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1 Innledning  

Ansvaret for spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunen til staten 1. januar 2002. Ved 
helsereformen ble sykehusene foretak og eget juridisk subjekt med egne styrer. Det har gjennom mange år, 
også før helsereformen, vært en stor utfordring å unngå at utgiftene til helsetjenesten øker for mye. Det har 
hittil ikke hatt store konsekvenser for foretakene ved overskridelser av budsjettene. Et av de viktige 
argumentene for helsereformen var at det skulle være en innholds- og ansvarsreform, men det har hele tiden 
vært klart at hovedmålet var å oppnå økonomisk kontroll.  

I media denne høsten har det vært stadige oppslag om utfordringene i spesialisthelsetjenesten relatert til 
økonomi. Enkelte regioner og helseforetak er i ferd med å få økonomisk kontroll, men andre har store 
problemer.   

Helseforetakene er produksjonsbedrifter, de er utdannings- og forskningsinstitusjoner; det er høyt kompetent 
personell som arbeider her. Enkelte av lederne i foretaksledelsene sitter med lederansvar på mange hundre 
medarbeidere og budsjetter på flere hundre millioner kroner. Mange av dem er rekruttert fra egne rekker og 
flere har ingen formell lederutdanning når de tiltrer sine lederstillinger. De har en ekstremt utfordrende rolle. 
Mange hevder at det å være toppleder i helseforetakene er som å være ”fyrbøter i helvete”. Vi vil i denne 
oppgaven belyse disse utfordringene gjennom en narrativ historie for deretter å gå til litteraturen og se om vi 
kan finne teoretisk støtte for hvorfor og eventuelle hvilke tiltak som kan iverksettes for om mulig å stå bedre 
rustet i dette dilemmaet som ledere i egne foretak. 

2 Vår historie 

Det er tidlig mandag morgen, klokka er bare syv og jeg har akkurat satt på kaffen. Jeg tar meg en kopp, 
ingen andre har kommet enda og jeg nyter en stille stund alene. Deilig! Det er godt å ha litt tid til å tenke 
gjennom hvordan jeg skal gripe an uka.  

Alle klinikkene har fått i oppdrag fra administrerende direktør i foretaket å legge frem forslag til hvilke 
oppgaver vi mener vi skal prioritere for de neste tre årene med særlig fokus på neste budsjettår. Det er klare 
forventinger om budsjettbalanse.  

Vi vil ikke få mer penger på neste års budsjett og styringsfarten nå er ca 5 millioner i merforbruk 
inneværende år. Det aksepteres ikke annet enn budsjettbalanse.  

Det er særlig to av avdelingene mine som har store underskudd. Jeg er usikker på om lederne der tar 
tilstrekkelig ansvar for driften. Det er uvanlig høyt forbruk av overtid og ekstravakter.  Dessuten har de 
startet med et nytt behandlingsopplegg, som er svært kostbart, og som selvsagt ikke var lagt inn i budsjettet. I 
morgen skal jeg ha møte med avdelingslederne i min klinikk.  

Jeg har før møtet bedt avdelingslederne om å komme med forslag til tiltak for å oppnå balanse. Disse 
forslagene har jeg nå foran meg og jeg ser at de ikke er tilstrekkelige eller realistiske med tanke på å nå 
budsjettbalanse. Jeg blir nesten litt uvel, skjønner de ikke alvoret i situasjonen? Skyldes dette min lederstil 
eller handler det om kulturelle forskjeller og ulik forståelse av hva ledelse er? Hvordan skal jeg gripe an 
situasjonen for å få realisme i prioriteringene for neste år?  

Jeg bestemmer meg for å legge frem saken for avdelingslederne og tydeliggjøre deres ansvar som 
arbeidsgivers representanter. Jeg vil tydeliggjøre dilemmaet for dem. Jeg vet jo at flere av dem vil gi meg 
støtte og vise holdninger og en lojalitet som det står respekt av. De lederne som har de største utfordringene 
må skjønne at de også må bidra inn i fellesskapet. 

Når møtet kommer klarer vi sammen å se områder vi kan nedprioritere, for å kunne få nok ressurser til det vi 
virkelig må gjøre. Jeg kjenner meg lettet! 
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Onsdag skal vi ha møte i foretaksledelsen hvor alle klinikkene er representert sammen med Adm.dir. Jeg 
kjenner jeg gruer meg. Jeg føler meg splittet. På den ene siden så må jeg stille opp for mine avdelinger og 
sikre best mulig budsjetter til dem, samtidig ser jeg at det er viktig at jeg er lojal til de beslutningene som 
foretaksledelsen tar.  

Jeg er derimot ikke sikker på at foretaksledelsen har nok beslutningskraft til å prioritere de viktigste 
områdene slik jeg ser det. Dette kan innebære mindre ressurser til mine områder for neste år. 
Foretaksledelsen strever med å bli et team som klarer å trekke i riktig og samme retning. Jeg funderer på 
hvordan jeg kan bidra til at vi blir et team, som både klarer å prioritere og å løfte egne områder, men 
samtidig evner å tenke dualistisk og ta hensyn til helheten i tilstrekkelig grad. Kanskje har jeg noe å lære av 
min egen ledergruppe? Jeg bestemmer meg for å tørre å være åpen, være på tilbudssiden, villig til å bidra inn 
slik at vi sammen blir gode. Jeg ser at det er områder jeg kan redusere, og at det er andre områder i andre 
klinikker som er viktigere enn noen av mine. Jeg kjenner at jeg er på rett vei – roen senker seg. 

3 Problemstilling 

Historien gir mulighet for å drøfte flere problemstillinger. Vi har valgt å se på det vi kaller dualisme. 
Dualisme er definert slik ”anskuelse som går ut på at man trenger to innbyrdes uforenlige grunnbegreper for 
å forklare tilværelsen, f.eks. ånd og materie, godt og ondt." (www.caplex.no) I vår historie fremkommer 
denne dualismen ved at en klinikkleder skal ivareta sin klinikk, og sine fagområder samtidig som han skal 
ivareta helheten ved å sitte i foretaksledelsen.   

Hva kan den enkelte klinikkleder gjøre for å redusere dualismens utfordring og leve med 

den? 

4 Teoretisk del 

Vi har valgt å avgrense oppgaven ved å undersøke teorier om organisasjonskultur, empowerment og 
profesjonsbyråkrati som bakgrunn for vår drøfting av historien. 

4.1 Teorien om organisasjonskultur 

4.1.1 Bakgrunn 

Finnes det en oppskrift på hvordan en organisasjon skal være for å lykkes? Hvorfor er det i en organisasjon 
stor lojalitet mens det er stor illojalitet i en annen organisasjon? Hvor sentral er organisasjonskultur i så 
måte? 

Teorien rundt organisasjonskultur kan kanskje gi svar på disse spørsmålene. Hovedformålet er å søke å finne 
faktorer i organisasjonen som kan hjelpe oss til å beskrive, forklare og derigjennom påvirke menneskers 
atferd i organisasjoner.  

Gjennom 50-og 60-tallet kom det ut artikler som hadde et klart kulturelt fokus på organisasjonen. Flere 
hentet temaer fra det vi kan omtale som helsevesenet. Blant annet skrev Martin B. Loeb (1956) en artikkel 
om kulturelle temaer på psykiatriske sykehus, og David Landry & Sara E. Singer (1961) beskriver en 
sosialpsykologisk tilnærming til studiet av kultur i grupper. Det er først på 80-tallet at fagområdet virkelig 
vokser frem ved at det produseres mange artikler og bøker om temaet. Temaet organisasjonskultur blir også 
tydelig i samfunnet via de kulturene som blir kjent som ”den fantastiske kulturen” i Norsk Data og 
”kulturrevolusjonen” i SAS. 

4.1.2 Lignende teorier 

Kulturbegrepet består av elementer fra forskjellige fagområder. Selve begrepet kommer fra antropologien, 
men er også benyttet for studier av sosiale systemer i sosiologien. Fra sosialpsykologien hentes konkrete 
begreper for å beskrive kultur som verdier, normer, grunnleggende antagelser, sosialisering og ulike 
gruppedynamiske prosesser. Bang (1995).  
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Organisasjonspsykologien har allerede på 50- og 60-tallet beskrevet begrepene normer (Homans, 1951), 
verdier (Rokeach, 1972) og grunnleggende antagelser (Bion, 1961). Organisasjonskulturbegrepet fremstår 
derfor som gammel vin i nye sekker der en har hentet impulser fra flere disipliner og satt dette sammen i et 
felles begreps- og modellapparat. 

4.1.3 Modellen ”kulturuttrykk og kulturinnhold” 

”Det har vært vanlig å dele organisasjonskulturen i to grunnleggende komponenter: kulturinnhold (også kalt 
kjerneelementer) og kulturuttrykk.” (Bang, 1995 s.47).   

  

Figur 1Kulturens innhold og uttrykk påvirker hverandre 

Kulturinnholdet konkretiserer seg ved noen kjerneelementer; verdier, normer, grunnleggende antagelser og 
virkelighetsoppfatninger. Kulturuttrykket manifesterer seg ved adferds-, verbale-, materielle- og strukturelle 
uttrykk. 

