhold har du til sekretariatet?
- “Hvem er det?”

●

●

●

●



●

●

●

●

Informasjonsdeling på tvers av leddene oppleves 
som god og terskelen for å ta direkte kontakt er lav

“På workplace er terskelen ganske høy, 
enveiskommunikasjon går ovenfra ned. 
Men det “Politiske hjørnet” er litt bedre. 
Mer aktivitet av medlemmer kan gjøre 
det mer interessant, vi må bli flinkere 
på å vise entusiasme for hva andre 
deler.” 

“Jeg tror man kan bli mye bedre på å 
dele informasjon videre, og ikke bare 
gode eksempler på arrangement osv, 
men at et land hadde denne 
utfordringen for eksempel og hvordan 
den ble løst. At vi deler det som er litt 
utfordrende, og ikke bare 
solskinnshistoriene”

“Informasjonen kommer av og til uten 
noen forklaring på hvorfor endringer 
gjøres. Man kan godt skrive at nå skal 
man gjøre den og den endringen, men 
da må man også forklare hvorfor.”

“Føler jeg kan spørre hvem jeg vil 
egentlig, så blir jeg rettet til riktig 
person, men det meste av 
kommunikasjon går via Landsleder.”



Dagens organisasjonsstruktur er god og tydelig
●

●

●

●

“Sekretariatets skal sørge for kontinuitet, 
og jobbe med det administrative, støtte 
opp for det praktiske, men ikke 
nødvendigvis det organisasjonelle.”

“Det burde være en mer direkte 
konsultasjon i strukturen. Landene hadde 
en viktig rolle før med økonomisk kontroll 
over lokallagene, men når vi nå mister 
den kontrollen, så lurer man på hvem 
som har kontroll på lokallagene. Hvis det 
er HS, så blir det veldig spredt.”

“Jeg tror det er veldig bra med ANSA at 
HS har denne dobbeltrollen. Men det 
er viktig at HS har mandat til å utføre 
begge roller, og at kontoret ikke går inn 
i rollen på å oppfølge tillitsvalgte eller 
beveger seg inn og tar beslutninger på 
organisasjonsutvikling. Så en klarere 
rollefordeling mellom kontoret og HS, 
tror jeg vil føre til en mer effektiv 
organisasjon.”

“Hva med en HS representant direkte fra 
hvert landsstyre? 27 er litt mange, men 
en HS representant har ca. ansvar for 
1000 medlemmer, så det fungerer godt 
for eksempel UK som har ca 1000 
medlemmer. Men i andre litt mindre land 
gjelder det kanskje å samle regioner, typ 
Tsjekkia, Ungarn, Slovakia med til 
sammen 1000 med en representant.”



Identifisering av forbedringer



Kanaler Relasjoner Informasjonsdeling Organisasjonsstruktur

Hvilke hovedfunn har vi per kategori? 

1. Rollebeskrivelse av 
sekretariatet bør gjennomgås 
ved overlappingsmøtet

2. Hovedstyre bør utvikle en egen 
håndbok rettet mot eget arbeid 

1. Flere medlemmer i lokallagene 
bør ha tilgang til workplace 
(spesielt økonomiansvarlig) 

2. Alle tillitsvalgte (med bruker) 
bør få en grundigere innføring i 
Sharepoint, spesielt mtp maler 
og tilgjengelige dokumenter

3. Medlemssider bør gjøres mer 
tilgjengelig på nettsiden 

1. All informasjon som deles med 
lokallag, bør også deles med 
HS og landsstyre, og 
informasjon som deles med 
landsstyrer bør deles med HS

2. Overlappingsmøte bør være 
obligatorisk både for lokallag, 
landsstyrer og HS

3. Alle tiltak fra sekretariatet og 
HS bør formuleres med en 
forklaring av bakgrunnen og 
opplyse om prosess for 
beslutning

1. Lokallag bør få en bedre 
innføring i 
organisasjonsstrukturen og 
roller ved overlapp

2. HS og sekretariatet bør 
gjennomgå ansvar og roller for 
tydeliggjøring av mandat og 
kommunisere dette med 
tillitsvalgte

3. HS bør opprette en 
arbeidsgruppe for å vurdere 
alternative 
organisasjonsmodeller
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Tiltakene er vurdert mot verdi og kompleksitet 
for implementering 

1

2

1. Flere medlemmer i lokallagene bør ha tilgang til workplace (spesielt 
økonomiansvarlig) 

2. Alle tillitsvalgte (med bruker) bør få en grundigere innføring i Sharepoint, 
spesielt mtp maler og tilgjengelige dokumenter

3. Medlemssider bør gjøres mer tilgjengelig på nettsiden

4. Rollebeskrivelse av sekretariatet bør gjennomgås ved overlappingsmøtet

5. Hovedstyre bør utvikle en egen håndbok rettet mot eget arbeid 

6. All informasjon som deles med lokallag, bør også deles med HS og 
landsstyre, og informasjon som deles med landsstyrer skal deles med HS

7. Overlappingsmøte bør være obligatorisk både for lokallag, landsstyrer og 
HS

8. Alle tiltak fra sekretariatet og HS bør formuleres med en forklaring av 
bakgrunnen og opplyse om prosess for beslutning

9. Lokallag bør få en bedre innføring i organisasjonsstrukturen og egen rolle 
ved overlapp

10. HS og sekretariatet bør gjennomgå ansvar og roller for tydeliggjøring av 
mandat og kommunisere dette med tillitsvalgte

11. HS bør opprette en arbeidsgruppe for å vurdere alternative 
organisasjonsmodeller
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Anbefalte tiltak



Anbefalte tiltak

Hovedstyre bør utvikle en 
egen håndbok rettet mot 

eget arbeid 

All informasjon som deles 
med lokallag, bør også 

deles med HS og 
landsstyre, og informasjon 
som deles med landsstyrer 

skal deles med HS

Overlappingsmøte bør 
være obligatorisk både for 
lokallag, landsstyrer og HS

Alle tiltak fra sekretariatet 
og HS bør formuleres med 

en forklaring av bakgrunnen 
og opplyse om prosess for 

beslutning

HS bør opprette en 
arbeidsgruppe for å vurdere 

alternative 
organisasjonsmodeller

116 7 85




