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Tredve eiker samlet om et nav
blir et hjul - men det er

Hullet i navet som gjør
at hjulet kan brukes.

Krukkemakeren former leiren
til krukken er klar —men det er

Det tomme rom inne i krukken som gjør
at krukken kan brukes.

Gjennomborret av dører og vinduer

Står huset der —men det er

Det at huset er hult som gjør
at huset kan brukes

Ja visst skal vi ta i bruk
det som finns —men det er

Det som ikke finns som gjør
at det som finns kan brukes

Etter Lao Tse
Oversatt av Jan Erik Vold
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1. INNLEDNING

Ledelse innen helsevesenet er en krevende oppgave. Det stilles krav og forventninger til

ledere i helsevesenet i dag fra mange ulike hold - pasienter og pårørende, medarbeidere,

overordnede og samfunnet for øvrig. Ledelse handler om å påvirke, styre og tilrettelegge.

"Ledelse er det du brukerfor å skape et resultat" hevdet Paul Hellandsvik i vår første

introduksjon til Norsk topplederprogram 14.11.05. Dette er en spennende tilnærming til

ledelse. Utgangspunkt for vår problemstilling var at vi alle så på motivasjon som et viktig

element og en stor utfordring innen ledelse. Samtidig greide vi ikke se hvordan løse dette hver

for oss i hverdagen, dette ønsket vi fordype oss i. I vår diskusjon kom vi raskt inn på

organisasjonskultur og så dette som en spennende mulighet for sammenheng. Gjennom

diskusjon av våre caser ble vi opptatt av spørsmål som: Hvordan kan lederen påvirke

organisasjonskulturen? Er det slik at organisasjonskulturen påvirker den enkelte medarbeiders

motivasjon? Hvordan kan jeg som leder fremme motivasjon hos medarbeidere?

Er det lederens ansvar å motivere som sådan?

Vi mener på bakgrunn av dette å ha funnet en utfordrende problemstilling for denne

oppgaven. Raske skiftninger innen praksisfeltet vedrørende kunnskap, behandlingsrutiner, m.

m. gjør det vesentlig å ha motiverte medarbeidere som greier tilpasse seg stadige omstillinger.

Omstillinger og endringer er mer en regel enn et unntak. Vi har innen helsevesenet fått

rammebetingelser som foretaksorganiseringen, lovverk knyttet til pasienter og helsepersonell,

- innsatsstyrt finansiering og enhetlig ledelse m.m.
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J.P. Kotter beskriver det slik:

"Forandringstempoet vil ikke bli satt ned innen den nærmestefremtid. Konkurransen i de

fleste bransjer vil snarere bli tydeligere skjerpet i de neste"

Vi har alle lang erfaring fra ledelse innen spesialisthelsetjenesten og på bakgrunn av det

opplever vi de samme utfordringene. Samfunnet og helsevesenet er i stadig forandring, også

med hensyn til hva som kreves av ledere. En leder i dagens helsevesen er enda mer enn

tidligere avhengig av motiverte medarbeidere, for å lykkes med oppdraget hanihun har på

vegne av storsamfunnet.

Vi har valgt å ta utgangspunkt i personlige erfaringer gjennom tre historier (case) fra egne

avdelinger. Vi presenterer disse som utgangspunkt for drøfting av begrepene

organisasjonskultur, motivasjon og ledelse. Casene handler i hovedsak om det felles ansvar

ledere og medarbeidere har for helheten.

1.1 CASE 1 Organisasjonskultur

I min avdeling med ca. 200 ansatte er intensivavsnittet med ca. 40 pleierstillinger den største

enheten. Dette er en gruppe pleiere der de fleste har spesialutdanning. I dette avsnittet har vi

en tilsynelatende paradoksal situasjon:

Høyt nivå av forpliktelser i relasjon til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-

avtalen), det vil si mange individuelle tilpasninger

Høyt sykefravær

Alle stillinger er besatt og utskiftningsraten i personalgruppa er lav.
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I tillegg er det en nokså vanlig praksis at medarbeiderne stiller krav om ulike lettelser i

arbeidssituasjonen. Dette gjelder særlig fritak for nattevakt. Slike krav ledsages av

legeerklæringer og kravene støttes som regel av bedriftshelsetjenesten, arbeidstilsynet,

tillitsvalgte og verneombud. Antallet slike individuelle ordninger er etter hvert blitt så stort at

det representerer et betydelig driftsproblem. En slik praktisering av IA -avtalen skulle i

utgangspunktet gi reduksjon i sykefraværet. I stedet har sykefraværet vært økende og ligger i

størrelsesorden 10-20%.

I intensivavsnittet er det nylig gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse

arbeidsmiljøundersøkelse basert på en detaljert utspørring av medarbeiderne. Til tross for det

høye sykefraværet er det et klart flertall som sier at de trives i jobben og at de opplever

arbeidsmiljøet som bra.

1.2 CASE 2 Motivasjon - endring og omstilling

Vår hverdag i sykehuset er preget av omstillinger og endringer i stort og smått. Fra å være et

"stabilt" sykehus med lite endringer og en forutsigbar situasjon, har de siste treårene bydd på

store organisatoriske og økonomiske utfordringer. Fusjon mellom sykehus som innebærer

organisatoriske og driftsmessige forandringer og tilpasning til fremtiden ligger overordnet.

Min avdeling med ca 550 ansatte har i tillegg å bla. forventninger til seg om innsparinger,

reduksjon i bemanning og sengetall. I arbeidet som leder står jeg daglig ovenfor utfordringer

med å holde motivasjonen oppe hos ledere og medarbeidere. Mange opplever at de har vært

delaktige i krevende og vanskelige prosesser og at det snart ikke er mer å hente ut.
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Dette er jeg opptatt av fordi jeg alltid har hatt tro på at motiverte medarbeidere kan få det

utroligste til å skje! Min erfaring er også at ledere hos oss tar mye ansvar og har bidratt til

konstruktive løsninger. Samtidig må jeg som leder faktisk ta innover meg en slitasje i

organisasjonen. Ledelse i sykehus innebærer i dag ofte sammensatte, motstridene krav og

forventninger.

1.3 CASE 3 Ledelse og medarbeidernes ansvar som gruppe

Akuttmedisinsk avdeling har til sammen 170 medarbeidere. Avdelingen består av seks

enheter som har hver sin leder. De fleste som arbeider i avdelingen, har vært ansatt i mange år

og innehar en høy fagkompetanse. Kvaliteten på det faglige arbeidet —og tjenester som ytes er

høy. De fleste medarbeiderne stiller store krav til seg selv i yrkesutøvelse.

Hver enhet har sine ukentlige eller månedlige mefterder det settes av tid til faglig diskusjoner,

informasjon og mulighet for spørsmål. Innholdet i møtene varierer noe, men ofte blir det gitt

informasjon —og det brukes tid på diskusjoner knyttet til drift.

Som avdelingsleder for akuttmedisinsk avdeling, har jeg vært til stede ved flere av møtene i

de ulike enhetene. Noe som kommer til uttrykk —mer eller mindre i alle enhetene, er viljen til

å forholde seg til bestemmelser som er tatt i avdelingen. Det ønskes "omkamp" på flere saker

som det er tatt en beslutning i. Hver enhet, gruppe eller medarbeider, argumenterer ut i fra

sine behov og ønsker. Mitt inntrykk er at ofte mangler evnen til å se helheten —og det at

avdelingen har overordnet mål og krav som skal oppfylles. Ansvaret for at vi i fellesskap skal

samarbeide for å finne løsninger mangler. Hver enhet, gruppe eller medarbeider, ser svakheter

og feil hos andre, men ikke hos seg selv. Etter å ha deltatt på flere av møtene, reflekterer jeg

ofte over hvorfor det er slik. Hvilke utfordringer står jeg overfor som leder?
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2 TEORI OG DRØFTING

I dette kapittelet vil vi gå inn på teorien knyttet til kultur, motivasjon og ledelse. Vi vil

forsøke drøfte og prøve finne svar på noen av våre spørsmål og vår problemstilling.