Verdier 

Av de fire kjerneelementene er verdier det element som oftest brukes for å beskrive organisasjonskulturens 
innhold. Verdi kan defineres som: ”en vedvarende tro på at en spesiell handlemåte eller slutt- tilstand 
personlig eller sosialt er å foretrekke fremfor en motsatt eller annerledes handlemåte eller slutt- tilstand” 
(Bang 1995 som viser til Rokeach, 1976:345) 

Bang (1995) viser til at Argyris & Schøn (1978) skiller mellom organisasjonens ”forfektede teorier” 
(espoused theories) og ”bruksteorier” (theories-in-use). Forfektede eller uttalte verdier er de verdiene som de 
ansatte sier de tror på, og som de er seg bevisst. De kommer ofte til uttrykk i bedrifters formulerte 
målsettinger, ledelsesfilosofi eller visjoner. Bruksteorien er de modeller, teorier og verdier som virkelig 
ligger bak de ansattes handlinger, deres operative eller ”levde” verdier og normer, og som ofte ikke er bevisst 
for den enkelte. 

De forfektete verdiene eller teoriene kan gjerne være helt motsatt av hva de levde verdiene er. 
Organisasjonens medlemmer er sjelden villige til å innrømme det. Det ansatte og ledere uttaler er ofte de 
forfektede verdiene. De verdier de ansatte slutter seg til ut fra organisasjonens aktiviteter, er de levde verdier. 
Å få tak i en organisasjons verdier lar seg derfor vanskelig kartlegge ved å bruke spørreskjema eller ved å 
intervjue de ansatte og spørre hva de verdsetter og vektlegger. Det en får tak i vil da først og fremst være 
organisasjonens forfektede verdier. 

Prøver bedrifter å styre egen kultur ved å vedta hvilke verdier bedriften skal ha så er det et eksempel på 
forfektede verdier. De ansattes atferd lar seg ikke nødvendigvis styre av disse fordi de ikke er bruksteorier. 
For å få mennesker til å internalisere en verdi, må det gjøres på en mye mer kompleks måte. Man må gå 
veien om de verdier som virkelig er tilstede i bedriften og som styrer de ansattes atferd, de levde verdiene. 

Verdiene må identifiseres og en må diskutere hvor hensiktsmessige de er. Implementering av nye verdier må 
komme tilsyne gjennom nye, konkrete handlinger og atferd. Ledelsen må gå foran og vise at de nye verdiene 
er viktige ved at de selv etterlever de. 

Bang (1995) viser til Rokeach (1976) som skiller mellom fire funksjoner som verdiene tjener: 

Kulturuttrykk 

Kulturinnhold 
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1.1.1.1. Verdiene fungerer som standarder for hva som er godt og dårlig. 

2.2.2.2. Verdisystemer (en hierarkisk ordnet samling av verdier) som planer for konfliktløsning og 
beslutningsfatning, dvs. veileder i valgsituasjoner. 

3.3.3.3. Verdier og verdisystemer tjener motivasjonelle funksjoner. 

4.4.4.4. Verdiene brukes for å opprettholde og øke vår selvaktelse. ¨ 

Lojalitet er i følge Bang (1995) en viktig verdi i de fleste bedrifter. Den kan imidlertid ha ulike 
uttrykksformer. Lojaliteten kan rettes mot eier, fagforening, kolleger, ledere, tradisjoner eller til 
virksomhetens mål.  En lojal medarbeider kan defineres slik: ”En person som gir lederen motforestillinger 
inntil beslutningen er tatt. Da avsluttes diskusjonen og beslutningen skal følges opp.” For mye lojalitet kan gi 
”nikkedukker”. For mye motforestillinger kan gi ”solospillere”. 

Normer 

Bang (1995) viser til Aadland (1991:47) som definerer normer slik: ”Normer er påbod eller reglar som’ 
peikar ut rett handling innafor eit avgrensa område for å fremje og verne om verdiar”. 

Man kan skille mellom bevisste og ubevisste normer. Grupper som samhandler med hverandre tett og ofte 
har ofte en viss likhet i oppfatning av hva normene er. Det er likevel vanskelig å finne normer som er fullt og 
helt felles. Det vil være slik at normene som aksepteres av den enkelte i gruppen vil kunne variere fra person 
til person. Normer er forventninger til hva som er passende og upassende atferd. 

En viktig del av en organisasjonskultur vil være variasjonen i en gruppes normer. Som eksempel kan en si at 
det innenfor en og samme bedrift ofte er en norm som gjelder for en gruppe mennesker, men ikke for en 
annen gruppe i samme bedrift. Normene kan være både individuelle og kollektive.   

Grunnleggende antagelser 

Bang (1995) viser til at i følge Schein (1985) er grunnleggende antagelser (”basic assumptions”) lærte 
responser eller løsninger på en gruppes overlevelsesproblemer i sine eksterne omgivelser og på dens interne 
integrasjonsproblemer. De blir etter hvert tatt for gitt fordi de stadig brukes til å løse gruppens problemer, og 
fordi de virker. Disse felles delte antagelsene kan betraktes som en slags ”autopilot” som angir både retning 
og fokus for vår oppmerksomhet, uten at vi er oss dette fullt ut bevisst.  

Schein hevder at disse grunnleggende antagelsene i en gruppe etter hvert blir så selvfølgelige at en nesten 
ikke finner noen kulturell variasjon innen gruppen. Da vil gruppens medlemmer finne atferd som er basert på 
andre premisser temmelig utenkelig. 

Bang (1995) viser til Schein, 1984; og Wilkins, (1983); som sier at det er vanlig å skille mellom to typer 
grunnleggende antagelser som kulturen bygges rundt  

1.1.1.1. Antagelser om løsning av eksterne problemer - hvordan arbeidet skal utføres og evalueres 

2.2.2.2. Antagelser om løsning av interne problemer – hvordan medlemmene skal forholde seg til 
hverandre. 

Grunnleggende antagelser dannes først og fremst gjennom handling. Det er et system av hypoteser eller 
kognisjoner om verden som er bygd opp av de erfaringene vi gjør, og som påvirker vår oppfatning og 
fortolkning av verden. 

Virkelighetsoppfatninger 

Virkelighetsoppfatninger er i følge Bang (1995) oppfatninger om virkeligheten som medlemmer av en kultur 
utvikler og bruker for å skape mening i det de erfarer. Dette kan være oppfatninger om hva som er sant og 
usant, om hvordan ulike ting henger sammen, vurderinger av hendelser, personer og grupper – Mao alt som 
kan beskrives som ”oppfatninger av virkeligheten”. 
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Om disse virkelighetsoppfatningene er sanne eller ikke er uvesentlig for deres eksistens. Det som betyr noe 
er om medlemmene i gruppen forholder seg til dem som om de er sanne, og derfor i liten grad stiller 
spørsmål ved deres gyldighet. 

4.1.4 Kulturuttrykk 

Kulturuttrykk er ulike symbolske prosesser og objekter som manifesterer kjerneelementene i en organisasjon. 
En organisasjons kulturuttrykk er synlige, observerbare produkter av kulturen, og kan tolkes som 
kulturbærere. Uttrykkene må fortolkes for at en skal finne hvilken spesifikk betydning de har i den spesifikke 
organisasjonen. 

Kulturuttrykkene kan i følge Bang (1995) deles inn i fire kategorier: 

1.1.1.1. Atferdsuttrykk, som dreier seg om handlinger, atferd og uttrykte følelser. 

2.2.2.2. Verbale uttrykk, som dreier seg om historier, myter, legender, språk, sjargonger, humor, 
uttalte verdier, normer og oppfatninger.  

3.3.3.3. Materielle uttrykk, som dreier seg om objekter, ting, fysisk struktur og arkitektur. 

4.4.4.4. Strukturelle uttrykk, som dreier seg om ritualer, prosedyrer, seremonier, rekrutterings-, 
belønnings- og karrieresystemer. 

4.1.5 Subkultur som variant av organisasjonskulturen 

Ifølge litteraturen så er det svært sjelden at en snakker om en felles kultur for hele organisasjonen. En har i 
større eller mindre grad flere subkulturer. Det å anerkjenne disse, og skjønne samspillet og mulighetsrommet 
mellom disse blir viktig for å forstå en organisasjons samlede kultur. Subkulturer kan skape konflikter, men 
kan også være et aktivum for å utvikle organisasjonen videre. 

Bang (1995) sier at Van Maanen & Barley (1985:38) definerer subkultur som ”en undergruppe av 
organisasjonens medlemmer som samhandler jevnlig med hverandre, som identifiserer seg selv som en 
distinkt gruppe i organisasjonen, som deler et sett av problemer som de fleste i gruppen er enige om er 
problematiske, og som rutinemessig handler på grunnlag av gruppens unike kollektive 
virkelighetsoppfatning”.  

Når vi snakker om organisasjonskultur blir det viktig å vite hvilke deler av kulturen en snakker om. En kan 
snakke om den delen av organisasjonskulturen som alle er enige om, og som da faktisk er felles. En kan også 
snakke om organisasjonskulturen som en av subkulturene og en kan snakke om den dominerende 
subkulturen i organisasjonen. 

