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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Vi har alle drømt om den perfekte ledergruppen som står last og brast, spiller hverandre 
gode og alltid er lojale mot felles mål. Men bildet av tidligere statsminister Per Borten i 
underbuksa kommer oss i hug og hans legendariske ”statemen”: Å lede en borgelig 
samlingsregjering er som å bære sprikende staur”.  
Som helseledere har vi ofte hatt de samme tankene og kanskje følelsene som Borten 
hadde. 
 
Det er en historie som vekker slike følelser og tanker vi presenterer fra Krysspresset 
Sykehus. Der beskrives en ledergruppe med ulike interessekonflikter og ”dyskultur” med 
komponenter av avmakt og motstand, om sviktende kommunikasjon og 
ledelsesstrategier; forsterket av økonomiske innstramninger og økende arbeidspress.   
Da vi begynte å skrive denne oppgaven tok vi utgangspunkt i arbeidstittelen fra en 
gruppe ledere til en ledergruppe. Dette var et postulat som gav mening til alle fire i 
gruppen. Vi har senere forandret setningen og valgt tittelen på oppgaven til å være:  
 
”Fra en gjeng med ledere til en ledergjeng”  
 
Ved å erstatte ordet gruppe med gjeng mener vi at vi både understreker det 
fragmenterte og splittende i utrykket en gjeng med ledere samtidig som vi understreker 
det samlende og forpliktende i begrepet ledergjeng 
Med disse endringene søker vi å understreke problemstillingene i oppgaven der vi 
ønsker å undersøke hvilken dynamikk som virker splittende og hvilken dynamikk som 
virker samlende på en ledergruppe i spesialisthelsetjenesten i en virkelighet med 
innstramninger og effektivitetskrav. 
 
Med metaforen å bære staur i undertittelen ønsker vi å fokusere på lederutfordringene i 
høyt spesialiserte kunnskapsbedrifter med sterke profesjoner og mange og ulike 
interesser og interessekonflikter. Oppgavens hovedproblemstilling tror vi best kan 
formuleres slik:  
 
Hvordan kan en ledergruppes leder - sammen med de øvrige medlemmene - skape en 
dynamikk i ledergruppen der særinteresser, fellesinteresser og organisasjonsinteresser 
fokuseres og diskuteres på en slik måte at en jobber for felles mål for avdelingen og 
organisasjonen, samtidig som medlemmene henter verdifull støtte i ledergruppen til 
arbeidet i egen enhet/seksjon. 

1.2 Metode og oppgavens oppbygging 
Metoden er narrativ på den måten at den baseres på en historie fra vår lederhverdag.  
Vi referer til nevnte historie i mange av våre drøftinger og løsningsforslag. 
Vi leter også etter svar innenfor egne erfaringer og refleksjoner samt i ulik litteratur og 
teorier. (Vi leter bl.a. etter gull i Yukl) 
Det faktum at vi er fire som har skrevet oppgaven sammen har nødvendiggjort felles 
diskusjon, refleksjon og avklaring og dette har representert en metaforpreget oppgave i 
oppgaven: 
I oppgaven hvor vi skal belyse splittende og samlende dynamikk i en ledergruppe med 
bakgrunn i bl.a. ulike bakgrunner, språk, kultur og interesser har vi som arbeidsgruppe 
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ut fra våre forskjeller og ulike utgangspunkt måttet finne fram til felles mål og 
formuleringer i oppgaven. 
 
Etter innledningen presenterer vi vår historie og reflekterer deretter rundt 
problemstillingene som kommer fram i denne. Vi lager en oppfølgende historie hvor 
hovedpersonen Roy oppsøker en HR- konsulent i foretaket for å få hjelp til å spisse 
problemstillingene og arbeide videre med disse. 
De tre hovedkomponentene; kommunikasjon, kultur og politikk danner sammen med en 
kort gjennomgang av endringsteoretiske prinsipper det teoretiske grunnlaget i 
oppgaven. Vi avslutter oppgaven med et kapittel hvor vi ser på noen tiltak som en 
syntese av tidligere diskusjon. 

 

2 ERFARING 

2.1 Historien  
En mandag morgen i november 
  
Det er mandag morgen i november på Krysspresset sykehus og bare noen minutter til 
avdeling Skvis som har 150 ansatte skal ha ledermøte. 
Det er vanskelige saker på programmet; fordeling av pålagt nedskjæring for avdelingen 
og forslag til nye samarbeidsrutiner mellom enhetene i avdelingen. 
Dette er ikke første gangen i år men 2007- budsjettet har gitt klare krav fra toppledelsen 
om balanse i økonomien med samme aktivitetsnivå. Dette har gradvis påvirket 
ledergruppen. 
Roy som har ledet avdelingen i fire år har ligget våken det meste av natten og bekymret 
seg: Hvor mange av enhetslederne kommer i dag, klarer vi å få til en konstruktiv 
diskusjon om avdelingene utfordringer, og klarer vi å få til løsninger der alle bidrar med 
sitt for å sikre et best mulig resultat for avdelingen som helhet? 
Det har utviklet seg en kultur/holdning over tid hvor ikke alle gruppens medlemmer 
synes det er like viktig å stille på eller være presis til ledermøtet da de stiller seg 
tvilende til møtets funksjon og betydning. Dette bekymrer. 
Det er dessuten relativt stor uenighet innad i ledergruppen og mellom enkelte av 
enhetslederne. Uenigheten dreier seg ressursfordeling, om faglige metoder, virkemidler 
og prioriteringer (av pasienter og ressurser). Ledergruppen er også delt når det gjelder 
viktigheten av felles avdelingsvise beslutninger og om den enkelte enhet har noe å 
hente gjennom samarbeide mellom øvrige enheter i avdelingen.  
 