Ledelse favner helheten og det er da naturlig for oss å munne ut i dette. Vi

velger i oppgaven å ta utgangspunkt i casene som bakgrunn for vår

problemstilling: "Hvordan kan jeg som leder påvirke en organisasjonskultur som fremmer

Motivasjon hos medarbeiderne?"

2.1 Organisasjonskultur og inkluderende arbeidsliv

Det finnes et uttall definisjoner på organisasjonskultur. Den følgende definisjonen av Henning

Bang (1995 s.23) gir en brukbar oppsummering.

"Organisasjonskultur er de sett avfelles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger

som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og

omgivelsene"

Henning Bang (1995s.135) gir også 7 råd for kulturpåvirkning

I. Bli klar over hva slags kultur som eksisterer i organisasjonen og hvilke deler av den

som er dysfunksjonelle og hvilke som erfunksjonelle

Bli klar over hva slags kultur dere ønsker skal prege organisasjonen, ogfå den

ønskete kulturen til å bli levendepå alle nivåer

Velg iførste omgang ut noenfå ønskete verdier å konsentrere oppmerksomheten rundt

Sørgfor at organisasjonens kulturuttrykk er i overensstemmelse med de verdiene,

normene og virkelighetsoppfatningene du ønsker åfremme
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Euerlev i handling den onskete kultur. Husk at dufungerer som rollemodellfor dine

ansatte

Anvend bevisst og systematisk konsekvenser iforhold til ønsket og uonsket kultur

Belønn handlinger som er i overensstemmelse med ønsket kultur; og sanksjoner

handlinger som opprettholder uønsket kultur

Rekrutter bevisst og selektivt iforhold til ønsket kultur Omplasser eller skift ut sterke

bærere av uønsket kultur

Et godt utgangspunkt for en analyse av organisasjonskulturer kan være å se på hvilke faktorer

som styrer atferd. Noe av det mest basale er at menneskene innretter seg for å oppnå størst

mulig trygghet. Det vil si at vår atferd i stor grad er bestemt ut fra behovet for å redusere angst

og utrygghet. Den engelske organisasjonspsykologen Lionel Stapley drøfter dette aspektet av

organisasjonskulturer (Stapley 1996). I følge Stapley er nøkkelen til å forstå

organisasjonskulturen å forstå hvordan den har utviklet seg. Han postulerer videre at

organisasjonskulturen utvikler seg gjennom interaksjon mellom medlemmene og

organisasjonen eller det som kan kalles organisasjonens "Holding environment (HE).

Vi skaper oss et eget bilde av organisasjonen basert på observasjoner og tolkninger av dens

HE og matcher det med informasjon fra egne erfaringer. Dette indre bildet danner grunnlaget

for vår atferd i og i forhold til organisasjonen. I en organisasjon vil vi ha to slags HE.

Det eksterne (sosiologiske): Formelle strukturer, strategier. Det synlige og bevisste

Det interne: (psykologiske): Vår ubevisste oppfatning av det eksterne HE.
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Dersom vårt indre bilde av organisasjonen er negativt og der ikke er "basic trust" vil det

utvikle seg atferd med rot i tidlig barndom, det vil si umoden oppførsel. Hvis aggresjon er et

trekk i dette bildet vil medlemmene anta aggressive eller passive atferdsmønstre. Dersom

kulturen skaper basic trust er det sannsynlig at den også er oppgavefokusert. Det motsatte

skjer ved mangel på basic trust. Stapley sier videre at ledelsen har ansvar for å skape et godt

nok HE. Dette inkludere både ekstern tilrettelegging og atferd hos lederstaben. På denne

måten dannes grunnlag for en god organisasjonskultur. Ifølge Stapley kan vi ikke endre

kulturen per se, men gjennom endring av HE kan kulturen modifiseres. I en organisasjon

preget av utrygghet, angst, defensive holdninger, må det bygges opp basic trust gjennom

erfaring.

2.1.1 Drøfting

Henning Banges råd for kulturpåvirkning var først å kartlegge den rådende

organisasjonskulturen og dernest å velge ut noen få ønskete verdier å konsentrere

oppmerksomheten om. Vi ønsker her å løfte opp fellesskapsverdier (åpenhet, medansvar for

helheten, kollegastøtte). Caset indikerer at disse verdiene har måttet vike for individorienterte

verdier. Mange vil vel også si at dette er en generell trend i samfunnet.

IA-avtalen og arbeidsmiljøloven fokuserer på den enkelte medarbeiders rettigheter behov for

beskyttelse. Dette er det utvilsomt behov for, men det legger også til rette for at enkeltsakene

og de individuelle aspektene kan komme da til å dominere i stedet for det kollektive aspektet.

Sluttresultatet for organisasjonen (det som nedfeller seg i organisasjonskulturen) bestemmes

da av summen av enkeltsaker og ikke helheten.
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Arbeidstilsynet gir uttrykk for en slik holdning i forbindelse med en konkret sak:

"Arbeidstilsynet kan opplyse at tilretteleggingsplikten er en spesiell tilretteleggingsplikt som

ikke skal sees i sammenheng med enkelthenvendelser fra arbeidstakere som ikke er sykmeldte

og som i dette tilfellet har ønsker om ikke å arbeide med nattevakter. Det er således ikke

adekvat i denne sammenheng å balansere hensynet til enkeltpersoner opp mot hensynet til de

øvrige ansatte".

Det er grunn til å spørre seg om praktiseringen av IA-avtalen med de mange tilpasningene

virker etter hensikten. Vi har forventet å se økt motivasjon og arbeidsmoral og et målbart

resultat gjennom redusert sykefravær. Men her har vi kanskje en motsatt effekt, i beste fall

ingen effekt. En mulig forklaring kan være knyttet til at mange individuelle tilpasninger har

som bivirkning at når vi letter presset på noen, øker vi presset på de andre, og det slår ut i økt

sykefravær. I så fall er det en effekt av det eksterne - og ikke så mye av det interne HE, altså

ikke nødvendigvis kulturbetinget (Stapley).

Den nylig gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen i intensivavsnittet hadde som primær

hensikt å finne årsakene til det høye sykefraværet. Men svarene fra medarbeiderne kan også gi

noen inntrykk av organisasjonskulturen. Resultatene viste nokså entydig at medarbeiderne

ønsker mer kommunikasjon med lederne. Et stort antall medarbeidere ga uttrykk for at de fikk

for liten oppmerksomhet, ros og ris, fra sine nærmeste ledere. Mange opplevde arbeidet, og

spesielt den 3-delte turnusen med mange nattevakter, som den største belastningen. Flere

syntes det var utrygt at det benyttes så mange eksterne vikarer. Det kom også fram en

usikkerhet for å kunne beholde jobben etter fylte 50 år.
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Videre fantes det utrygghet i forbindelse med en forestående omorganisering av

intensivtilbudet som innebærer sammenslåing av to intensivavsnitt (medisinsk og kirurgisk).

Noen har svart at andre som er frustrerte og lite motiverte, høylytt gir uttrykk for dette når de

er på jobb. Dette oppleves ikke uventet som en negativ miljøfaktor.