Betingelser for å utvikle subkultur 

Subkulturer kan virke på forskjellig måte på hverandre. Støttende, konfliktorientert eller uavhengig. Det er 
ikke sikkert at en med konflikt mener et problem. Det kan være gode grunner til å ha forskjellige subkulturer 
og at disse til en viss grad står i motsetning til hverandre. Subkulturer kan dermed være positive, nøytrale 
eller negative for organisasjonen.  

Konsekvenser av konflikter mellom subkulturer 

Subkulturkonflikter kan være av mange arter avhengig av mange forhold. Bang (1995) opererer med ti 
vanlig forekommende konflikter. Konflikter kan oppstå mellom funksjonsenheter, ulike sjikt, yrkes- eller 
profesjonsgrupper, fagideologier, mennesker med ulikt sosioøkonomisk status, kjønn, ulike aldersgrupper, 
geografiske enheter, etniske grupper og mellom organisasjonskulturer som er fusjonert.  

Subkulturkonflikter kan utvikles innenfor eller utenfor organisasjonen. Noen arves fra samfunnet rundt oss, 
og skaper rammebetingelser som organisasjonen må forholde seg til. Eksempler på dette er konflikter 
mellom aldersgrupper, kjønn, etniske grupper og sosioøkonomiske grupper. Konflikter mellom grupper 
oppstår ifølge sosialpsykologene i behovet som gruppen har for å forsterke og opprettholde sin egen kultur. 
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Konflikten blir en forsvarsmekanisme mot andre grupper. En effektiv måte å løse slike konflikter på er å gi 
gruppene felles mål og oppgaver.  

Subkultur som utviklingsverktøy 

Subkulturer blir ofte fremstilt som problemfylt og konfliktorientert hevder Bang (1995). Det er helt naturlig 
at grupper i en organisasjon har eller utvikler egne subkulturer. Skal en organisasjon vokse og endre seg så 
vil det skje at noen grupper går foran andre, og at grupper dermed får forskjellig kultur hever Bang. Han 
hevder at ulike subkulturer er en forutsetning for vekst. Som leder blir dermed viktig å kjenne subkulturene, 
og ta i bruk det beste fra disse for å utvikle ønsket felles organisasjonskultur. 

4.1.6 Forløpere og konsekvenser 

Hva påvirker kulturen? 

Ifølge Bang (1995) er det tre kategorier av faktorer som påvirker kulturutviklingen i en organisasjon 

• Mennesker. De menneskene som arbeider i organisasjonen har ulik bagasje med seg. De skal innta 
forskjellige roller i organisasjonen.  

• Omgivelsesbestemte faktorer. Organisasjonen befinner seg i en lokal og nasjonal kultur. Noen 
organisasjoner endog i en multinasjonal kultur. Bransjekulturen definerer også et sett kulturelle 
verdier. Er organisasjonen omgitt av mye regulering gjennom lovverk og forskrifter så påvirker dette 
også kulturen. Teknologi blir stadig mer utbredt, og setter klare føringer for menneskenes atferd i 
organisasjonen. 

• Kulturutviklingsprosessen. Når mennesker arbeider sammen for å nå organisasjonens mål fører det 
til at det utvikles forståelse og samhandlingsmåter som preger kulturen. 

Lederrollen – i hvor stor grad påvirker den kulturen? 

Innen gruppen mennesker i organisasjonen sier Bang (1995) at ledere er de viktigste kulturskapere i 
organisasjonen. Ledelsesaspektet er også det som synes å være viet mye oppmerksomhet i materialet rundt 
organisasjonskulturen. Schein hevder at ledelsen påvirker kulturen gjennom fem kanaler: 

1.1.1.1. Hva ledelsen måler og kontrollerer. Det ledelsen måler får fokus. Det blir viktig. Implisitt 
blir også det en ikke måler regnet som mindre viktig. 

2.2.2.2. Lederes reaksjon på kriser. Hvordan lederen håndterer dette blir svært viktig for selve 
resultatet av krisen, men også for læringen siden en krise kan berøre mange ansatte og bli 
svært emosjonell. 

3.3.3.3. Rollemodellering, veiledning og trening. Ledere er synlig, og de ansatte følger godt med på 
hva de gjør. Liv og lære må henge sammen. 

4.4.4.4. Belønning og status. Ledere kommuniserer effektivt ønsket adferd ved hva de belønner og 
gir status 

5.5.5.5. Personalledelse. Hvem som blir ansatt og forfremmet, og hvilke ledelse en utøver ved 
pensjonering og avskjedigelse påvirker kulturen. 

Stilen til lederen er en annen faktor som påvirker kulturen. Bang (1995) sier at i følge Miller & Friesen 
(1984) er det fem nevrotiske stiler som lett fører til en dysfunksjonell organisasjon. Hvis lederstilen er preget 
av forfølgelse, hjelpeløshet, grandiositet, kontroll eller avsondrethet påvirker det kulturen til å bli 
henholdsvis paranoid, unnvikende, karismatisk, byråkratisk eller politisert. 

Lederen kan bruke forskjellige teknikker for å utøve sin påvirkning. Bang (1995) oppsummerer fem 
teknikker slik: 
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• Intern rekruttering. Interne søkere til for eksempel lederstillinger kjenner kulturen. De er 
sosialisert inn. 

• Bevisst terping av verdier og normer. Ved å gjenta samme budskap over tid gjerne på 
forskjellige måter så påvirkes kulturen. 

• Selektiv rekruttering. Sørge for at de som ansettes har en mest mulig lik kultur som 
organisasjonen har. 

• Incentiver som binder medlemmene til organisasjonen. 

• Ritualer og seremonier er sterke virkemidler som brukes for å styrke fellesskapet og det kan 
også brukes belønning eller sanksjon for å påvirke kulturen. 

Hvilken konsekvens har organisasjonskulturen? 

Bang (1995) viser til at Trice & Beyer (1993) hevder at ”kultur vokser frem ut fra menneskers bestrebelser 
på å takle usikkerhet og for å skape en viss grad av orden i sitt sosiale liv”. En annen måte å si dette på blir 
da at kulturens mål blir å skape orden og forutsigbarhet i organisasjonen.  

Ifølge Bang (1995) så har organisasjonskulturen tre funksjoner eller hensikter: 

• Kulturen styrer adferd ved å modellere for handling. I en kompleks omverden hjelper 
kulturen oss til å gjøre valg, og bestemme retning siden kulturen blir et ”kognitivt kart” som 
ligger i bakhodet. Kelman (1958) viser at vi kan forholde oss til en slik sosial påvirkning på 
tre måter: 

• Føyelighet. Vi logrer med halen og sier ”ja vel, sjef”. En gjør dette for å unngå 
bråk, eller for å oppnå noe. Føyelighet regnes for å være lite permanent. Det gir 
ingen varige atferdsendringer. 

• Identifisering. Dette betyr når en adopterer atferd, verdier og normer fra kulturen 
fordi dette gir en tilfredsstillende relasjon til en person eller gruppe, og at 
selvbildet forsterkes gjennom denne identifiseringen. 

• Internalisering. Når et individ opplever at kulturen stemmer med egne verdier og 
normer. Dette er den sterkeste og mest varige form for kulturpåvirkning. 

• Kulturen virker integrerende på organisasjonsmedlemmene. Den skaper et ”sosialt lim” 
som binder sammen og gir medlemmene identitet, felles språk, lojalitet og engasjement.  

• Kulturen virker angstreduserende. Når omverden blir truende eller for kompleks hjelper 
en felles kultur oss til å redusere angsten og virker dermed samlende. Jaques (1955) hevder 
at forsvarsmekanismer mot angst er blant de viktigste mekanismer som binder mennesker 
sammen i organisasjoner. Dette kan også hjelpe oss til å forstå hvorfor kulturer er så stabile 
og vanskelige å forandre på. Når kulturen virker angstreduserende så er det ikke så lett å gi 
slipp på den. 

4.1.7 Hva forteller dette oss om dualismen? 

Organisasjonskulturen gir oss flere forklaringer på dualismeproblemet. Lederne må kjenne og forholde seg 
til de levde verdiene i organisasjonen og ikke de forfektede. Subkulturer kan virke positivt eller negativt og 
dermed bli et viktig utviklingsverktøy. Kulturen kan forsterke eller dempe dualismen, og det blir viktig for 
ledere å kjenne kulturen og være seg bevisst sin egen rolle i å utvikle kulturen i ønsket retning. 

4.2 Teorien om empowerment 

4.2.1 Bakgrunn 

Empowerment er i følge Colbjørnsen (2003) en mekanisme som innebærer å delegere myndighet og ansvar 
til den enkelte medarbeider. I tillegg innebærer det å oppmuntre de ansatte til å ta og følge egne initiativ, 
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bruke sitt beste skjønn og sette egne ideer ut i livet uten å søke staber eller overordnede om tillatelse til å 
gjøre det.  