Da klokken er ni og møtet skal til å begynne er det bare fire av ledergruppens ni 
medlemmer som har kommet. Foruten Roy sitter Rita, Rudi og Raymond der og venter i 
spenning. 
Dennis og Doris har nettopp gitt beskjed om at de p.g.a. sykefravær, hardt arbeidspress 
og nye pålagte arbeidsoppgaver er tvunget til å være i enhetene for å sikre forsvarlig 
drift der. De har samtidig gitt beskjed om at de skal forsøke å komme senere hvis det er 
mulig i forhold til driftsoppgavene. De sier de ikke kan love noe, men at de skal forsøke. 
Elvira, Ernst og Toppen har ingen hørt noe fra. 
Toppen har tidligere gitt utrykk for hun sliter og synes at hennes folk har altfor mye å 
gjøre og har vært i en disputt med Roy for å få betalte matpauser inn i turnus. 
 



Fra en gjeng med ledere til en ledergjeng! 5

Roy kikker på klokka og ser seg urolig rundt i rommet. Han spør de andre tre om hva de 
skal gjøre; utsette møtet eller gjennomføre det med bare fire til stede?? 
Nå blir det bare for mye for Raymond. Han reiser seg opp sprutrød i ansiktet og holder 
en liten improvisert tale:” Hvis vi ikke klarer å samarbeide bedre i denne ledergruppa og 
vi forplikter oss til hverandre og avdelingen, da gidder jeg ikke mer. Du Roy må forplikte 
alle i ledergruppa mer. Hvor er visjonene? Situasjonen er ikke mer håpløs enn det vi 
gjør den til. Vi har egentlig et enormt potensiale hvis vi begynner å samarbeide. Men det 
haster. Vi mangler langsiktige planer og vi har motstridende mål og strategier innad i 
ledergruppa. Motivasjonen min for å ta denne jobben var at jeg mente at vi hadde en 
ledergruppe som hadde muligheter til å bli et drømmeteam; der alle er opptatt av å 
spille hverandre gode og har et ønske om at alle skal lykkes og at vi skal stå sammen 
for å skape best mulig vilkår for pasientene. Men nå er jeg i tvil. Jeg forlanger at vi i 
ledergruppa så snart som mulig setter av to dager til å diskutere hvordan vi skal skape 
en kultur som fremmer samhold, samarbeid og enhetlige og helhetlige løsninger i 
avdelingen. Jeg forlanger også at du ber alle i ledergruppa til å stille til dette ledermøtet 
umiddelbart………..” 
 
Samtidig sitter Elvira og Ernst og snakker sammen på kontoret til Ernst. De har vært 
enige om å møtes før ledermøtet for å drøfte felles strategi slik at de vinner fram med 
sine synspunkter og prioriteringer. De synes begge at deres enheter har bidratt nok 
med innsparinger i tidligere nedskjæringsrunder i avdelingen. De er videre enige om 
deres enheter er de viktigste bidragsyterne for avdelingens samlede resultat og at de 
klarer seg best selv og leverer best resultater når de ikke må forholde seg for mye til de 
øvrige enhetene i avdelingen. De er også enige om at de har fått nok av alle 
kontrollspørsmålene og rapporteringsrutinene fra avdelingssjefen. Elvira og Ernst blir 
enige om at deres enheter skal samarbeide tettere, slik at de kan klare seg enda bedre 
uten så mye samarbeid med de øvrige enhetene i avdelingen. De skal akkurat til å 
avslutte da Roy ringer og sier at de må stille til ledermøtet med en gang. 
 
Kokken nærmer seg halv ti. Alle har kommet unntagen Toppen tross utallige søk og 
telefoner til avdelingen. 
 
Sak nr 1: Hvordan skal vi best løse avdelingens nedskjæringskrav. Elvira ber straks om 
ordet og fremhever at hennes enhet gav mest ved de siste nedskjæringene. Hun  
presiserer at det var urettferdig, og hadde forferdelige konsekvenser for enheten. Ernst 
tar så ordet og fremmer en sirlig utformet konsekvensanalyse som viser klart at hans 
enhet må tilføres midler og ikke skjære ned. Rita avbryter Ernst sint og sier: ” Nå må vi 
begynne å samarbeide og finne felles løsninger. Det er mest å spare på å en ny 
arbeidsfordeling og nye samarbeidsmåter i avdelingen”. Akkurat da Dennis skal be Rita 
konkretisere hva hun mener kommer Toppen heseblesende inn og spør:” Skal vi ha 
ledermøte i dag?” 
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3 PROBLEMSTILLING 
 
En uke etter har Roy tenkt mye og tatt kontakt med Hillary, foretakets HR- konsulent. 
Roy har satt ned noen problemstillinger han har reflektert over som utgangspunkt for å 
endre – både for seg selv som leder og ledergruppen sin. 
 

 Hvorfor er det vesentlig at toppledelse og avdelinger har en kultur med felles mål 
og visjoner? Hvordan fordeler vi ressurser, tar hensyn til særinteresser og 
hvordan organiserer vi arbeidet for å få til dette? 

 
  Er det mulig å skape enighet og gjensidig respekt i kunnskapsbedrifter når 

motsetningene og interessekonfliktene er store?  
 

 Hva er dynamikken i at enheter er seg selv nok? At en utdefinerer seg fra andre. 
At en mener at en er bedre enn andre og fortjener mer enn andre. Hva kan 
årsaken være til at de ulike enhetene ikke tar det samme ansvar for helheten og 
kulturen i forhold til fellesskapet? 