Ved vurdering sykefraværet, mente flertallet at dette skyldes utenforliggende forhold mer enn

forhold på arbeidsplassen. De arbeidsrelaterte årsakene var generell slitasje og høy

gjennomsnittalder hos personalet. Mange svarte at det likevel burde være mulig å minske

fraværet gjennom positive arbeidsmiljøtiltak. Dette kan nok tyde på at terskelen for å

sykmelde seg er noe lav, men at det er mulig for arbeidsgiver å påvirke den. Signalene om

hva slags ledelse man ønsket seg, var klarest og mest konsistente i ønsket om mer

kommunikasjon med lederne, men noen forventninger var kanskje litt mer urealistiske:

"Lederne skal hele tiden ha de ansattes beste ifokus og de skal glade"

Undersøkelsen viste at til tross for flere negative faktorene, var det et flertall av

medarbeiderne som responderte positivt, når de skulle bedømme sitt eget arbeidsmiljø.

I caset beskrives en personalgruppe som viser en del tegn på høy belastning. Man kunne

kanskje slutte av det at løsningen ligger i å lette på presset ved å tilføre mer ressurser i forma

av arbeidskraft, noe som er tradisjonelt i helsevesenet. Imidlertid er nok ikke dette bildet så

enkelt. For eksempel skulle man tro at dersom det virkelig var slik at disse utslagene var tegn

på vantrivsel, så ville det bli vanskelig å rekruttere til denne enheten. Men slik er det ikke.

Medarbeiderstaben som utgjør en viktig del av det eksterne HE (Stapley), er stabil.
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Den lave utskiftningsraten av medarbeidere gir nok stabilitet og bidrar til trygghet, men

samtidig blir det mindre dynamikk i staben og vanskeligere å få inn friske krefter. Vi går

dermed glipp av en vanlig mekanisme for fornying i organisasjonen.

Å arbeide i et intensivavsnitt er psykisk og fysisk belastende. Blir belastningen for stor, er en

vanlig tilpasningsmekanisme å søke seg til mindre belastende arbeid. Når dette ikke skjer,

som her, kan det være fordi det er skapt forventninger som gjør at løsningen for den enkelte

ikke blir å finne annet arbeid, men få en form for lettelse i arbeidssituasjonen. Dermed kan det

oppstå en ond sirkel. Er for mange unntatt vanlig vaktbelastning, øker det belastningen på de

øvrige og dette kan slå ut i misnøye og økt sykefravær hos disse. Medarbeidere som sliter og

føler seg utbrent og gir uttrykk for frustrasjon så kollegene hører det, påvirker kulturen i

negativ retning. Når medarbeiderne ser at avdelingen ikke klarer å innfri forventningen om

ivaretaking og avlastning, fører det til utrygghet og mangel på basic trust.

Arbeidet med pasienter er i seg selv noe som øker den arbeidsrelaterte angsten. Derimot har vi

i helsevesenet vært privilegert med en stor grad av trygghet for arbeidsplassene. Dette har nok

endret seg i det siste med omorganiseringer og strammere økonomistyring. Samtidig har

presset fra pasienter og samfunn for øvrig økt. Dette har ført til at mange er plaget av en angst

for å gjøre feil i pasientbehandlingen.

Enhetens eksteme HE er altså relativt stabilt i den forstand at medarbeiderstaben har en

langsom utskiftingstakt. Den samme stabiliteten finner vi i ledergruppa. Det holdes jevnlige

personalmøter der seksjonslederne er til stede, men avdelingssjefen er der sjelden. Til tross
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for disse møtene som er åpne for mange slags temaer, ser vi at medarbeiderne ønsker enda

mer kommunikasjon med lederne.

Årsaken kan være å flnne i det interne HE hvor vi finner en viss utrygghet og mangel på

basic trust. Seksjonslederne klarer altså ikke å skape denne tilliten. Det kan være flere grunrier

til det. En kan være et vedvarende fokus på økonomikontroll som overskygger andre viktige

områder. Fagutvikling, klargjøring av verdier, strategier og lignende er eksempler på dette. En

annen grunn kan være at medarbeiderne vet at seksjonslederne er presset av sine daglige

driftsoppgaver og de har liten kontroll over sine rammebetingelser. De ser det dels slik at de

nærmeste lederne ikke kan gjøre særlig mye med de forholdene som skaper negativ HE og

dels mener de at lederne gjør for lite.

Medarbeiderne etterspør også mer kommunikasjon med øverste leder i avdelingen.

Kommunikasjons- og informasjonsbehovet er nærmest grenseløst og det er åpenbart at ledere

på alle nivåer må oppleve en skvis mellom disse kravene og forventningene og ditto krav og

forventninger fra sine egne overordnete. For å nyansere litt tolker vi signalene slik at det må

være like viktig hvordan lederne kommuniserer som at det kommuniseres mye. Nærmere

bestemt vil det si at ledelsen i større grad trenger å kommunisere med de indre behovene hos

medarbeiderne.

Øverste leder er trolig en nøkkelperson når det gjelder å øke basic trust i medarbeiderstaben.

Avdelingssjefen har større innflytelse på rammene og mer kontakt oppover i systemet, men

tiltroen til at rammene kan økes, er nok foreløpig urealistisk. En konklusjon kan likevel være

at avdelingssjefen bør støtte seksjonslederne gjennom å kommunisere felles verdier, trygghet

og langsiktighet for dermed øke motivasjonen hos medarbeiderne. Dette kan formaliseres (i

det eksterne HE) gjennom verdidokument, handlingsplan, årsplan hvor medarbeiderne er
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delaktige og medansvarlige. Videre kan lederen gjennom planlagt og forutsigbar opptreden i

ulike møter, og uformell kontakt, skape gjensidige forpliktelser.

Dette kan bidra til felles forankring av ønsket organisasjonskultur jfr Bang. De fleste

sykehusledere har i utgangspunktet ikke noe ledig tid å ta av, verken avdelingssjef eller

seksjonsledere, så her må det bli et spørsmål om prioritering av tid.

Vi har her fulgt Henning Bangs anbefaling om finne ut hva slags kultur som råder i

organisasjonen. Dette holder vi opp i mot ønskede verdier som åpenhet, medansvar og

kollegastøtte. Inntrykket vi sitter med er at den preges av en lav terskel for å sykmelde seg

eller skaffe seg annen avlastning. Det er ikke gode kulturelle sperrer for å komme med

negative utblåsninger. Kulturen er preget av individbaserte verdier og den ser ut til å ha for

lite basic trust. Det er indikasjoner på at noe av dette kan skyldes mangel på synlig og tydelig

ledelse som kommuniserer fellesskapsverdier og langsiktighet. Dette medfører at lederne ikke

i tilstrekkelig grad greier å påvirke organisasjonskulturen i ønsket retning.
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2.2 Motivasjon - endring og omstilling

Begrepet motivasjon er utledet av det latinske ordet "movere" som betyr å bevege.

Kaufmann og Kaufmann 1998 definerer begrepet slik:

"Motivasjon er de biologiske,psykologiske og sosialefaktorer som aktiverer, gir retning til

og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet iforhold til måloppnåelse"

I følge Kåre Willoch er det viktigste når man skal rekruttere nye medarbeidere, å finne ut om

de har "riktig motivasjonsstruktur" ( V.O. Steine forelesning 28.11.05). Dette innebærer bl.a.

å avklare om søkere har egne agendaer, og hvorvidt de virkelig er dedikerte og lojale i forhold

til arbeidet og oppgavene i organisasjonen.

For å begrense vår oppgave har vi valgt å ta utgangspunkt i Fredrick Herzbergs

motivasjonsteori som ble utviklet på 1950 tallet ( Herzberg "The Motivation to work").

Han gjennomførte forskning og undersøkelser i ulike bedrifter for hvordan trivsel og

mistrivsel i arbeidssituasjonen hadde sammenheng med motivasjon og prestasjoner.