Det er ingen som har lykkes med å finne en dekkende oversettelse av begrepet til norsk. De nærmeste norske 
betegnelser er ”bemyndigelse” eller ”bemektigelse”, men disse fanger ikke opp det at empowerment mest 
handler om; å få til å slippe løs de ansattes initiativ og engasjement.  

Empowerment er en mer utstrakt form for delegering enn det som følger med å opprette selvstendige 
resultatenheter. Sistnevnte nøyer seg med å overføre myndighet og ansvar til lokale avdelinger og lederne 
der. Empowerment fører kontrollen helt ut til den enkelte medarbeider. Colbjørnsen (2003) hevder at 
empowerment er en av de tyngste trendene i norsk og vestlig arbeidsliv i dag. Det er en sterk tendens til 
delegering av innflytelse til ansatte i førstelinjen. 

4.2.2 Hvorfor utøve empowerment i en organisasjon? 

• Det er de individuelle ansatte med sin kompetanse som er drivkraften i en virksomhet. 

• De ansatte i fronten har mer informasjon og kompetanse enn ledelsen i mange saker. 

• Uten aktiv medvirkning fra de ansatte i førstelinjen er det vanskelig å lykkes med 
omstillinger. 

• Virksomheten kan betraktes som en portefølje av kompetanse som kan struktureres slik at 
medarbeiderne får mulighet til å få utløp for ideer til nyskapning og effektivisering. 

• Ledelsen mangler faglige og operative forutsetninger for å overprøve kompetente 
medarbeidere. 

• Ansatte med høy kompetanse krever selvstendighet i jobben. 

• Forventninger og krav fra nye medarbeidere er sammen med større grad av konkurransen og 
kunder som stiller krav, viktige grunner til at empowermenttankegangen får større 
utbredelse. 

4.2.3 Hva er betingelsene for at empowerment skal kunne utøves i en organisasjon? 

En fleksibel virksomhet må ha mekanismer som når helt ut til den enkelte medarbeider, og som motiverer 
hver enkelt av de som befinner seg i fronten til å ta tak i nye situasjoner og krevende kunder på en offensiv 
og ansvarlig måte. 

• Dette krever at ledelsen utfordrer, veileder og følger opp sine ansatte. 

• Empowerment er et drastisk brudd med den tradisjonelle hierarkiske modellen og det legges 
langt på vei opp til å oppheve skillet mellom over- og underordnede. 

• Formell posisjon og tradisjon har liten betydning for ledelsens autoritet. 

• Organisasjonen må være prosjekt- og nettverksdrevet i stedet for å ha en formalisert 
ledelsesstruktur med for eksempel avdelinger. 

• Organisasjonsstrukturens funksjon må være å stimulere og støtte opp under konstruktive 
initiativ nedenfra og ikke kontrollere og motivere medarbeiderne til å gjennomføre 
handlinger som er pålagt ovenfra. 

• Den overordnede strukturen skal ha en stimulerende og koordinerende rolle, istedenfor å 
styre på hierarkisk vis gjennom en besluttende, instruerende, overvåkende og kontrollerende 
funksjon. 

• Forventningene til lederen må tydeliggjøres. 

Colbjørnsen (2003) viser til at AFFs lederundersøkelse tyder på det motsatt. – to av tre ledere sier at de ikke 
har klare forventninger å forholde seg til, verken fra over- eller underordnede. Tydelige forventninger og 
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klare tilbakemeldinger ser ut til å være nøkkelen til å håndtere lederutfordringene som er forbundet med 
empowerment. 

4.2.4 Hva er de positive konsekvensene av å utøve empowerment i en organisasjon? 

Det er positivt at de ansatte som er direkte involvert i hendelsene i det operative feltet og som har god 
forutsetning for å fatte riktige og raske beslutninger har mulighet til det når uforutsette situasjoner må 
håndteres. Aktivt engasjement og kreative bidrag fra den enkelte medarbeider er nødvendig for at 
virksomhetene skal håndtere omskiftelige oppgaver og høye forventninger fra kunder og brukere. 

Empowerment har det vide siktemål at det skal frigjøre medarbeidernes energi fra de blokkeringer som 
følger av å være underlagt overordnede. Arbeidslivet blir en viktig arena for selvrealisering. Formaliserte 
grenser mellom nivåer, avdelinger og ledelsesnivåer vil opphøre som bærebjelkene i organiseringen. Gir stor 
mulighet for frihet for medarbeiderne mht arbeidssted og arbeidstid, for eksempel hjemmekontor. Mens 
hierarkiske organisasjonsformer må lokke og presse de ansatte til å yte maksimalt, vil empowerment føre til 
at de ansatte presser seg selv. 

Lederrollen må utøves på en annen måte enn den tradisjonelle. Ledelsens autoritet hviler på om de evner å 
tilføre sine medarbeidere ekstra kompetanse og at de er inspirerende personligheter.  

4.2.5 Hvilke betenkelige konsekvenser kan det ha å utøve empowerment i en 
organisasjon? 

Lederne kommer i skvis mellom to hensyn:  

1.1.1.1. En skal sørge for at myndighet, ansvar og initiativ delegeres til medarbeiderne slik at disse 
kan ta sin kompetanse, kreativitet og informasjon i bruk. Samtidig skal lover, regler og 
beslutninger tatt av eiere og overordnede gjennomføres.  

2.2.2.2. De over en ønsker å gjennomføre strategiske grep som omstillinger eller omstruktureringer. 
Dette oppleves ofte som truende og negativt av de ansatte. 

Lederen skal sørge for medvirkning fra medarbeiderne og se til at de deltar i” bottom-up”- prosesser. 

Ifølge Colbjørnsen (2003) viser en lederundersøkelse utført av AFFs at ca 70 % av lederne opplever at de 
ofte eller av og til havner i en skvis mellom over- og underordnede. Dette gjelder ledere på alle nivåer, også 
toppledere. Slike konflikter er vanskelig å håndtere på en god måte og det er derfor stor fare for at lederen 
opptrer utydelig og tvetydig overfor sine medarbeidere. Det kan ikke utelukkes at enkelte ledere ønsker å 
beholde kontrollen ut fra et personlig maktbehov. AFFs lederundersøkelse tyder imidlertid på at en slik 
reservert og ambivalent holdning til delegering også kan komme av den rollekonflikten som oppstår når en er 
plassert mellom over- og underordnede.  

Mye tyder på at empowerment forsterker skvisen som ledere ofte blir stående i ”mellom barken og veden”. 
Bakgrunnen for dette er at ledelsen og bedriften er blitt mer avhengige av de ansattes kompetanse. De ansatte 
på sin side er blitt mer bevisste på hvilken makt dette gir dem. 

Empowerment kan føre til at den sentrale ledelsen abdiserer fra strategisk beslutningstaking og at de lokale 
enhetene får for stor selvstendighet. Dette kan føre til at virksomhetens aktiviteter fragmenteres og fremstår 
som lite konsistente. Kostnadseffektiviteten kan forringes fordi man bl.a. ikke klarer å hente ut 
stordriftsfordeler. Hva som er gode langsiktige strategiske beslutninger vil ofte kunne vurderes best av en 
sentral organisasjon, men utelukker ikke viktigheten av å åpne opp for innspill fra de ansatte. 

Selv om behovet for fleksibilitet forsterker behovet for å delegere mer myndighet, ansvar og initiativ til de 
enkelte medarbeidere, tyder erfaringer på at byråkratiske mekanismer fortsatt fyller viktige funksjoner i 
organisasjonene. Grunnene til dette er at det også fremover vil være arbeidsoppgaver som er lite attraktive og 
som ansatte ikke vil ta ansvar for uten at overordnede pålegger det.  

Prosjekt- og nettverksorganiserte virksomheter som baserer seg på empowerment har ofte en struktur som er 
for løs til å ivareta langsiktig kompetanseutvikling. Erfaringer og innsikter lagres i hodene til de ansatte. Lite 
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kompetanse lagres i bedriften og forsvinner fort ut med nøkkelpersoner som slutter. Kontroll og inspeksjon 
fra overordnede kan være hensiktsmessig for å forebygge feil. Både regler og kontrollrutiner forankres best i 
et hierarki. 

Det ser ut til at hierarkiet fortsatt fyller viktige psykologiske og sosiale funksjoner. For å unngå å bli utbrent i 
en empowermentvirksomhet må den enkelte ansatte være særlig bevisst på selv å sette grenser for sitt 
arbeidsengasjement. 

Empowerment erstatter ikke alle former for byråkratisk styring. 

4.2.6 Hva forteller dette oss om dualismen? 

Det handler om å gi den enkelte ansatte myndighet, ansvar og initiativ til å utføre arbeidet. Det gode med 
dette er at medarbeideren vil oppfatte dette som svært motiverende, og bruke sin energi på å løse oppgavene 
og ikke fokusere på konflikter eller utvikle uønskede subkulturer. Dualismen i lederrollen forsterkes ved at 
det blir vanskeligere å gjøre strategiske endringer og gjennomføre felles sentrale prosesser. Det blir også 
krevende å ivareta eksterne myndighetskrav og andre ønskede felles regler.  