 
 Hvordan skape et felles utfordringsbilde?  Hvordan endre kommunikasjonen slik 

at lagånd og fellesskap blir satt i førersetet?  
 

 Våre forestillinger om andre enheter og andre samarbeidsparter er ofte ikke 
riktige. Et flott postulat er at en skal ta ansvar for mer enn en har myndighet over.  
Vi forutsetter ofte at andre enheter har forutsetninger og muligheter de i 
virkeligheten ikke har. Hva er forutsetninger for å få den riktige forståelsen av 
hverandre?  

 
 Hvilke strategier en skal lederen velge for å skape et ledermøte som oppleves 

nyttig og gjensidig utviklende? Hva skal ledermøtet være; en informasjonskanal, 
et drøftingsforum eller et beslutningsorgan? Hvordan skal sakene forberedes? 
Hvordan fremme en god møtekultur? 

 
Etter en time har de i fellesskap drøftet situasjonen. Noe må gjøres. Noe må endres. 
Men det er mange problemstillinger som bør vurderes. Hillary sier at de økonomiske 
forutsetningene er det lite å gjøre med, organisasjon og struktur er rimelig fastlagt og 
dessuten vil større endringer ta for lang tid. Det trengs handling snarlig. Det er mye 
motstand i ledergruppen men de er begge enige om å fokusere på kommunikasjon, 
kultur i ledergrupper og konflikter knyttet til særinteresser.  
Via en analyse og drøfting sett i disse forskjellige men likevel sammenvevde perspektiv, 
kan grunnlaget for endring legges. 
 
Vi tar derfor tak i følgende 3 problemstillinger: 
 
1. Kommunikasjon som utgangspunkt for forståelse.  
2. Kulturens betydning i denne ledergruppen i forhold til en velfungerende 

kultur. 
3. Ledergruppen i spenningsfeltet mellom særinteresser og fellesskap. 
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4 ANALYSE, TEORI OG DRØFTING 

4.1 Kommunikasjon som utgangspunkt for forståelse  
At kommunikasjonen er en conditio sine qua non for menneskelig eksistens er kjent 
lenge. For ca. 700 år siden startet Kaiser Friedrich II et eksperiment for besvarelse av 
spørsmålet om hvilket språk som var urspråket til mennesket. Flere nyfødte skulle 
oppfostres av ammer under fullstendig taushet. Gjennom dette lingvistiske vakuum 
håpet keiseren å finne ut om barna begynte å snakke gresk, latinsk eller hebraisk. 
Forsøket mislyktes da alle barn døde! (Watzlawick 1991).  
Kultur utvikles gjennom språk. Historien som presenteres er et eksempel på en gruppe 
personer som er i ferd med å ta et kjempesprang fremover i samspill med hverandre. 
Gjennom krisen tvinges de inn i nye baner å omgås hverandre på. Lederen Roy har 
hendene på rattet og foten på pedalen. Etter litt oppdatering i kommunikasjonens 
traffikkregler vil han kunne styre gruppa på rett vei. 
Men først bør Roy starte med å analysere kommunikasjonsprosessen mellom seg og 
gruppen. 

4.1.1 Kommunikasjonens rammebetingelser 
Avdelingens formelle struktur vil påvirke både grad og mengde samspill mellom 
medarbeiderne. Jo mer sentralt styrt avdelingen er organisert desto mer fremmes 
oppover- og nedoverkommunikasjon. Omvendt vil desentral organisering ha et mye 
større innslag av lateral kommunikasjon (Kaufmann 1996). 
Vår gruppens oppgave er å løse komplekse problemstillinger i en desentral struktur.  
Ledermøtet er nok den viktigste arenaen gruppen kan få ting sammen til.  
Den desentraliserte organiseringen medfører dessverre et større informasjonstap, 
spesielt det som utveksles via uformelle informasjonskanaler i hverdagen.  
 
Hvert budskap har to komponenter: et konkret innhold og en relasjonell del (Stroebe 
1992). Den relasjonelle delen forteller hvordan innholdet skal forstås 
(metakommunikasjon).  
Kontekst nummer én i vår historie er sykehusledelsens pålegg om nedskjæring. Dette 
representerer en spesifikk innholdsmessig informasjon. Minst like interessant er den 
relasjonelle informasjonen i budskapet; nemlig om Roy stiller seg bak dette vedtaket og 
forsvarer toppledelsen.  
Kontekst nummer to er samspillet i gruppen. Ved siden av det rent faktiske formidler 
han sin rett til å reise spørsmål og til å kritisere. Igjen ligger her det viktige budskapet 
om hvilken relasjon lederen har eller ønsker å ha til sin gruppe.   
Jobbens type og kompleksitet påvirker kommunikasjonsmønstrene. I helsesektoren må 
enhetslederne forholde seg til kompliserte arbeidsoppgaver som krever større grad av 
samspill. 

4.1.2 Lederens valg av påvirkningsstil 
Som en ”lærende organisasjon” anvender vi straks det som var del av pensum i kurset 
vårt og ta i bruk Berlew og Harrisons  ”positive påvirkningsmodeller”! 
 