Resultatene han kom frem til var at faktorene som førte til trivsel var andre enn de som førte

til mistrivsel.

Vi mener denne teorien fortsatt er relevant og kan operasjonaliseres til vår sykehushverdag og

belyse våre case. Herzberg beskriver hvilke faktorer som virker motivasjonsfremmende.

Motivasjonsfaktorene påvirker graden av tilfredshet og utløser motivasjon. De er direkte

knyttet til jobben den enkelte utfører. Han beskriver også det han kaller hygienefaktorer. Dette

er faktorer som må være tilfredsstilt før motivasjon inntreffer og som virker forebyggende.
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Hygienefaktorene motiverer ikke til økt innsats, men hvis de ikke etterkommes medfører dette

utilfredshet og mistrivsel. Om hygienefaktorene blir imøtekommet, medfører dette imidlertid

ikke økt trivsel.

2.2.1 Fredrick Hertzbergs motivasjonsteori

Beskrivelse av motivasjonsfaktorene:

Prestasjoner: måloppnåelse, tilfredsstillelse ved å fullføre en jobb, løse problemer og

se resultater av eget arbeid.

Anerkjennelse: Tilbakemelding .og ros i forhold til egen jobb fra overordnede,

pasienter e. a. og på resultater som er oppnådd

Arbeidet i seg selv: Glede over selve arbeidet, involvering, interesse og variasjon.

Kilde til positiv el negativ følelse som oppstår i forbindelse med utføring av arbeidet.

Ansvar: mulighet til kontroll over hvordan arbeidet utføres og egen arbeidssituasjon,

ansvar for større oppgaver.

Forfremmelse: Mulighet for avansement og utvikling i stilling, defineres som opprykk

i posisjon eller status.

Vekst: Mulighet til å utvikle seg faglig og personlig, lære nye ting. To dimensjoner, -

innenfor organisasjonen og / eller øke egen kompetanse

Beskrivelse av hygienefaktorene:

Organisasjonenspolicy og administrasjon: forhold i bedriften som har innvirkning på

arbeidet

Supervisjon: relateres til nærmeste leders kompetanse
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Arbeidsbetingelser: fysiske arbeidsforhold, arbeidsmengde, arbeidsplassen, lys,

temperatur og tilstedeværelse av nødvendig arbeid

Mellommenneskeligeforhold: interpersonlige relasjoner i jobbsituasjonen, -gode eller

dårlige

Lønn, status, sikkerhet: tilfredsstillende, rettferdig avlønning, trygghet for å beholde

jobben

Ytre faktorer i arbeidsmiljøet. Disse faktorene leder ikke til økt motivasjon, men uten dem

skapes det misnøye. Begge disse tilnærmingene må skje samtidig. Man skal behandle de

ansatte best mulig for å oppnå et minimum av misnøye.

På bakgrunn av sin forskning foreslo Hertzberg noen enkle råd og tiltak for å fremme

motivasjon og ytelse: - å benytte jobbrotasjon, - å erstatte kjedelige og vanskelige oppgaver

med maskiner, - å utvide eller variere arbeidet med flere oppgaver og operasjoner og å

utfordre arbeidstakeren.

Kritikk til teorien går blant annet ut på at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til individuelle

forskjeller når det gjelder hvilke faktorer som fører til mistrivsel og trivsel. Videre

inndelingen av enkelte faktorer, - det kan oppfattes som at man setter likhetstegn mellom å

være tilfreds og produktiv. Metoden som ble benyttet er også stilt spørsmålstegn ved. ( Berg

1995)

På tross av kritikken har teorien bred aksept fordi den er enkel å forstå og virker logisk.

Teorien gir enkle råd, som ikke krever store økonomiske ressurser, men krever håndtering fra

lederen og organisasjonens side. Det er sammenheng mellom tiltak for å fremme motivasjon

og medarbeidernes opplevelse av arbeidsglede (motivasjon).
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2.2.2 Drøfting

Hvordan kan jeg som leder fremme motivasjon hos medarbeidere?

Er det spesielle faktorer lederen kan fokusere på for å fremme motivasjon under forhold som

er preget av omstilling og endring? Er det lederens ansvar å motivere som sådan? Dette var

innledende spørsmål vi stilte oss, og som vi her vil forsøke belyse. I vårt arbeid med

rolleanalysene ga medarbeidere uttrykk for dette når de ble spurt om hva som motiverte dem:

"opplevelse av innflytelse i organisasjonen, ansvar,få brukt kompetansen sin, morsomt åfå

ting til, bli støttet og oppmuntret, delaktig i å skape gode arbeidsmiljøer, lønnsbetingelser, ris

og ros",

Uttrykkene stemmer godt overens med rammen for Herzbergs motivasjonsteori. Herzberg

beskriver faktorer som fremmer motivasjon. En kan tenke seg at faktorene er generelle og

allmenngyldige. Vi velger her å drøfte motivasjon mot et par av disse utsagnene sett i forhold

endring og omstillinger.

Opplevelse av innflytelse i organisasjonen og ansvar beskrives som motivasjonsfremmende.

Dette kan sees i sammenheng med følelse av anerkjennelse, bli gitt ansvar, bli sett og tatt på

alvor. R. Rønning fremhever at noe av det sikreste vi kjenner til, er at det er motiverende både

for medarbeidere og ledere at jobben oppleves meningsfull. Opplevelse av innflytelse i

organisasjonen og ansvar kan relateres til at arbeidet gir betydning og mening.

Dette krever kapasitet og delaktighet av medarbeideren. Han må bidra konkret i og med flere

arbeidsoppgaver, eksempelvis knyttet til omstilling og endringer.
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Involvering av medarbeiderne kan bidra til merarbeid for leder og medarbeider. Flere

oppgaver, funksjoner og involvering på ulike måter, kan kreve høyere tempo og økt press.

Ansvaret kan føles stort og føre til avmakt og emosjonell utmattelse. Dette kan forsterke

slitasje individuelt og organisatorisk. Bevisst eller ubevisst streben etter anerkjennelse hos

ledere og medarbeidere, kan medføre økt slitasje og mangel på mestring. På den annen side

får medarbeideren brukt sin kompetanse og har mulighet til å utvikle læring og utvide sitt

handlingsrepertoar. Lederen må k'enne sine medarbeidere, og individuelt tilrettelegge med

utgangspunkt i, - hva de står for, ha respekt for deres tålegrense og ha tro på at de kan bidra til

positive endringer og prosesser.

Hvis lederen bidrar til manglende opplevelse av innflytelse og ansvar i jobbsituasjonen, vil

det kunne føre til demotivering hos medarbeideren. Ved å ikke legge til rette for fokus på

individets kompetanse og delaktighet i prosesser, kan det medføre en opplevelse av

manglende tillit fra leder. Om lederen ikke involverer medarbeidere, kan det føre til

manglende eierforhold og forankring til prosesser og beslutninger. Dette kan virke hemmende

på medarbeiderens opplevelse av motivasjon.

Demotiverte medarbeidere kan håndtere situasjoner på en slik måte at det vil kunne ha

konsekvenser som kan påvirke pasientene og praksis negativt. Eksempelvis kan dette være å

snakke negativt om institusjonen og dermed skape usikkerhet hos pasient og pårørende.