4.3 Teorien om profesjonsbyråkratiet 

4.3.1 Bakgrunn 

Finnes det måter å designe gode organisasjoner på? Hvor mange varianter er det, og hvilke designparametre 
er det som er viktige?  

Mintzberg (1983) utviklet teorien ved å ta utgangspunkt i at all organisert menneskelig aktivitet baserer seg 
på to viktige krav; oppdelingen av arbeid i oppgaver, og koordineringen av disse oppgavene. Kombinasjonen 
av oppdeling og koordinering kaller han organisasjonens konfigurasjon. Organisasjonens konfigurasjon kan 
dermed defineres som summen av oppgaver og hvordan disse er oppdelt samt koordineringen mellom 
inndelingene.  

Han sier at det faktisk er en begrenset variasjon av slike konfigurasjoner, og begrenser dette til fem 
konfigurasjoner der profesjonsbyrakratiet er en. 

Teorien kan brukes som et designmønster for organisasjonsutvikling. Gitt en bransje og type oppgaver så er 
det nyttig å bruke Mintzbergs teori for å konfigurere en organisasjon og, gitt at teorien er riktig, oppnå en 
rimelig grad av effektivitet. Teorien kan også brukes for å analysere en organisasjon. Ved å analysere 
organisasjonens oppgaver, inndeling og koordinering kan en finne en eller flere av Mintzbergs fem 
konfigurasjoner og dermed lese ut en del av de betingelsene og konsekvensene som kan inntreffe i 
organisasjonen. Dermed kan vi få hjelp til å forklare utfordringer og situasjoner, og hjelpe oss til å agere rett 
som ledere.  
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4.3.2 Teoriens hovedmodell 
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Figur 2 Mintzbergs modell for profesjonsbyråkratiet 

Modellen viser at organisasjonen består av fem deler. Den viser også størrelsen på delene der 
profesjonsbyråkratiet har en stor operasjonell kjerne (operational core), et lite mellomledernivå (middle line), 
et relativt lite strategisk nivå (strategic apex), en liten prosesstøtte (technostructure) og en stor stab (staff).  

Mintzbergs konfigurasjoner er dannet på bakgrunn av fem måter å koordinere aktiviteten på. Han hevder at 
disse fem måtene er gjensidig tilpasning, direkte ledelse, standardisering av input via kunnskaper, 
standardisering av arbeidsprosessene og standardisering av output eller resultatet av arbeidet. 

Mintzberg erklærer videre at kommunikasjonen mellom de enkelte aktørene i organisasjonen foregår på fem 
måter; formell autoritet, regulert aktivitet, uformell kommunikasjon, arbeidskonstellasjoner og ad-hoc 
beslutningsprosess. Disse fem kommunikasjonsveiene går til dels utenom organisasjonskonfigurasjonen, og 
blir fem nye kart. Ved å legge disse fem kommunikasjonsmåtene på organisasjonskonfigurasjonen får en et 
bilde av kompleksiteten i organisasjonen.  

Organisasjonselementene 

Mintzberg hevder at profesjonsbyråkratiet har fokus på operasjonell kjerne. Det består av høyt utdannede og 
standardiserte fagfolk som arbeider svært autonomt i utøvelsen av arbeidet, og som har sterke fagorientering 
der faggrupper utenfor den enkelte organisasjonen ofte står for utvikling og standardisering av 
arbeidsoppgavene. 

Operasjonell kjerne ønsker å arbeide med fag, og ser alle ytre interessenter som støy. Mellomledelse er en 
funksjon som en utfører i kraft av at en er en god fagperson, og ikke fordi en er en god leder. Ledere arbeider 
ofte mye med fag og dels med ledelse. Dette er nødvendig fordi det er den operasjonelle kjernen som i 
praksis ansetter og avsetter lederne i organisasjonen, og mellomlederne må sørge for å ha nok faglighet for å 
få nødvendig autoritet. 

Profesjonsbyråkratiet har en liten prosesstøtte. Dette fordi fagfolkene ikke ønsker andre inn i deres 
arbeidsområde. Dette sees på som støy.  

Profesjonsbyråkratiet har store staber. Staber er ufarlige fordi de holder på med sine oppgaver innen drift- og 
serviceområdene uten at dette utfordrer fagfolkenes autonomi.  

Den strategiske ledelsen har sin berettigelse for å håndtere de administrative områdene der fagfolkene 
trenger støtte. Det å skaffe finansiell støtte, det å håndtere brukere og myndigheter og det å løse konflikter er 
hovedoppgavene for ledelsen. 
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4.3.3 Sammenheng mellom elementene 

Profesjonsbyråkratiet baserer seg, ifølge Mintzberg, på koordinering av standardiserte kunnskaper som er 
fremkommet gjennom trening og indoktrinering. Det ansetter godt trente spesialister til sin operasjonelle 
kjerne og gir de så en stor kontroll over eget arbeid. Denne kontrollen innebærer at den profesjonelle 
arbeider relativt uavhengig av sine kollegaer men tett med sin klient.  

En viktig mekanisme i profesjonsbyråkratiet kaller Mintzberg ”the pigeonholing process”. Dette handler om 
at fagfolkene ønsker å sette grenser rundt sitt område slik at de kan arbeide i fred. Dette er også en måte å 
redusere kompleksitet på. Mintzberg sier at dette skjer ved at fagfolkene kategoriserer sine klienter for 
dermed å kjøre standardiserte programmer ut fra kategoriene.  

4.3.4 Konsekvenser i profesjonsbyråkratiet 

Parallelle administrative hierarkier.  

På grunn av at operasjonell kjerne ønsker å kontrollere de administrative beslutningene som påvirker dem så 
hevder Mintzberg at en får to administrative hierarkier. En nedenfra og opp for fagfolkene, og en ovenfra og 
ned for formal ledelse og stabsfunksjoner. 

Strategisk arbeid blir en utfordring.  

Strategi i et rent profesjonsbyråkrati oppstår som summen av fagfolkenes initiativer samt eksterne 
faggruppers påvirkning. En felles strategi som begynner på toppen i en felles prosess er vanskelig å få til. 
Strategisk ledelse kan ved forhandlinger og forsiktige skritt utvikle organisasjonen i en ønsket retning, men 
det er vanskelig å gjøre de store grepene. 

Koordineringsproblemer  

Dette oppstår på grunn av ”the pigeonholing process”. Denne kategoriseringen gjenspeiles ofte i sterke 
faggrupper som sloss om ressurser og oppmerksomhet. Klientene kan dermed bli en kasteball i denne 
fagkampen.  

Diskresjonsproblemer  

Grunnet fagfolkenes autonomi oppstår diskresjonsproblemer. Ingen fagfolk gjør tingene likt. Alle er ikke like 
flinke. Noen oppdaterer seg faglig mens andre gjør det ikke. Det kan også føre til fagfolkene blir mer opptatt 
av sin inntekt enn av klienten. 

Utvikling en utfordring 

Utvikling er vanskelig i profesjonsbyråkratiet. Skal en endre resultatet av aktiviteten må en endre fagfolkene. 
På grunn av deres autonomi så må en arbeide langsiktig med dette i små inkrementer. De viktigste 
utviklingsendringene må skje der fagpersonen blir dannet; i utdanningen og i de sterke faggruppene. 

4.3.5 Hva forteller dette oss om dualismen? 

Teorien viser at ledelse er nedprioritert ved at strategisk ledelse og mellomledelse er lite utviklet. De få som 
sitter i disse rollene vil ha begrensede verktøy til å utøve ledelse. Vi tenker at ledelse ikke handler om å 
administrere, men om å gjennomføre utvikling og endringer. Teorien viser at endringer tar lang tid å 
gjennomføre fordi standardiseringen foregår i utdannelse og eksterne faggrupper. Teorien viser også at det 
lett oppstår kvalitetsproblemer på grunn av utfordringer med koordinering og diskresjon. I dag fokuseres det 
sterkt på kvalitet i helsetjenestene, og denne teorien hjelper oss ikke til å ta tak i disse utfordringene på en 
enkel måte. Dette øker også dualismen i lederrollen. 
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5 Drøfting av vår historie i lys av teori 

Vår historie viser en klinikksjef som står mellom barken og veden. Han skal ivareta helheten sammen med 
de andre i foretaksledelsen samtidig som han skal utvikle sin klinikk, og ivareta dens interesser. Det er denne 
dualismen vi nå drøfter. Denne skal håndteres i en situasjon der foretaksledelsen ikke klarer å arbeide som et 
team, og at den dermed ikke har nok beslutningskraft. En klarer ikke å ivareta helheten godt nok, og ledelsen 
trekker i forskjellige retninger. Det kan se ut som om lojaliteten til helheten ikke er stor nok i 
foretaksledelsen.  