Møtet krever en situasjonsanalyse:  
Innsparingskravet forutsetter raske avgjørelser og sykehusledelsen gir ikke mulighet til 
å forhandle om dette. Oppgaven må løses. Her egner det seg å ta i bruk den hevdende 
stil. Det er et aggressivt element i denne måten å kommunisere på. Aggresjon som 
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uttrykk for initiativ, autoritet og pågangsmot. Gruppen skal forstå at man ikke befinner 
seg i en forhandlingsposisjon og at emosjoner kan spares til mer passende 
problemstillinger. Som leder har Roy legitimitet til å bruke makt bak ordene. Han kan 
velge å friste med belønning eller true med sanksjoner, bare han følger opp! 
Repertoaret for en mellomleder i sykehuset synes å være litt spinkel men i dagens 
Helse-Norge har vi sett mange ledere komme og gå. Han kan sette vilkår: ”Hvis vi ikke 
kan bli enige nå, så går vi til en høyere instans!” 
Gruppens relasjoner er imidlertid av langvarig art. Roy må passe på at han ikke bli 
isolert. Når gruppen føler seg truet holder den igjen.  
Det kunne være interessant i denne sammenheng å belyse Roys ”personlige kreditt” i 
gruppa. Selv om han i og for seg ikke har noe ansvar for innsparingskravet, virker 
psykologien slik at han blir tillagt ansvar for situasjonen. Dette vil tappe ham for kreditt!! 
Derfor er det viktig at man har noe å gå på.  
Autoriteten hans synes å være svekket fra før. Påvirkningen i hevdende stil bør kanskje 
begrense seg i første omgang på uttrykte forventninger og la gruppen komme med 
ideer og forslag for hvordan innsparingen skal gjennomføres. 
 
Når det gjelder samhandlingen i avdelingen er det tid nok til å anvende den 
brobyggende stil. Aktiv lytting, involvering og åpen dialog skaper tillitt. Alle skal være 
deltakende og forplikte seg til fellesskapet som dreier seg primært om 
pasientbehandling.  Denne stilen bør absolutt kombineres med tiltrekkende elementer. 
Visjoner og forslag for felles strategier kommer jo spontant fra noen i gruppen! Stilen er 
sterk demokratisk og passer godt til kulturkonseptet beskrevet i kapittel 4.3.  
 
Å ta sjansen på å benytte seg av to forskjellige påvirkningsmetoder i samme møte virker 
noe ambisiøst. Det ene kan slå i hjel det andre. Derfor bør Roy gjøre det utvetydig klart 
at han er villig å ta tilbake makten. Gjennom hevdende stil med press og motivering 
samler han gruppen rundt innsparingstiltak. Med gjenopprettet autoritet åpner han i trinn 
to for brobygging og dannelsen av en felles plattform for gruppens videre samarbeid.  
 

4.1.3 Barrierer i kommunikasjonen 
Det som har vist seg å være meget effektivt er den direkte kontakten med hverandre 
(Kaufmann 1996). Toveiskommunikasjon er en setting hvor persepsjon og 
oppmerksomhet er godt fokusert.  
Når avdelingslederen snakker til sine enhetsledere gir de hverandre umiddelbar 
tilbakemelding og dermed en sjanse til korrigering. Forutsetningen er et fungerende 
sosialt samspill. Angst, fiendtlighet, forakt, likegyldighet, kognitiv svikt m.m. er et hinder 
for konstruktiv feedback.  
 
Selv om nedover- kommunikasjon kan begynne med et nøyaktig formulert budskap om 
nedskjæring kan denne informasjonen fordreies gjennom ulike ledd nedover. Noen 
ganger tilfeldig, noen ganger bevisst eller ubevisst.  
 
For at Roy skal kunne ta en fornuftig beslutning i prosessen er han avhengig av 
tilbakemelding oppover fra de underordnete. Mellomlederne sitter med mye verdifull 
informasjon i denne prosessen.  
Om Roy ikke velger å komme i kontakt med medarbeiderne på en aktiv måte 
ekskluderer han seg fra viktige informasjonskilder. Statusforskjell og psykologisk 
motstand gjør at man nedenfra mye mer sjeldent tar kontakt. 
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Praktisk erfaring viser at det er av meget stor betydning at ledelsen skaper en kultur og 
et arbeidsmiljø som oppmuntrer til oppover - kommunikasjon, slik at medarbeidere tør å 
stole på sjefen.  
I motsetning til det har horisontal kommunikasjon mye mindre tendens til å bli forvrengt. 
Informasjonsutveksling skjer oftere og raskere og da gjerne uformelt. Den horisontale 
inoffisielle kommunikasjon oppleves av mange som mer betydningsfull enn den offisielle 
(Kaufmann 1996). Elvira og Ernst avtalte et forberedende møte med hverandre og 
planla strategi. Svekkelse av samholdet i gruppen er den klart negative siden av dette.  
 
Det forekommer forskjellige former for ”støy” ved formidling av budskap. Én form er 
tekniske problemer som brudd i telefonsamtaler og elektroniske postsendinger. En 
annen form kan være forskjellig språk/dialekt, manglende konsentrasjon eller at flere 
snakker samtidig.  
Mer problematiske er psykologiske mekanismer. De er ofte skjulte. 
Vi forsøker å skape mening i tilværelsen gjennom å kategorisere og forenkle budskap. 
Informasjon skal bli konkret og forståelig men samtidig risikerer man å redusere 
nyansene i budskapet. En annen type fordreining ligger i tendensen å fremstille 
informasjon for positivt eller holder den tilbake i frykt for negative konsekvenser.   
Viktige barrierer ser vi i grunnleggende kognitive prosesser hvor selektiv persepsjon og 
siling av informasjon svekker gjensidig forståelse (Kaufmann 1996). Selektiv persepsjon 
betyr at mottakeren vil tolke budskap ut fra sin synsvinkel.  
Perseptuelle fordreininger er psykologiske prosesser som fører til feiltolkninger.  
Denne type informasjonsbehandling går raskt og ubevisst. Når Roy snakker til gruppen 
må han være oppmerksom på at hvert av medlemmene kommer til å avkode budskapet 
til sin egen forståelig form. Detter gjør de både ved å lese det som står i og mellom 
linjene. Mye av dette vil også dreie seg om subtil nonverbal kommunikasjon. 
Roys kroppsspråk er med på å formidle informasjon og budskap! Gestikulering og 
mimikk kan både klargjøre eller forstyrre kommunikasjonen. 