Motsatt er det med motiverte medarbeidere som vil skape positive muligheter og resultater

knyttet til pasientbehandling, kultur og arbeidsmiljø.
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Få brukt sin kompetanse - i komplekse kunnskapsbedrifter som sykehus har fag og

organisatorisk kompetanse høy verdi. For at fagutvikling og begrepet "livslang læring" skal

bli virkelighet, fordres det at medarbeidere tar aktivt ansvar for å synliggjøre sin kompetanse

overfor sin leder og i organisasjonen. Fagutvikling er erfarings - og forskningsmessig rangert

på første plass når det gjelder å beholde og rekruttere medarbeidere i helsevesenet. Vi mener

det må være en gjensidighet knyttet til fagutvikling, både individet og organisasjonen må

erverve seg og utvikle sin kunnskap og kompetanse. Medarbeidere må forventes å dele sin

kunnskap med kollegaer og andre, eksempelvis gjennom fremlegg, forelesinger eller

rapporter. o.a.. Først da blir fagutvikling gjensidig motivasjonsfremmende og kan få

konsekvenser i praksisfeltet.

Vi tror at lederen bevisst kan bruke denne type belønningssystemer for å bidra til å motivere

medarbeidere til å stå i omstillinger og endringer. Dette fordi denne form for belønning kan

medføre at personer oppleverer seg sett direkte.

Endringsprosesser og omstilling krever ikke bare kompetanse, men også et pedagogisk øye

for hvordan håndtere ulike situasjoner. Konkurranse og prestasjoner horisontalt og vertikalt,

under et visst press kan være positivt og virke motivasjonsfremmende. Samtidig må nivået

ikke bli for stress eller angst betont, da det kan gi grobunn for dårlige relasjoner i

jobbsituasjonen og i forhold til kollegaer. Herzberg beskriver at manglende tilfredsstillelse av

mellommenneskelige forhold kan føre til mistrivsel og misnøye. Dette må lederen ta ansvar

for å ikke aktivt skape.
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Utsagnet, -morsomt åfå ting til kan tolkes som å bli motivert av egne prestasjoner. Samtidig

gir dette rom for vekst, mulighet for ny læring og utvikling faglig og personlig.

I følge Herzberg innebærer dette to dimensjoner. Den ene er mulighet for vekst innenfor

organisasjonen og den andre er mulighet til å øke egen kompetanse. Om lederen skulle skape

en følelse av at medarbeiderne ikke fikk brukt kompetansen sin, tror vi dette vil virke veldig

sterkt negativt i en kunnskapsbedrift som sykehus. Det kan føre til at medarbeidere opplever å

bli holdt nede, antagelse om manglende respekt, tillit og anerkjennelse. Relasjonen til leder

som Herzberg peker på, vil kunne bli vanskelig og det gir kanskje ikke glede å gå på jobb.

Bli støttet og oppmuntret, delaktig i å skape gode arbeidsmiljøer, ris og ros

Konstruktive tilbakemeldinger i forhold til egen jobb fra overordnede, kolleger og her

pasienter, virker motivasjonsfremmende i følge Herzberg. Det at lederen ser og gir

tilbakemelding på resultater som er oppnådd i arbeidet. I sykehustradisjonen er det ofte

pasienten som er den beste på direkte tilbakemeldinger. Vår erfaring er at en kultur på

konkrete tilbakemeldinger ofte mangler i lederskapskretser. Vi er ikke vant til å kritisere

hverandre eller gi positive tilbakemeldinger direkte. Kanskje blir dette uttrykt i generelle

vendinger og er forhold som det snakkes med andre om enn med den det gjelder. Samtidig er

dette paradoksalt når vi vet at konkrete direkte tilbakemeldinger er det som motiverer og som

berører.

Fornyelse i form av endringer og omstillinger kan være avgjørende i forhold til

organisasjonens videre eksistens. Hvis medarbeiderne representerer rigiditet og for stor

stabilitet, kan organisasjonens evne til tilpasning være redusert. Stadige endringer og

varierende eksterne krav greier da ikke imøtekommes av fleksibilitet og tilpasning av

organisasjonen.
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I omstilling og endringsprosesser mener vi at lederen har et spesielt ansvar i forhold til å

ivareta og skape gode arbeidsmiljøer. Dette fordi man som leder har et overordnet helhetlig

ansvar og ansvar for å tilrettelegge. Forandringer i arbeidssituasjonen kan skape følelse av

usikkerhet, uforutsigbarhet og utrygghet hos enkelte medarbeidere. I situasjoner som omfatter

nedbemanning, vil de involverte tenke, vil dette gjelde meg? Kommer jeg til å miste jobben?

Lederen kan forsterke følelsen av usikkerhet, og hemme følelsen av trygghet hvis han for

eksempel bruker hersketeknikker som å holde på informasjon, bagatellisere, unngår

involvering og usynliggjøre.

Involvering av medarbeiderne og en åpen lederstil i endringsprosesser kan synliggjøre

dilemmaene og de sammensatte forhold en leder står overfor. Medarbeideren og leder ønsker

involvering som igjen kan påvirke motivasjon positivt. Allikevel vil dette sannsynligvis føre

til merbelastning arbeidsmessig og emosjonelt. Slitasje med for høyt arbeidspress og

motstridende forventninger forsterkes. Dette kan hemme motivasjon og prege

organisasjonskulturen.

Åpenhet hos lederen i hans lederatferd og stil, vil på den annen side kunne fremme åpenhet

hos medarbeiderne. Vi tror at ved å sørge for at medarbeiderne opplever å være informerte og

delaktige, bli tatt med i prosessen og vise at det ikke er skjulte agendaer, kan det forebygge

urasjonell utrygghet. Ved å forklare, ta folk på alvor, skape læringsmuligheter, lytte og

involvere, fremmes motivasjon og kunnskap. Dette muliggjør aksept for endringer ( N. Njå

forelesning 05.01.06).

Prosjektoppgave Nasjonalt Topplederprogram 2006 23



Forskning viser at god informasjon ikke bare reduserer usikkerheten til de ansatte, men kan

også bidra positivt til bedriftens resultat. I følge P. Hellandsvik kan informasjon som verktøy

bidra til å skape engasjement hos medarbeidere, dette igjen virker motivasjonsfremmende.

Aksept for endring kan skapes gjennom lumnskap og motivasjon, eksempelvis ved at lederen

tar ansvar for og legger til rette det å gi realistisk informasjon til medarbeiderne.

Medarbeidere opplever sjelden å få nok informasjon (N. Njå, C. Schelin - Seidegård).

Lønn, beskrives av Herzberg som en hygienefaktor. Lønnsbetingelser ansees gjerne som en

faktor som bestemmer høy eller lav status i forholdet mellom arbeidstakere og i

organisasjonen.

Lønn har stor symbolverdi. Slik sett kan lønn markere forskjeller og brukes bevisst av

lederen. I helsevesenet er lønn et konkret virkemiddel som kan anvendes for å markere at en

ønsker beholde personer under omstillinger. Samtidig må dette virkemiddelet anvendes med

forsiktighet. Det pålegger lederen å utøve skjønn i lønnsfastsettelser for ikke skape uønskede

og uforutsigbare konsekvenser.

Andre belønningsformer og systemer som fagutvikling, personlig fremheving, synliggjøring

og delaktighet i ulike fora, kan være mindre bevisst brukt av ledere. Dette er vel så viktige

incitamenter. Dette vil trolig falle inn under motivasjonsfaktorene heller enn hygienefaktorer,

da de er mer rettet mot vekst og anerkjennelse.

Med utgangspunkt i Herzbergs motivasjonsteori, har vi her forsøkt å diskutere hvordan

lederen kan fremme motivasjon hos sine medarbeidere. Ved å være bevisst motivasjons- og

hygienefaktorene, anvende og fokusere på disse individuelt i organisasjonen, kan det fremme
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motivasjon. Vi har også forsøkt å belyse hvorvidt det er lederens ansvar å motivere som

sådan. Oppsununert mener vi at dette er et ansvar som både medarbeider og leder må ta.