5.1 En dualistisk organisasjonsmodell 
Vi mener at organiseringen av de fleste helseforetak er å anse som et klinikkorganisert profesjonsbyråkrati. 
Sintef (Juni 2005:23) beskriver dette ved å si at organisasjonen nedenfra ser ut som et profesjonsbyråkrati 
mens den ovenfra ser ut som et hierarki implementert som enhetlig ledelse. Denne kombinasjonsmodellen 
skaper gnisninger da de to underliggende modellene løser de samme oppgavene på forskjellig vis. Strategi 
oppstår i profesjonsbyråkratiet som summen av fagfolkenes initiativer mens den i enhetlig ledelse oppstår 
som følge av strategiske satsninger begrunnet i overordnede mål. Autoritet i profesjonsbyråkratiet blir gitt i 
kraft av ekspertise mens en i enhetlig ledelse får autoritet via hierarkiet. Maktfordelingen skjer nedenfra og 
desentralisert i profesjonsbyråkratiet mens den blir styrt ovenfra og sentralisert i enhetlig ledelse. 
Kontrollspennet i profesjonsbyråkratiet er stort mens det er mindre innen enhetlig ledelse. Koordinering i 
organisasjonen foregår via standardisering av ferdigheter i profesjonsbyråkratiet mens det innen enhetlig 
ledelse handler om standardisering av sluttprodukt via målstyring og resultatmål.  

Det er en mulighet for at foretaksledelsen ikke klarer å trekke i samme retning fordi en leder en kompleks 
organisasjon som har denne dualistiske organisasjonsmodellen, og at kollisjoner dermed fremkommer i 
arbeidet i foretaksledelsen. Det kan også være at noen i foretaksledelsen har bakgrunn og dermed sin lojalitet 
mer i den ene modellen enn i den andre. Mellomledelse i et klinikkorganisert profesjonsbyråkrati er en 
funksjon som en ofte utfører i kraft av at en er en god fagperson, og ikke fordi en nødvendigvis er en god 
leder. De er ofte rekruttert fra eget fagmiljø og de har stillinger hvor en kombinerer pasientbehandling og 
ledelse. Deres primære fokus vil være det medisinske faget og ledelsesoppgavene vil i mange sammenhenger 
sees på som ”unødig støy”. Denne teoretiske vinklingen kan være en forklaring på hvorfor to av 
mellomlederne i vår historie prioriterte som de gjorde. Økonomistyring kan være eksempel på en slik 
forstyrrende oppgave som går ut over deres faglige arbeid. En som har arbeidet lenge i profesjonsbyråkratiet 
kan få problemer med å delta i en slik foretaksledelse fordi en er vant med at autoritet, maktfordeling og 
strategi skjer på en annen måte. 

Lederen i denne historien tar tak i utfordringen ved å legge vekt på at her må man stå sammen om å finne 
løsningene. Colbjørnsen (2003) hevder at det å delegere oppgaver og la andre få ansvar også vil bidra til å 
ansvarliggjøre dem. Det å la ledere i en ledergruppe få være med på å bringe sine egne saker oppover i 
hierarkiet kan også være en måte å ansvarliggjøre dem eller skape empowerment på (Mintzberg, 1983). 
Særlig ledere som selv er profesjonsorienterte, må engasjeres, og ikke kontrolleres med strenge rutiner. Dette 
vil pasifisere dem og kunne medføre at de fraskriver seg ansvar. Det er viktig at lederen ikke kommer i skvis 
mellom ledernivåene. Colbjørnsen (2003) viser til at dette ikke er uvanlig i organisasjoner. Det kan gjøre at 
en leder opptrer utydelig og tvetydig. Kanskje kan noe av forklaringen ligger i at denne lederen ikke har klart 
å stå i denne skvisen tidligere, ikke klart å involvere sin egen ledergruppe i tilstrekkelig grad for å oppnå 
forståelse og lojalitet. Denne problematikken er ofte størst i kunnskapsbedrifter hvor medarbeidere er klar 
over hvilken makt de sitter med som ansatte pga sin kunnskapsbase.   

5.2 Uklare mål og strategier 
En årsak til at klinikklederen opplever dualisme kan være at organisasjonen har uklare strategier og 
målsetninger. Dette kommer tydelig frem i vår historie der det vises til at det er startet nye 
behandlingsopplegg uten at det var budsjettert for det. Mintzberg (1983) hevder at det å ha en klar strategi i 
en organisasjon vil tydeliggjøre målet. Har profesjonsbyråkratiet fått for stort plass i det strategiske arbeidet 
er det grunn til å anta at mål og strategier ikke er tindrende klart. Når en da er utsatt for et stort press fra 
brukere, media, eiere og politikere samt befinner seg i en konkurransesituasjon med andre helseaktører så er 
det ikke utenkelig at dette preger foretaksledelsen.  
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Et annet element som kan ha betydning i denne sammenheng er hvordan budsjettprosessen har vært 
gjennomført. Er denne håndtert på en slik måte at mellomlederne får et eierforhold til budsjettet? Har en klart 
å håndtere prosessen ”bottom-up”? Har en klart å skape empowerment? Veldig ofte er budsjettprosessene i 
sykehus en videreføring av budsjettet fra foregående år. Dette vil ikke gjenspeile nye behov eller behov for 
endring som er oppstått siste år. Kunnskapen om slike forhold er det oftest de ansatte i frontlinjen som har og 
det blir viktig for sykehusledelsen å få tak i denne kunnskapen. Budsjettbalanse er pekt på som viktig i vår 
historie. I en foretaksledelse er det etter hvert mange parametere en blir målt på, men det er liten tvil om at 
økonomi er den mest fokuserte parameteren i dag. Dette virker slik i helseforetakene at har en ikke orden på 
økonomien, så får en ikke prioritert å arbeide med alle de andre områdene som er viktig som utvikling av 
fag, organisasjon, service og kvalitet. Dette omtaler også Mintzberg når han sier at en av de tre grunnene til 
at en leder har legitimitet i et profesjonsbyråkrati er for å holde orden på økonomien. En vanskelig 
økonomisk situasjon skaper ofte også kortsiktighet fordi en må handle fort, og dette står i strid mot behovet i 
et klinikkorganisert profesjonsbyråkrati der en må ha åpne og gode prosesser for å samle inn informasjon fra 
fagfolkene og til å forankre beslutninger. Slike prosesser krever tid, og det har en ikke alltid hvis en har en 
vanskelig økonomisk situasjon.  

Hvis et helseforetak har uklare mål og strategier så vil dette synes i budsjettprosessen ved at en ikke klarer å 
prioritere ressursene i felleskap begrunnet i strategien. Det blir dermed alles kamp mot alle der en prøver å 
sikre seg minst like mye ressurser som en hadde i fjor. Som klinikkleder blir en da utsatt for et sterkt 
krysspress fra egne ansatte og fra toppleder uten å ha den nødvendige ryggdekning.  

Til tider så kan også målene være i bevegelse. Eksempler på dette er at både poliklinikksatser og drg-vektene 
har vært endret mitt i budsjettåret. Budsjettprosessen er krevende nok om ikke selve budsjettmålet kan 
beveges i løpet av et budsjettår. Dette bidrar sterkt til å øke dualismen i lederrollen fordi organisasjonen vil 
yte motstand mot endringer i budsjettmålene. 

5.3 Lojalitet, verdier og normer 
Lojalitet beskrives i litteraturen som en viktig verdi i de fleste organisasjoner. Lojalitet kan ha ulike 
uttrykksformer. Den kan rettes mot eier, fagforening, kolleger, ledere, tradisjoner eller til virksomhetens mål. 
I vårt tilfelle tyder det på at lojaliteten hos to av mellomlederne rettes mot faget og pasienten heller enn mot 
foretaksledelsen og de beslutninger som er tatt i form av budsjettrammer. Kan det tenkes at klinikklederen 
viser størst lojalitet mot foretaksledelsen i sykehuset i budsjettsaken? Bang (1995) definerer en lojal 
medarbeider som en person som gir lederen motforestillinger inntil beslutningen er tatt. Da avsluttes 
diskusjonen og beslutningen skal følges opp.” For mye lojalitet kan gi ”nikkedukker”. For mye 
motforestillinger kan gi ”solospillere”. Vår historie bærer preg av enkelte ”solospillere” hvor 
budsjettlojaliteten taper til fordel for egen faglig prioritering. 