4.1.4 Interaksjon i gruppen 
Hvilken betydning har gruppemedlemmene for hverandre? Arbeid i gruppe skal bidra til 
mer funksjonell og effektiv løsning av oppgaver enn om hver hadde jobbet for seg selv. 
Vår gruppe utstråler ingen god ”energi”. Deres manglende sosiale samspill hemmer 
prestasjonsnivået i avdelingen. Den negative stemningen virker demotiverende.  
Utgangspunkt for en gruppe er en oppgave som skal løses i fellesskap. Gjennom 
rollefordeling og etablering av spesifikke regler, normer og atferdsstandarder formes en 
organisatorisk struktur som opprettholdes gjennom kontroll og kommunikasjon (Stroeble 
1992). 
Gjennom kommunikasjon defineres posisjon og roller som tilordnes en bestemt person. 
Med utgangspunkt i målet om å lykkes med den overordnete oppgaven leter man etter 
medlemmer som har spesielt gode evner til å løse oppgaven. Disse får mest tiltale og 
motiveres til å ta initiativ. Vi får ikke tydelig innblikk i hierarkiet i vår gruppe.  
Sykehusavdelinger er kompliserte ”organismer,” oppgavene diffust definert og 
komplekse.  
En slik situasjon krever ledelse men under følgende betingelser:  

• Gruppen må ha en følelse av at deres arbeidet fører til ønsket resultat. 
• Gruppemedlemmene må oppleve resultatet som relevant for dem. 
• Oppgaven krever koordinering og kommunikasjon. 
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Om de to første punktene gjelder vår gruppe kan man ha tvil om. Budskapet om 
innsparing oppleves som kontraproduktivt og samarbeid med de andre for noen 
uønsket. Det siste punktet er det ikke vanskelig å være enig i! 
 
Vår gruppe er satt sammen av deltakere som både synes å være høykompetente i faget 
og i tillegg har et stort behov for uavhengighet. Vi kan også konstatere at ledere i 
sykehus generelt identifiserer seg meget med egen profesjon. Om arbeidet hadde vært 
rent oppgaveorientert hadde man ikke nødvendigvis behøvd en leder. En slik gruppe 
hadde vært selvgående. Imidlertid er vår gruppe relativ stor, arbeidet lite regelstyrt og 
muligheten for skjevfordeling av ressurser absolutt til stede. 
 
I tillegg til å tilhøre ledergruppen er alle personer også medlemmer i sin egen 
enhetsgruppe. Da ligger det ikke så fjernt å postulere mye dynamikk i intergruppeatferd. 
Årsak for kompetisjon eller kooperasjon mellom ledergruppens medlemmer er 
begrunnet i konkurrerende eller sammenfallende mål for enhetens resultater. Elvira og 
Ernst er eksempler for kooperering av grupper. En viktig definisjon av menneskenes 
sosiale identifikasjon avledes av gruppemedlemskap (Stroeble 1996). Vi definerer oss 
selv gjennom bindinger til alle slags grupper. Dette gjelder kjønn, nasjonalitet, profesjon, 
m.m. 
Prestisjen til egen gruppe vurderes ved sammenligning med andre grupper. Resultatet 
er av stor betydning for hver enkeltes selvverdsfølelse. Lojalitetskonflikter i vår historie 
bidrar sikkert også til splittelsen av ledergruppen. 
 
Kommunikasjon er et komplisert vekselspill mellom mennesker. Rolleforventninger, 
perseptuelle fenomener og påvirkningsmodeller er med på å prege interaksjonen i 
gruppen og til slutt resultatet av felles innsats. 
 
For at det skal være mulig å forstå en spesialisert form for kommunikasjon, er det 
nødvendig å vite noe om konteksten, altså de ytre kulturelle rammene som definerer det 
kommunikative fellesskapet (Hylland Eriksen 2004). 
Kultur og kommunikasjon henger uløselig sammen med hverandre som det følgende 
kapittel vil belyse. 

Kommunikasjon i  praksis !! 
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4.2  Kulturens betydning i denne ledergruppen i forhold til en 
 velfungerende kultur. 

 
 Hva kjennetegner en velfungerende lederkultur? 
 Hvilke komponenter ligger i en vellykket ledergruppe? 
 Hvorfor vil vi se disse to spørsmål i sammenheng?  

 
Vi har nå sett at en leders kommunikasjon kan virke både hemmende og fremmende på 
en ledergruppes samhandling. Dette vil selvsagt også påvirke de relasjonelle forhold 
innen gruppen; gruppemedlemmenes innbyrdes kommunikasjon. 
På det settet vil igjen lederkulturen kunne endres. 
 
Kulturelle forhold – settet av verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som foreligger 
– vil påvirke  graden av det å lykkes  for en  ledergruppe  mot det å mislykkes. 
 
I det neste vil vi ta for oss kulturen mye basert på Henning Bang. Deretter se 
overgangen til Yukls vurderinger av beslutningsgrupper. Lars Klemsdals tankegods og 
teorier fra ”Den intuitive organisasjon” gir en ytterligere dimensjon i forståelsen særlig 
med tanke på vår ledergruppe som i prinsippet må fornyes med de samme 
menneskene. 