Lederen har et ansvar for helheten, fra den enkelte medarbeider til drifting av virksomheten.

Ulike medarbeidere og situasjoner må møies med ulike tilnærminger.
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2.3 Ledelse og medarbeidernes ansvar som gruppe

Ledelse er et sentralt begrep i denne oppgaven. I litteraturen finnes det mange definisjoner på

hva ledelse er. Vi har i denne oppgaven valgt å ikke gi en definisjon på hva ledelse er, men i

stede prøve å beskrive hva ledelse handler om.

Det å kunne ta situasjonen i betraktning når en vurderer ulike lederstiler eller

personlighetstrekk hos lederen, er en litt annen tilnærming enn ordinær tenkning til

ledelsesteorier. De aller fleste teorier fokuserer på forholdet mellom leder og medarbeidere og

ser dette som det viktigste aspektet ved ledelse. Teoriene kan derfor gi uttrykk av at lederstil

og personlighetstrekk i forhold til medarbeidere er det eneste som betyr noe. Yukl (Yukl

2002) sin teori modifiserer dette inntrykket. Yukl utvider perspektivet på ledelse til å omfatte

noe mer enn bare den atferden en leder har ovenfor sine medarbeidere. Yukl ser det slik at

leders atferd ikke påvirker medarbeidernes arbeid og ytelser direkte, men at den virker

gjennom et sett av melleomliggende variabler. De mellomliggende variablene fokuserer på

medarbeidernes anstrengelsesnivå (motivasjon), klarhet over sin rolle, dyktighet og erfaring,

gruppefølelse og samarbeid, forholdet mellom leder og medarbeidere, ressurser og service

(Omholt og Nesse).

For å bedre kunne forstå —og bruke Yukl sin teori om ledelse i denne oppgaven, velger vi her

å beskrive tre begreper som er sentrale i teorien:

De mellomliggende variabler

Situasjonsmessige ytre variabler

Situasjonsmessige indre variabler
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De mellomliggende variablene er delvis knyttet til:

den enkelte medarbeider (motivasjon, rolleklarhet, dyktighet og erfaring)

gruppen som helhet (organisering av arbeidsroller, gruppefølelse, samarbeid og

forholdet mellom leder og medarbeider)

arbeidet (tilgang på ressurser og service)

Det vil være den samlede virkningen av de mellomliggende variablene som avgjør

medarbeidernes arbeid og ytelse. Selv om den enkelte medarbeider er motivert, klar over sin

rolle og dyktig i arbeidet, vil arbeidet eller ytelsen for gruppen som helhet hemmes hvis

oppgavene ikke er godt organisert. På samme måte blir det om forholdet mellom

gruppemedlemmene eller mellom gruppemedlemmene og lederen er negativt. Utfordringene

for lederen, blir da å synliggjøre de mellomliggende variabler han eller hun mener det er

avgjørende å få gjort noe med (Yukl 2002).

En del situasjonsmessige ytre variabler er med på å påvirke de mellomliggende variablene.

Rammebetingelser som ligger utenfor avdelingen eller organisasjonen, vil være avgjørende

her. Dette kan være knyttet til økonomi, antall stillingshjemler og forskning og utvikling.

Eksempler på dette kan være lover og forskrifter eller lønnsfastsettelse der partene har blitt

enige om en del spilleregler som skal gjelde for alle. Hvilken innflytelse lederen har på de

ytre variablene, avhenger av på hvilket nivå i organisasjonen lederen befinner seg på. Det er

helt avgjørende at lederens formelle makt og myndighet er kjent. Grad av kontroll med

belønnings —og sanksjonsmekanismer, og med planlegging og gjennomføring av arbeidet må

ligge på det ledernivået der ansvaret ligger (Yukl 2002).

Prosjektoppgave Nasjonalt Topplederprogram 2006 27



I en organisasjon vil det også være en del situasjonsmessige indre variabler som vil kunne

påvirke de mellomliggende variablene. Kulturen i organisasjonen og graden av motiverte

medarbeidere er slike indre variabler. Endringer av arbeidsmåter eller ny teknologi vil kunne

påvirke de mellomliggende variablene. Ved å gjøre endringer av den daglige driften, vil det

kunne kreve nye ferdigheter og kunnskap. Det vil også kunne bety at fordelingen av arbeidet

blir endret, og at organisering av arbeidsroller blir endret. Noen endringer vil kunne føre til

oppdeling av grupper som har arbeidet sammen og eventuelt sammensetning av nye grupper.

Gruppekohesjon og samarbeidet bestemmes ut fra hvordan prosessen har forløpt i

organisasjonen. Gruppekohesjonen kan også være bestemt i organisasjonen uten at lederen

har påvirket den (Yukl 2002).

Det viktigste ved Yukl sin lederteori, er at den trekker frem flere forhold en leder kan søke å

påvirke for å fremme medarbeidernes ytelser. En leder kan velge om han eller hun vil prøve å

påvirke en av de mellomliggende variablene, eller gjøre noe med forhold som kan la seg

endre. Påvirkning av de mellomliggende variablene vil være viktig, men har virkning bare på

kort sikt. For å skape forbedringer på lang sikt, må lederen påvirke de situasjonsmessige

variablene. Dette innebærer at en leder ikke bare kan rette oppmerksomheten mot forhold

direkte relatert til medarbeiderne (mellomliggende variabler), men at han eller hun må se på

hele organisasjonen som en helhet. Spesielt vil det være aktuelt å henvende seg til leder på

høyere nivå når det er aktuelt å få gjort noe med situasjonsmessige variabler som ligger

utenfor leder sitt ansvar og myndighetsområde (Yukl 2002).
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2.3.1 Drøfting

Det å være leder i en kunnskapsbedrift er en stor utfordring. Medarbeiderne vil i stor grad

betrakte seg selv som selvstendige arbeidstakere som har stort behov for å benytte og utvikle

egen kompetanse. Videre har de behov for å opparbeide arbeidserfaring og å utvikle seg både

personlig og faglig. Behov for frihet i jobben og mulighet til å ta initiativ og utvikle

selvstendighet er sentrale behov. I artikkelen "Å vekke entusiasme" sier Jori Gryte Horverak

at kunnskapsmedarbeideren ser på dette som så viktig, at behovet for utvikling av sin egen

intellektuelle kapital kan være viktigere enn det å knytte seg for sterkt til en bedrift. Mange

kunnskapsmedarbeidere er så skuffet over arbeidsmiljøet i jobben at det går utover

produktiviteten. Horverak sier at medarbeideren kan føle seg så lite verdsatt, og at de opplever

at de forventninger de har ikke blir verdsatt.

En meget viktig oppgave for lederen blir å kartlegge i hvilken grad medarbeiderne oppfatter

de forventninger som er rettet mot dem som entydige og klare. Er det misforhold mellom det

lederen forventer, og det medarbeiderne tror blir forventet, er det liten mulighet for felles

forståelse av mål og måten målene skal nåes på. I organisasjonen vil dette kunne komme til

uttrykk ved at medarbeiderne kun blir opptatt av seg selv, sin gruppe eller enhet.