De levde verdiene i en organisasjon er det element som oftest brukes for å beskrive organisasjonskulturens 
innhold (Bang 1995). Som leder i en organisasjon er en ansvarlig for de verdier som gjelder. Vår historie 
beskriver at sykehusledelsen ikke aksepterer annet enn budsjettbalanse, og dermed at lojalitet til 
budsjettbalanse er en forfektet eller uttalt verdi som toppledelsen i sykehuset står for, og som de ønsker skal 
være førende for mellomledernes adferd mht økonomistyring. De levde verdier eller bruksteoriene i 
sykehuset kan tolkes å være avvikende fra dette, i alle fall på to av avdelingene hvor økonomien ikke er i 
samsvar med budsjettet 

Teoretisk har vi synliggjort at bedrifter ofte prøver å styre egen kultur ved å vedta hvilke verdier som skal 
være gjeldende i bedriften. De ansattes atferd lar seg ikke nødvendigvis styre av disse vedtekter fordi de ikke 
er bruksteorier. Skal en få mellomlederne til å internalisere lojalitet til budsjettet, må det kanskje jobbes 
grundigere med implementeringen. Man må gå veien om de verdier som virkelig er tilstede i bedriften, de må 
identifiseres og en må diskutere hvor hensiktsmessige de er. Foretaksledelsen og klinikklederen kan i tillegg 
bruke forskjellige teknikker for å utøve sin påvirkning. Bang (1995) viser til at bevisst terping av verdier og 
normer kan ha effekt på kulturen i organisasjonen. Ved å gjenta samme budskap over tid gjerne på 
forskjellige måter så påvirkes kulturen. Krav om lojalitet til budsjettbalanse må kanskje terpes i enda større 
grad enn det som har vært gjort hittil. Mellomledere som kanskje selv er klinikere og jobber nært pasienter 
og kollegaer ute i organisasjonen kan mene at budsjettbalanse verken er mulig eller ønskelig. Det må 
tydeliggjøres fra foretaksledelsen hva som er akseptabel adferd i organisasjonen.  
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Forskjellige normer, det vil si forventninger til hva som er passende og upassende adferd, i de ulike deler av 
organisasjonen kan være medvirkende til at budsjettdisiplinen utøves ulikt. Foretaksledelsen mener at god 
økonomistyring som gir budsjettbalanse er eneste akseptable adferd. Klinikklederen er en del av 
foretaksledelsen og har nok derav større nærhet til- og forståelse for at budsjettbalanse er et absolutt krav.  

5.4 Ulike kulturer og subkulturer 
Grunnleggende antagelser er et annet element som beskriver organisasjonskulturens innhold. Dette kan 
defineres som ”lærte responser eller løsninger på en gruppes overlevelsesproblemer i sine eksterne 
omgivelser og på dens interne integrasjonsproblemer” (Bang 1995). Forskjellen på å være ansatt som leder i 
sykehus eid av fylkeskommunen, hvor budsjettavvik sjelden fikk noen annen konsekvens enn 
ekstrabevilgninger, og det å skulle lede i et statlig eid sykehus som er et foretak, et juridisk subjekt med eget 
styre, har muligens ikke blitt tydelig nok for alle. De grunnleggende antagelsene, ”autopiloten” sier en at det 
alltid før har kommet friske penger i ettertid når en har overskredet budsjettet. Budsjettbalanse er muligens et 
relativt nytt fenomen for enkelte på mellomledernivå? En forventer kanskje at det fortsatt ikke vil få noen 
konsekvens om en har underskudd? Pasientbehandling er kjernevirksomheten og en kan som ansvarlig for 
pasientene hevde at det å ha underskudd eller å gå til innkjøp av nytt utstyr uten at en har budsjettdekning for 
det, alltid har vært gjort og aldri før har ført til noen form for sanksjoner for en som leder. Dette kan ha 
konsekvenser for hvilken lojalitet mellomlederne viser overfor budsjettbalansekravet fra klinikklederen. 
Klinikklederen kommer da i det dualistiske dilemmaet det er å skulle stå mellom foretaksledelsen krav om 
budsjettbalanse og enkelte mellomlederes illojale pengebruk. 

I vårt tilfelle ser det ikke ut til at organisasjonskulturen er av en slik karakter at verdiene og normene er 
tydelige nok. Fra litteraturen (Bang, 1995) vises det til at lederen er en av de viktigste kulturskaperne i 
organisasjonen. Klinikklederen føler at han blir stående i en skvis mellom foretaksledelsen over seg og 
mellomlederne under seg. En medvirkende årsak til dette kan være at kulturen i foretaket består av ulike 
subkulturer. Innad i foretaksledelsen trekker de ikke i samme retning. Klinikklederne i foretaksledelsen kan 
representere ulike subkulturer. Har aktørene i foretaksledelsen forskjellig virkelighetsoppfatninger, som 
følge av den subkultur de er en del av, vil de kunne agere på forskjellig måter. Vi vet at det er velkjente 
subkulturer innen faggruppene i helsevesenet og at disse kulturene dels er i konflikt med hverandre. Et 
helseforetak med flere tusen ansatte og med drift på flere geografiske steder vil måtte ha mange forskjellige 
subkulturer. Subkulturene kan virke på forskjellige måter på hverandre. De kan gi seg utslag i å være 
støttende, de kan være konfliktorienterte eller uavhengige. I et stort helseforetak med mange ansatte som skal 
løseforskjellige arbeidsoppgaver kan det være gode grunner til at en har ulike subkulturer. Subkulturene kan 
være både positive, negative og nøytrale for organisasjonen.  

Konflikter mellom subkulturene oppstår ifølge sosialpsykologene i behovet som gruppen har for å forsterke 
og opprettholde sin egen kultur. Konflikten blir en forsvarsmekanisme mot andre grupper i organisasjonen. 
De ulike avdelingene som klinikklederen i vår historie leder kan ha subkulturer som er i konflikt med 
hverandre. For å hindre at det oppstår konflikter eller uheldig konkurranse mellom de ulike avdelingene kan 
det være effektivt at klinikklederen gir gruppene felles tydelige mål og oppgaver. Bang (1995) hevder at 
ulike subkulturer er en forutsetning for vekst i en organisasjon. Som klinikkleder i sykehuset blir det dermed 
viktig å kjenne subkulturene i egen klinikk slik at en kan ta i bruk det beste fra disse for å utvikle ønsket om 
felles organisasjonskultur og for å få til endringer. 

På samme måte vil det være viktig for administrerende direktør å bli kjent med subkulturen i de ulike 
klinikkene slik at en kan ta høyde for dette når en for eksempel skal gjennomføre endringer. Så lenge 
ulikheter i foretaksledelsens eller klinikkledelsens subkulturer virker støttende kan det være positivt, men er 
det slik at det stadig oppstår kulturkonflikter bør det jobbes med å få til en felles kultur gjennom målrettet 
arbeid med felles verdier og normer, slik vi har omtalt i kap. 5.3 

Flere teoretikere hevder at det å ha klare mål, verdier og strategier i en organisasjon er særdeles viktig 
(Mintzberg, 1983, Bang, 1995) for å få en god sammenheng mellom strategi og budsjett som denne historien 
bl.a. handler om. Dette funnet bekreftes av det Sintef (Juni 2005). Her fokuseres det tydelig på at det ikke er 
tilstrekkelig sammenheng mellom de strategiske beslutningene og budsjettprosessen. Samtidig er det et 
dilemma dersom ledere ikke klarer å bringe sine strategiske satsningsområder til bordet når budsjettprosesser 
går.  
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Er det slik at klinikklederen stadig må forholde seg til svært ulike subkulturer i egen klinikk samtidig som 
foretaksledergruppen representerer en annen kultur vil dette kunne forsterke dualismen lederen står i. 

5.5 Responser på uønsket og ønsket adferd 
Hvilke konsekvenser har det tidligere fått hvis en ikke har holdt budsjettet? Er det tatt tak i uønsket adferd? 
En måte å prøve å kontrollere uønsket adferd på er å knytte den til negative sanksjoner. Negative sanksjoner i 
denne sammenheng vil være ulike måter å markere hvor grensene går for hva som akseptere. Klinikklederen 
kan kritisere budsjettavvikene direkte til de aktuelle mellomlederne. Han kan tydelig påpeke at slik 
lederadferd ikke aksepteres og at det kan bli aktuelt å vurdere deres videre posisjon som leder hvis de ikke 
ever å ivareta lederrollen og de krav den medfører på en bedre måte. Manglende videre karrieremuligheter 
eller nedprioritering i forestående lønnsoppgjør kan brukes som en mulig konsekvens. 

Teorien om organisasjonskulturen sier at det som får belønning og status det forsterkes. Spørsmålet er hva 
som belønnes i denne foretaksledelsen. Er det slik at en som oppnår gode økonomiske resultater belønnes 
med lavere budsjetter påfølgende år, og en som oppnår dårlige resultater belønnes med større budsjetter 
påfølgende år? Dette er ikke uvanlig i mange helseforetak med den konsekvens at en beskytter sin delhet fra 
helheten. Hvordan fungerer økonomioppfølgingen på avdelingsnivå i vår historie? Hvordan følger en opp 
lojaliteten til budsjettet? Kan en legge om praksis her for å få større grad av lojalitet til budsjettet?  

Profesjonsbyråkraten kan få rett i den forstand at en taper på å bidra i helheten. Det blir viktig også for 
kulturen i ledergruppen at en gir belønning og status til ønsket adferd. Det blir spesielt viktig i denne gruppen 
fordi det setter standarden for hvordan ledere på underliggende nivåer agerer. Mellomlederne må erfare at 
det lønner seg å være lojal. 

Kanskje har man ikke hatt tradisjon i et offentlig helsevesen å ha definert hvilke krav en skal stille til ledere 
for å nå målene? Det er ikke enkelt å være leder dersom forventningene til en ikke er tydelig definert.  

6 Konklusjon 

6.1. Implikasjoner for organisasjonen 
Vi har studert ulik litteratur om organisasjonskultur, profesjonsbyråkrati og empowerment. Dette har vi så 
drøftet opp mot vår narrative historie. Vi har sett at det er mange mulige teoretisk vinklinger som kan 
forklare årsaken til at en som klinikkleder ofte opplever dualistiske utfordringer.  