4.2.1 Hva kjennetegner en velfungerende lederkultur? 
Henning Bang (1988) refererer til et begrep – i stedet for gode og dårlige kulturer - til 
funksjonelle og dysfunksjonelle kulturer fordi det henspeiles til rammen en lederkultur er 
relatert til. For en hver ledergruppe vil kulturen være preget av om den er 
hensiktsmessig eller ikke i forhold oppgaver og mål. 
Sathe (1985) innfører et begrep som styrke og innhold relater til lederkulturer. 
En sterk kultur har stort samsvar mellom medlemmene i verdier og oppfatninger som 
skaper innbyrdes lojalitet som medfører at gruppemedlemmene i størst mulig grad drar i 
samme retning.  
Kjennetegnet på en sterk kultur er at medlemmene har i stor grad samme normer, 
verdier og virkelighetsoppfatning. Målet er for medlemmene klart definert og verktøyet 
kjent og kartet å navigere etter er felles. Fellesskapsfølelsen gjør det lettere å skape 
engasjement og motivasjon. 
  
En sterk kultur trenger ikke være funksjonell. 
Janis (1979) skriver om gruppetenkning.  Behovet for enighet i en ledergruppe blir så 
dominerende at motforestillinger og alternativer blir overkjørt. 
En slik gruppe vil ofte ha en sterk karismatisk ledelse med store krav til 
fellesskapsbehov og ditto sanksjoner ved opposisjon.  
 
Klimann (1984) beskriver nettopp at slike kulturer er mer opptatt med å konservere et 
statisk regime og at den søker å opprettholde seg selv som det primære før det 
opprinnelig målet. Slike kulturer er lite tilpasningsdyktige mot nye, særlig ytre, krav. Her 
kommer begrepet adaptiv kultur inn. Disse er fleksible og har evne til raskere omstilling 
etter både ytre og indre behov. 
 
Poenget blir å søke kombinasjonen av å være både sterk og adaptiv.  
Gruppesammensetningen og i sær lederens rolle spiller en viktig rolle at det innen 
gruppen er vilkår og trygghet for å ha en enighetskultur på å oppfordre til å drøfte 
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alternative løsninger; til refleksjon. Ved skiftende ytre forhold som i dagens 
sykehuspolitiske hverdag er adapsjon særlig viktig. 
 
Moxnes (1981) tar tak i erfaringsbasert læring blant en gruppes medlemmer som en 
forutsetning for at en kultur skal være adaptiv og derav funksjonell. Et godt læringsmiljø 
er avhengig av en rekke faktorer.  Ledergruppen har en åpen tone, trygt klima med 
positiv feedback, med normer som både tillater annerledes tenkning og evne til 
kreativitet og nytenkning. En leder som belønner, oppmuntrer, anerkjenner og stiller 
krav; en personlig, samhandlende atmosfære, høy grad av delegering og med en åpen 
og flerveis kommunikasjon.  
 
Styrke sier ikke om retningen er rett i forhold til en organisasjons målsetninger. Her er 
det innholdet i kulturen som forener samstemmighet med måloppnåelse. 
Bion (1961) skriver om realitetsforankring vedrørende innholdet i kulturen. Er verdier, 
normer og virkelighetsoppfatninger innen en ledergruppe som for eksempel vår historie 
henspeiler til, ikke i tråd med foretakets kulturinnhold men i antagelser eller fantasier 
hos leder og etter hvert medlemmer, kan konflikter skapes. I en del av de opprivende 
sykehusstridene (som for eksempel i HF Innlandet) kan avdelinger og seksjoner som 
uttrykk for en organisasjonskultur bli paranoid i forhold til andre avdelinger og endog til 
sin foretaksledelse – ved å anta skjulte agendaer bak et hvert utspill. Slike kulturer er 
ofte sterke og har evne til å skape engasjement og fellesskapsfølelse men er i liten grad 
påvirkelig for nye vinklinger. Den er således dysfunksjonell i den grad at målet oftest har 
annen akse i forhold til hele foretakets mål. 
Bion skriver i tillegg om at en gruppes evne til å fungere som en arbeidsgruppe er at 
den kan tåle frustrasjoner og emosjoner i sin evne til å løse oppgaver på vei til målet. 
Imidlertid må gruppen være forankret i virkeligheten. 
 
Hva er nå virkelighet i denne forstand? 
Det er lettere å forstå at en ledergruppe i gitte situasjoner kan tilegne seg sett av 
alternative oppfatninger av virkeligheten,” basic assumpsions.” 
Et eksempel på dette er  avhengighetskultur - hvor en gruppes funksjon styres av en 
karismatisk leder hvor etter hvert medlemmene fjerner seg fra opprinnelig mål til at 
oppgaven blir å tekkes leder. En historie fra noen år tilbake var om en meget sterk og 
autoritær men åpenbart sjarmerende overlege som hver gang hans kone dro på den 
gang såkalte husmorferie, fikk sine barn innlagt og passet på av sin egen 
sykehusavdeling. Det som er grunn til undring, var at dette fikk lokalt bred enighet selv 
om dette medførte at senger som pasienter skulle bruke var opptatt. Det var allmenn 
aksept i fagmiljøet om å bruke offentlige penger på overlegens småbarn. Man kan 
kanskje si at det hensiktsmessige i dette var at overlegen kunne være enda mer ”stand 
by” enn til vanlig. 
Et annet eksempel er kamp-flukt kultur hvor en gruppe legger inn et faresignal i sine 
betraktninger uansett. Man er enten god eller med, eller mot eller ond. I forbindelse med 
planer om omstilling i helsevesenet, vil for eksempel enkelte ledergrupper i avdelinger 
som er truet med endringer, tidlig tolke dette med at man blir nedlagt komplett i tap mot 
for  eksempel  en  annen by. En slik kultur - for eksempel slik striden har vært i 
Hedmark, i Romsdal og i Oppland – kjennetegnes det  at man  er  lite  villig  til å  teste 
den  ytre fare men være  mer  opptatt  i  å forfekte felles fiendebegrep. 
 