For å vise hvordan dette kan komme til uttrykk i den praktiske hverdagen, velger vi her å

synliggjøre dette med bruk av case 3. I en akuttmedisinskavdeling, er målet å redusere

ventetid for pasienter som skal opereres som øyeblikkelig hjelp. For å kunne gjøre noe med

dette, vil det føre til endringer av den daglige drift i avdelingen. Endringene av driften vil

også kunne ha betydning for vakter i turnus og tjenesteplaner. Lederen kan velge å informere

om de endringer som er nødvendig, så beslutte å vedta, for så å starte gjennomføringen. Ved

en slik fremgangsmåte, er det stor sannsynlighet for at lederen møter motstand blant

medarbeiderne og omkamp vil kunne bli resultatet.
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En annen tilnærming vil være om lederen først synliggjør logistikken, hvor mange pasienter

som i gjennomsnitt venter på operasjon og over hvor lang tid venter pasientene venter. Det

kan være nødvendig å innhente flere data for å nyansere blide på hvordan og hvorfor

situasjonen er slik den er. For å komme videre i arbeidet, kan det være hensiktsmessig å

etablere en intern arbeidsgruppe som får i oppgave å se nærmere på problemstillingen.

Hvordan gruppen settes sammen vil kunne være avgjørende for hvordan resultatet blir.

Lederen bør tenke gjennom om det er hensiktsmessig at ulike profesjoner som deltar i

operasjonsteamet også deltar i gruppearbeidet. Gruppekohesjon og samarbeidet påvirker dette

arbeidet.

Yukl hevder at i enhver organisasjon eksisterer kultur, rutiner, makt, ansvarsforhold og

holdninger som skapes over tid. Disse er viktige bærebjelker i den hensikt å skape

forutsigbarhet og stabilitet i organisasjonen. Betydningen av å forankre endring og omstilling

i en felles kultur blir ofte oversett. Den største hindring for å skape forandring i en gruppe er

kultur mener mange organisasjonsteoretikere. Videre at i større endringsprosesser er det

grunnleggende først å endre normer og verdier.

Før gruppen starter arbeidet, må lederen presisere mandatet og redegjøre for rammer gruppen

må arbeide innenfor. Det kan også være hensiktsmessig at gruppen får i oppdrag å utarbeide

flere forslag til løsninger. Lederen må også vurdere om det er personer med spesielle

kunnskaper og erfaringer som bør være med i gruppen.
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For at gruppen skal kunne samarbeide godt sammen, er det nødvendig at det informeres i

avdelingen om det arbeidet som er startet, og at de ulike alternativene til løsninger vil bli gjort

kjent når gmppen er ferdig med arbeidet. Det må også være lederen sitt ansvar å sette av tid,

og tilrettelegge slik at gruppen får anledning til å arbeide i ro, uten å bli forstyrret hele tiden.

Vi har her vist at lederen aktivt er inne og påvirker de mellomliggende variablene. Lederen

har fokus på å motivere medarbeiderne, ta hensyn til ulike roller (profesjoner), vektlegge

kunnskap og erfaringer, gruppefølelse og samarbeid. Forholdet mellom leder og

medarbeiderne er preget av åpenhet og vilje til å samarbeide for å finne løsninger. Sjansene

for å finne en mulig løsning på problemstillingen er stor, og medarbeiderne vil ha en

opplevelse av å bli tatt på alvor der de har fått bidratt med sine kunnskaper. Medarbeiderne vil

kunne oppleve et eierforhold til de ulike alternativene som presenteres, og gjennomføringen

av de endringer som blir besluttet vil kunne gjøres uten stor motstand og omkamp.

I følge Yukl vil påvirkning av de mellomliggende variabler ha virkning på relativt kort sikt.

For å skape forbedringer som virker over lengre sikt, må lederen påvirke de situasjonsmessige

indre variabler. Fortsetter vi å bruke case 3 fra akuttmedisinsavdeling vil dette kunne bety at

lederen må kartlegge hvilke situasjonsmessige indre variabler som det er ønskelig og

nødvendig å gjøre noe med. En slik variabel kan være at et behandlingstilbud på sykehuset

skal fjernes, eller at noen av oppgavene som gjøres på sykehuset i dag skal reduseres.

Prosessen fram til denne avgjørelsen er av stor betydning. I de fleste slike situasjoner har

medarbeiderne en klar forventning om at det arbeidet de har utført over lang tid, og som de

har kompetanse på ikke kan fjernes eller reduseres. I prosessen vil en kunne oppleve både

faglig og personlige argumenter for at endringene ikke må skje.
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For å unngå en stor motstand eller omkamp etter at beslutningen er tatt, er det avgjørende at

prosessen knyttet til endringer starter i rimelig tid. Medarbeiderne må på et tidlig tidspunkt få

delta i de prioriteringer som må gjøres. Det vil være viktig at medarbeiderne får mulighet til å

komme med sine synspunkter og argumenter. Slik kan lederen sikre seg at medarbeiderne i

størst mulig grad har opplevelsen av å ha deltatt i prosessen.

I den samme prosessen må det parallelt arbeides med en strategi som synliggjør hvordan

gjennomføringen er planlagt og hva som vil skje med eventuelt overtallige medarbeidere.

Noen vil kunne få endret arbeidsoppgaver og vil kunne ha et behov for opplæring og

kompetanseheving. Mange medarbeidere vil oppleve denne endringen som et stort tap av rolle

og identitet, derfor er det viktig at det settes av tid til hver medarbeider og at det eventuelt

utarbeides individuelle planer for hvordan hver medarbeider skal ivaretaes.

Mye av det samme vil skje om avdelingen velger å satse på nye behandlingsmåter eller på ny

teknologi. Dette vil for mange kunne oppleves som uttrygt og skremmende når noe nytt skal

innføres. Lederen må ha tenkt igjennom og lage en plan for hvordan oppstarten skal skje. I en

slik prosess vil det kunne bli nødvendig å endre på roller for medarbeiderne, nye grupper av

medarbeidere kan få ansvar for noe som andre hadde tidligere, Det vil også kunne resultere i

at en del av resursene må omfordeles eller reduseres. I denne prosessen er det også viktig at

medarbeiderne deltar, og får komme med sine synspunkter.

De situasjonsmessige ytre variabler vil også være med på å påvirke de mellomliggende

variablene. Den største utfordringen til leder her, blir å få gjort kjent hva som ligger innenfor

hans eller hennes ansvar og myndighetsområde. Et viktig spørsmål blir; hva er det leder har

mulighet til å påvirke?
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En klargjøring av dette vil gjøre at medarbeiderne har realistiske forventninger til hva lederen

kan påvirke og kan gjøre noe med. Lover og forskrifter er eksempler på hva en leder og

medarbeidere må forholde seg til. Det er lederen som har det overordnede ansvaret for at dette

faktisk skjer.

De økonomiske rammebetingelsene (budsjettet) er en variabel lederen må forholde seg til.

Ofte vil det være slik at medarbeiderne har store forventninger til hva som skal kjøpes av for

eksempel utstyr. Lederens oppgave blir å gjøre prioriteringer sammen med medarbeiderne.

Det at man sammen gjør prioriteringen, vil forplikte alle i organisasjonen på en annen måte.

Ved å involvere medarbeiderne i en slik prosess, vil lederen sikre seg at det i større grad er

enighet om hva som skal kjøpes først og sist. Medarbeiderne må på denne måten ta et

medansvar for resultatet av prioriteringene. Er det slik at de økonomiske rammebetingelsene

ikke er forenlig med ordinær drift, er det lederen sitt ansvar og gi tilbakemelding om dette til

sin nærmeste leder.

Yukl sin teori legger vekt på at en leder ikke bare kan rette oppmerksomheten mot forhold

direkte relatert til medarbeiderne (mellomliggende variabler), men at han eller hun må forsøke

å påvirke de situasjonsmessige indre variabler. Dette er indre variabler som angår hele eller

store deler av organisasjonen. Spesielt viktig er dette når det gjelder indre variabler som

organisasjonskultur og motivasjon.
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3 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER

3.1 Oppsummering og avsluttende kommentarer

Vi har i denne oppgaven forsøkt å belyse vår problemstilling "Hvordan kan jeg som leder

påvirke en organisasjonskultur som fremmer motivasjon hos medarbeiderne?" med

utgangspunkt i våre historier, sett i lys av teori og drøfting.