Et klinikkorganisert profesjonsbyråkrati forsterker utfordringen fordi de to grunnleggende 
organisasjonsmodellene løser oppgavene på forskjellig vis. Kulturkonflikter med flere subkulturer, som kan 
ligge i konflikt med hverandre, øker konfliktnivå og polarisering og gjør det vanskeligere å få til gode 
helhetsløsninger. Uklare mål og strategier bidrar ikke til å samle troppene, men åpner for omkamp om 
beslutninger. Strategi- og budsjettprosessen er en hovedprosess der mange av disse elementene møtes. Klarer 
en ikke å få til en god prosess der en får engasjert og forpliktet fagmiljøene til å gå mot felles mål så blir den 
dualistiske utfordringen for lederen for stor.  

Ledere på alle nivåer opplever denne dualismen i større eller mindre grad. Det er ikke noe særskilt for denne 
klinikklederen. Det er nødvendig å arbeide på flere nivå. Det hjelper lite å ha klare strategier og mål dersom 
riktige verdier og kultur i organisasjonen ikke er på plass, eller vise versa.  

Vi oppsummerer implikasjonene for organisasjonen slik: 

1. Klinikklederen må sammen med de andre i foretaksledelsen bidra til at en sikrer felles mål og felles 
strategier hvor man involverer fagfolkene i organisasjonene ved en bottom-up prosess. 
Foretaksledelsen må ikke bare spre utfordringene nedover i systemet, men også tørre å utfordre 
nivået over til å skape forutsigbare rammer og klare mål.  

2. Lederne må prioritere å bruke tid på sammen å finne en felles plattform for å skjønne 
organisasjonskulturen, hvordan kulturen i organisasjonen bør bli og hvordan de skal bruke sin rolle 
for å forme denne kulturen som kulturentrepenører. 
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3. Lederne bør se etter positive subkulturer, og søke å bruke disse for å utvikle kulturen i riktig retning 
over tid. Ved å bruke insentiver til å belønne riktig adferd kan man sikre større grad av lojalitet og 
forståelse for felles mål. 

4. Utøvelsen av selve lederrollen blir sentral. Organisasjonen bør derfor vektlegge dette ved å gi 
lederne kunnskap om rollen, og ferdigheter i utøvelsen av rollen.  

6.1 Implikasjoner for oss som ledere 

6.1.1 Leder 1 

Gjennom dette arbeidet har det blitt klart for meg at som leder er jeg en langt viktigere premissleverandør og 
rollemodell enn det jeg har vært bevisst. Konkrete tiltak fremover i min lederhverdag blir: 

• Sette i gang en ”bottom- up” strategisk prosess, hvor definering av felles verdier blir viktig. 
Etablere mål og virksomhetsplaner. 

• Iverksette omorganiseringsprosjekter forankret i strategien for på denne måten å involvere 
ansatte – få engasjert fagfolk nedover i organisasjonen. Dette vil kunne bidra til faglig 
utvikling, legge til rette for forskning og utdanning, samt bedre effektivitet og derved bedre 
økonomi. På denne måten kan jeg også gi tydelig mål og definere oppgaver ift. evt. 
subkulturer og styre dem i en mer positiv retning. Jeg tror på en kombinasjon av hierarki og 
prosjektarbeid ved større endringer.  

• Foretaket har ikke definert et fjerde ledernivå. I samarbeid med min ledergruppe vil jeg 
vurdere det. Dette betyr at jeg tydeligere avklarer forventninger til det nivå av ledere som 
forvalter de største ressursene, og at de får mulighet til å videreutvikle seg og realisere sin 
kompetanse 

• Etablere lederutvikling for ledere på 4. nivå 

• Bli mer synlig som leder; sette av en dag i uken til besøk ut i klinikken; på den måten fange 
opp verdiene i enhetene og bidra til å påvirke verdier og kultur ved å være mer synlig.  

• Som leder være bevisst hvordan jeg bruker belønning. 

• Inngå lederavtaler slik at forventingene til lederne blir eksplisitte. Hovedfokus i 
forventningene blir evne til endringsledelse og motivasjon av medarbeidere, i tillegg til felles 
indikatormål for klinikken.  

• Bidra inn i foretaksledelsen positivt i verdi og strategidiskusjoner. Være villig til å ”gi” i 
forhold til egne områder dersom dette gagner foretaket som helhet. Være åpen på 
utfordringene dette innebærer i foretaksledelsen, men også tilbake i egen ledergruppe.  

6.1.2 Leder 2 

Arbeidet med oppgaven har gjort meg som leder mer bevisst på hvilke muligheter jeg har for selv å prøve å 
påvirke den skvisen jeg står i som leder. Jeg må prøve å hindre at det oppstår et motstandsforhold mellom 
foretaksledelsen på den ene siden og de ansatte i klinikken på den andre siden. Min rolle blir å tekkes begge 
disse to parter. Jeg må prøve å bidra til at helseforetaket leverer gode helsetjenester samtidig som vi har 
kontroll på kostnadene. Jeg må være svært bevisst på min egen posisjon som rollemodell. Jeg må evne og 
leve som jeg lærer og gjøre som jeg sier. 

Jeg må bidra til at helseforetaket har klare mål og strategier slik at alle kan vite hvor vi vil hen med vår 
organisasjon. Jeg må for egen del heve blikket og tenke lengre fremover. Med utgangspunkt i de mål vi skal 
nå, må jeg bidra til at det kommuniseres klare forventninger til mellomlederne på alle nivåer. Disse 
forventningene må gjenspeile det vi ønsker å prioritere i foretaket. Forventningene kan gjerne formaliseres 
ved hjelp av lederavtaler, hvor over- og underordnet skriftliggjør en avtale om det som skal leveres. Jeg vil i 
tillegg prøve å bidra til at det innføres insentiv - og sanksjonsordninger i foretaket. Det bør lønne seg å 
opptre i tråd med det som er avtalt. Vi må belønne og stimulere for å oppnå ønsket adferd. Likeledes bør 
uønsket adferd gripes fatt i og det må få konsekvenser for den enkelte ansatte som opptrer på en uakseptabel 
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måte. For å hjelpe lederne i foretaket til lettere å ta det arbeidsgiveransvar de faktisk har, må vi intensivere 
lederskoleringen i foretaket. Mellomlederne må settes i stand til å bli gode ledere og rollemodeller. 

Jeg vil i tillegg søke å bli enda bedre kjent med den organisasjonskultur og de subkulturer som råder i vårt 
foretak. Hvilke levde verdier er det som er gjeldende? Er det avdelinger eller andre deler av organisasjonen 
som har negative holdninger og adferd i forhold til de verdier som skal være gjeldende hos oss? Vi må bort 
fra omkampskultur og heller prøve å få til beslutningskultur. Det må bli slutt på bortforklaringskulturen og vi 
må prøve å få til ansvarskultur. Vi har kanskje ikke brukt nok tid på å få til erkjennelse av de verdier vi vil 
stå for. De ansatte og ledere på alle nivåer må delta i dette viktige arbeidet. Verdiforankringen må være i 
foretaksledelsen, men verdiene må gro fra bunnen i organisasjonen. 

Når det gjelder økonomistyring i foretaket bør vi etterstrebe at vi blir dyktigere på å dokumentere 
konsekvenser av de rammer vi får, istedenfor å be om mer penger. Jeg og mine lederkollegaer må minne oss 
selv på at vi til enhver tid har myndighet over egen enhet, men samtidig ansvar for helheten i foretaket. Vi 
må erkjenne rammebetingelsene og ikke bekjempe dem. 

6.1.3 Leder 3 

Oppgaven har gitt meg mange refleksjoner i forhold til egen lederadferd. Jeg ønsker å endre denne, og 
konkretiserer dette i form av følgende tiltak: 

• Utfordre min leder til å gi meg klarere forventninger og forutsigbare rammer 

• Planlegge og gjennomføre en bottom-up budsjettprosess som henger bedre sammen med de 
strategiske mål. Videreutvikle oppfølging og veiledning av mine ansatte mer i retning av en 
dialog enn i form av nåværende budsjettkontrakt 

• Sammen med andre ledere undersøke vår organisasjonskultur. Forsøke å identifisere gode 
subkulturer og bli enige om hvilken kultur vi ønsker 

• Sammen med andre ledere utvikle en konkret verktøykasse der vi blir enige om hvordan vi 
skal bruke vår lederrolle for å utvikle kulturen 

• Bidra i foretaksledelsen ved å være nysgjerrig på andre områder enn mine egne. Komme 
med innspill som skaper gode helhetsløsninger. 

• Være bevisst min egen adferd. Jeg kan bare endre meg selv. Så kan jeg håpe på at min 
rollemodell blir etterfulgt av dem jeg leder. 

• Gjøre mine ansatte i stand til å endre sin adferd. Den kan ikke vedtas, men skapes mest 
effektivt gjennom at alle ansatte får anledning til å reflektere over egen adferd sammen med 
andre. 

• Bruke en verdibasert ledelsesmodell fordi jeg tror den er mest effektiv i vår bransje 

• Delta aktivt i utdannelse av ledere i min organisasjon 
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