En sterk kultur balansert opp mot adaptive evner basert på et godt læringsmiljø i et 
realitetsforankret kontekst synes å kjennetegne en effektiv og funksjonell lederkultur. 
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4.2.2 Hvilke komponenter ligger i en vellykket ledergruppe? 
Henning Bang beskriver i sin bok flere studier av sammenheng mellom kultur og 
effektivitet i måloppnåelse. 
Denison (1990) fant fire særtrekk som skulle øke en kulturs effektivitet. 

 Økende grad av medbestemmelse og involvering. I vår historie får man inntrykk 
av at flere deltagere er  passive og derfor  ikke vil involvere  seg. 

 Samstemthet og konsistens. 
• Sterk kultur - slik dette er drøftet før - enighet i normer, verdier  og  

virkelighetsoppfatning. Hydros evne til å bygge kultur med felles visjoner 
er et eksempel. 

• Samstemthet med engasjement og commitment som uttrykk for 
eierforhold  til oppgavene. Prosessen vi fikk beskrevet på Ringerike 
Sykehus med pasientfokusert redisign  er  et  eksempel. 

• Samstemthet mellom det  medlemmene  tror på og det  de  viser i praksis. 
• Samstemthet i felles oppfattelse av de systemer og metoder som benyttes 

(begrepet velsmurt maskineri er her brukt). Systemet som man etter  
mange år har lært seg  på traumemottaket på Ullevål   er en passe  
illustrasjon på dette. 

 Tilpasningsevne.   
• Fange opp signaler fra andre grupper innen samme organisasjon.  
• Fange opp ytre signaler om endring i forutsetninger. 
• Evne til å ”redesigne” handlingsmønstre, tids nok og raskt nok. 

 Tydelig formål. 
• Erkjent behov, forståelig begrunnelse oppfattes av gruppen som 

meningsfull. 
• Målet i seg selv er klart og retningen er felles forstått.  

  
Vår historie har tatt utgangspunkt i et ledermøte som et scenario for å forstå at 
lederkulturer er forskjellig og at omstendigheter, forhold tilknyttet dette, spiller en  rolle  
for beslutningsevne og derav  kjennetegn på effektiv lederkultur. 
 
Yukl (2002) tar for seg determinanter for utvikling av beslutningsgrupper: 

 Gruppestørrelse - Jo større en gruppe er, desto vanskeligere er kommunikasjon. 
Den enkeltes påvirkningsevne kan bli mindre, jo vanskeligere er det  å få 
konsensus og fraksjonsdannelse kan skapes. 

 Statusforskjell -  Er den innbyrdes status i gruppen for stor, er det fare for at 
lavstatus medlemmer trekker seg tilbake og høystatusmedlemmer dominerer. 
Passivitet og manglende deltagelse gir igjen en fare for at beslutninger ikke  
følges men også  at  motforestillinger ved  en  sak ikke  kommer  frem  slik  at  
beslutninger  blir dannet  på  for  tynt grunnlag. I ledergrupper i helsesektoren har 
profesjonsforskjeller oftere blitt kamp enn utvikling. Leger dominerer mens andre 
yrkesgrupper trekker seg tilbake. I de senere år hvor lederfokus er betont i  større  
grad, har mange  ledere  blitt  rekruttert fra andre  enn  legegruppen  hvor  
ledelse som fag i  stor  grad  har  blitt  ansett mindre  verdifullt  enn fagarbeid. I 
slike ledelsesstrukturer trekker legegruppen seg tilbake i sin egen fagkrok og  
lager selvforsterkende subkulturer som er  mer  lojale  mot  egen fagutvikling  
enn ledelsens beslutninger. Som  lege  på  Ullevål på  slutten  av 90-tallet  var  
dette et åpenbart kjennetegn  ved  organisasjonen. I slike forhold er del lett å se 
at verken endringer eller økonomikontroll  er  lett å  få  til. I en kronikk i 
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Aftenposten 19.februar 2007 beskrives nettopp slike avgrunner i samhandling 
mellom nivåer og fag. 

 Gruppetenkning - hvis alle er enige, er det lett å bli enige også om de mindre 
hensiktsmessige strategier. Tanker fra Klemsdals ”Den intuitive organisasjon” 
passer her godt inn. Utvikling skjer best der man er på svai. Her er mange  
havner mulig  og fordeler  og  ulemper er  åpne  til vurdering. Er man allerede  i  
havn og  alle  er  enige  om at  denne  havnen  er  god  nok, vil  man  ikke  
reflektere over  at  andre  havner  kan være  vel  så  gode. 

 Sammensetning av gruppen - Forskjeller også i utdannelse, erfaring, 
personlighet, alder, kjønn og etnisitet.  Faren for gruppetenkning blir som regel  
mindre da det  er  et  bedre  grunnlag for  alternative  innspill. Faren blir at 
gruppen blir for sprikende at  lederen  i  stedet for  å  samle tråder  må  bruke  all  
tid  og energi  på  å bære  staur - noe  som  ikke er lett  uten  at  det spriker i alle  
retninger. I vår historie er kan man ved første øyekast tenke  at  her  spriker  det, 
men typisk i  sykehuskulturer  er heller den hemmende følelsen av at  ytre  
forhold   som  man  ikke  har  kontroll  over styrer skuta med vilkårlig kurs.  