Vi har i oppgaven stilt spørsmål om organisasjonskultur og motivasjon;

Hvordan kan lederen påvirke organisasjonskulturen?

Er det slik at organisasjonskulturen påvirker den enkelte medarbeiders motivasjon?

Hvordan kan jeg som leder fremme motivasjon hos medarbeidere?

Er det lederens ansvar å motivere som sådan?

Når vi ser de tre casene vi har presentert i sammenheng med teori og drøftingsdelen vår,

finner vi at medarbeidere kanskje ikke har den grad av helhetstenkning og følelse av

medansvar som er ønskelig fra vår side som leder. Årsakene til dette er sammensatte og ulike.

Dels kan de skyldes en uheldig organisasjonskultur, dels utmatting, slitasje og mangel på

motivasjon på grunn av mange endringer og usikkerhet i organisasjonen. Vi har sett på

hvordan vi som ledere kan bruke motivasjonsfaktorene til Hertzberg for å skape en holdning

hos medarbeiderne om å ta et større ansvar for helheten. Å frernme motivasjon hos

medarbeidere handler om å se muligheter, skape engasjement, inspirere, og påvirke

medarbeiderne positivt.

Henning Bang sier med sine 7 råd at det er avgjørende at lederen finner ut av hvilken kultur

som preger organisasjonen.
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Alle som arbeider i organisasjonen må ta stilling og ta ansvar for hvilken kultur som er

ønskelig. Yukl sier at organisasjonskultur er en situasjonsmessig indre variabel og at den vil

kunne påvirkes slik at en får en endring som virker på lang sikt.

En organisasjon som preges av mangel på basic trust blir i følge Stapley mindre

oppgavefokusert og mer defensiv. En slik organisasjon blir dermed vanskeligere å lede,

særlig i endringsprosesser. Yukl mener lederen ikke kan påvirke kulturen direkte, men at

kulturen er en situasjonsmessig indre variabel. Denne variabelen kan endres, og det må gjøres

sammen med medarbeiderne. Ledere som oss, må forstå organisasjonskulturen, slik at det kan

legges til rette for formelle strukturer, strategier, policy, lederstil, verdier og holdninger som

reflekterer en pålitelig HE som blir oppfattet positivt av medlemmene i organisasjonen.

(Stapley).

J.P. Kotter hevder at kulturen endrer seg først når man har endret medarbeidemes handlinger

og når atferden har resultert i fordeler for gruppen. . Medarbeiderne må se forbindelsen

mellom nye handlingene og prestasjonsforbedringer. "What's in it for me?" —også finne

muligheter til å se positive løsninger individuelt ( N. Njå forelesning 05.01.06).

Kultur er ikke noe man uten videre manipulerer. Forsøk på å "gripe fatt i kulturen" og presse

den inn i en ny form virker aldri. For å lykkes med dette arbeide, sier Bang som vi har vist til,

at det er nødvendig å velge ut noen ønskede verdier, for så å konsentrere seg om disse. Bang,

Herzberg og Yukl understreker alle i sine teorier, slik vi oppfatter det, at lederen kan benytte

belønning og sanksjoner for å fremme motivasjon og ønsket kultur.
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Yukl mener at motivasjon, er en annen situasjonsmessig indre variabel, og at lederen kan

påvirke variabelen for å oppnå ønsket effekt. Virkemidlene lederen kan benytte seg av i dette

arbeidet, kan være Hertzberg sine motivasjonsfaktorer.

Vi som ledere må tilrettelegge for at medarbeiderne får ansvar for oppgavene de skal løse og

at de ser resultatet av det arbeidet de gjør. Innarbeiding av en kultur der ros er en del av

hverdagen, tror vi vil virke motiverende på medarbeiderne. Dette vil gi en anerkjennelse av

det arbeidet som gjøres. Lederens oppgave blir i følge Jøri Gryte Horverak "Å vekke

entusiasme". Gjennom å skape inspirasjon og å vekke begeistring, påvirker ledere sine

medarbeiderer og organisasjonskulturen. Denne type påvirkning vil også kunne redusere

arbeidsrelaterte angst, ved at medarbeiderne knytter mer av sin trygghet til lederen. Jobben

opptar en stor del av tiden i livene våre. Derfor blir det stadig viktigere å ha et arbeid som gir

begeistring, mening og glede. Rune Rønning, sier i artikkelen "Lederen som inspirator":

"Ipostmoderne organisasjoner kan en kanskje si at det blir viktigfor lederen ikke så mye å

tenne medarbeiderne, som å lede dem til deres egen "ild" og å sørgefor at energien den gir

kan brukes til organisasjonens ogfellesskapets beste."

Lederne må ikke være glødende ildkuler, men de må være "psykologisk til stede" og sørge for

toveiskommunikasjon. Det innebærer at de er nærværende personlig og følelsesmessig og

ikke søker tilflukt i den formelle rollen. Med en slik tilnærming tror vi, med utgangspunkt i

våre historier og nå sett i lys av teori, at lederen også kan få større innpass i

organisasjonskulturen og dermed også kunne påvirke den innenfra. Vi ser at denne lederstil

kan være utmattene for ledere. Dette hvis lederen til enhver tid må gi av seg selv uten å få noe

tilbake. Nettverk av ledere kan være en måte å takle dette på.
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Opplevelse av et meningsfylt arbeid og følelse av innflytelse og delaktighet kan ikke erstattes

med hygienefaktorer som lønn, eller jobbsikkerhet, trygghet, goder eller helse. Vår atferd som

ledere og bevisste fokus på dette, vil kunne fremme medarbeidernes motivasjon og påvirke

organisasjonskulturen gjennom opplevelse av, ansvar, følelse av medbestemmelse, betydning

og delaktighet. Dette tror vi kan påvirke våre medarbeideres holdning positivt.

3.2 Konklusjon

Vi har i dette arbeidet lært at ting må sees i sammenheng, og at det ikke finnes enkle svar.

Virkeligheten fremstår og er mer kompleks enn teorier og modeller. Vårt teamarbeid med

oppgaven har bevisstgjort oss i forhold til at vi ser og vektlegger ulike ting, men at vi kan

utfylle og komplimentere hverandre. Slik er det også i virkelighetens verden, dette er verd å ta

med seg for oss i hverdagen som leder fremover.

Vi var i starten på dette arbeidet usikre på om vi som ledere faktisk kunne svare på vår

problemstilling. Vi mener etter gjennomgang av våre historier sett i lys av teori og drøfting, at

vi som ledere kan påvirke en organisasjonskultur som fremmer motivasjon hos medarbeidere.

Ledelse med vektlegging av tosidig åpenhet og kommunikasjon, psykologisk tilstedeværelse,

- bevissthet på egne følelser, - preferanser, - motiver og god kontakt med organisasjonens

omgivelser, vil være elementer som kan fremme motivasjon og påvirke

organisasjonskulturen, mener vi. Samtidig har medarbeidere et selvstendig ansvar for egen

motivasjon og i forhold til at de påvirker organisasjonskulturen på arbeidsplassen.
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Med bakgrunn i våre erfaringer fra ulike sykehusavdelinger, og gjennom arbeidet med denne

oppgaven, mener vi at denne form for lederstil og rolleforståelse har gode forutsetninger for å

lykkes i relasjon til vår problemstilling. Målet med å motivere medarbeidere skal være at

organisasjonene våre er maksimalt opptatt av å yte best mulig helsetjenester på pasientens

premisser.
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