 Emosjonell modenhet - det kan gjerne og bør være temperatur men et visst sett 
med spilleregler må til for å få fremdrift. Utspill av for mye emosjoner er gjerne 
preget av forsvar av eget revir eller preget av personlige motforestillinger i 
gruppen men kan også være utslag av en majoritet styrer med skjulte agendaer. 
Har en prosess være preget av åpenhet og at alle  har  fått   sagt  sitt, blir  det  
vanskeligere å forsvare argumenter av  mer  emosjonell karakter. Imidlertid 
bærer mange harde sykehusdebatter nettopp  preg  av at  emosjonelt preget 
argumentasjon dominerer og fører frem. En prosess blir aldri god nok, så lenge  
man  er  imot. 

 Fysiske forhold og teknologiske løsninger kan også påvirke. 
 I tillegg er det viktig å påpeke gruppeleders rolle som sentral. Mulighet til å 

påvirke forhold som er nevnt ovenfor kan variere men uansett er dette  en  
strategisk men  også  en  praktisk og  til  dels en  organisatorisk  utfordring. 

 Hvordan dette kommuniseres, vil i mange tilfeller være avgjørende for 
 gjennomslagskraften. Historien gir rom for flere vinklinger for forbedring men 
 uansett må  det  stimulere til  refleksjon  i  gruppa  selv for at  endringsbehovet 
 skal  gjenkjennes. 

4.2.3 Sammenhengen mellom kultur, ledergruppen og individet. 
Lars Klemsdal ( 2006) i ” Den  Intuitive organisasjon ” tar nettopp 
utgangspunkt i de folka man har for å gjøre endringer gjennom refleksjon av egne  
tanker og gjerninger. Prinsippet er at ingen guru, ingen kjappe   
løsninger eller ambisiøse ad hoc forsøk vil på sikt hjelpe. Ledergruppens og 
organisasjonens bevissthet må endres gjennom åpen dialog og egen refleksjon.  
Lederens rolle er å skape de rette arenaer for slike samtaler og i et visst 
monn styre retningen. 
 
Målet er å skape selvbevissthet gjennom gjerning og ikke gjennom ord ved å  
gjennomsyre organisasjonen med å stimulere individet til selvverd, selvtillitt og  
selvrespekt for å skape tilstrekkelig frihet og anerkjennelse for den enkelte. Dette  
krever imidlertid at refleksjonen løper ut i dialoger og deretter gjøremål. For det er 
gjennom det som gjøres at kulturen skapes. Det må bygges opp under ikke bare 
en aksept for å åpne opp – innovasjon, ny læring og endring men også for å  
lukke prosesser i form av beslutninger, samhandling og problemløsning. Når det man 
faktisk gjør gir et positivt ladd resultat – vil dette igjen være en effektiv 
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kulturforsterker - jamfør Vejle Sygehus. Og med dette kan prosessen bli en  
selvforsterkende  sirkelbevegelse som går kontinuerlig og blir  en del av hverdagen. 
 
Oppsummert er det er sammenheng mellom kommunikasjon og kultur som  
Igjen påvirker en ledergruppes evne til effektivitet. 
 
Men selv om de kulturelle forutsetninger er til stede kan særinteressene i en gruppe 
være så  sterke at dette forrykker maktforhold. I gitte situasjoner kan 
interessekonfliktene bli så store at refleksjon får begrenset effekt  og en leders 
styringsmakt må betones mer. Dette bringer oss  over i det politiske aspektet i denne 
historien. 
 
 

4.3 Ledergruppen i spenningsfeltet  mellom  særinteresser  og 
fellesskap. 

4.3.1 Alt henger sammen med alt 
I dette avsnittet skal vi se nærmere på det politiske perspektivet ved organisasjon og 
ledelse. 
En ledergruppe og dynamikken i den kan ikke forstås fullt ut, ut fra et kulturelt og 
kommunikasjonsmessig perspektiv. Det politiske perspektivet er nødvendig for å kunne 
forholde seg konstruktivt til interessekonflikten og maktkampen som ofte utspiller seg i 
en ledergruppe og i en organisasjon. Nå er det jo slik som Gro Harlem Brundtland sa at 
alt henger sammen med alt og at kultur, kommunikasjon og politikk går i hverandre. 
Kultur vil blant annet handle om kommunikasjonsmønstre og maktstrukturer, politisk 
makt kan avhenge av kommunikasjonsevner og forståelse av kulturen en befinner seg i. 
Vi kunne ha drøftet det politiske perspektivet mer inngående under kulturdrøftingen, 
men vi mener at det politiske perspektivet er så vesentlig at vi velger å trekke det 
tydeligere fram med utgangspunkt i Morgans organisasjonsbilder (1998). Vi vil også 
komplettere framstillingen i referanser fra Yukl (2006) og annen relevant litteratur. 
 

4.3.2 ”Ingen kommer undan politiken ( fast om du er god och snell)” 
Morgan viser til Aristoteles og hans grunnide om at politikk og samspillet av 
konkurrerende interesser som politikk utgjør, er en måte å skape sosial orden på basert 
på frivillighet. 
Morgan sier at den politiske metaforen er egnet til å avdekke organisasjonslivets politikk 
i det daglige. Han sier videre at politikk oppstår når folk tenker og ønsker å handle på 
ulike måter. Han sier også at det er vanlig og normalt at ansatte fremmer særinteresser 
i organisasjoner, men at det er uheldig når denne formen for virksomhet ikke blir 
diskutert åpent. Han sier videre at forstillingen om at organisasjoner er rasjonelle 
systemer der medlemmene realiserer felles mål, fører til at politiske motiver blir 
mistenkeliggjort og ikke diskutert. Det kan hindre oss i å se at politikk er en sentral del 
av organisasjonslivet, noe vi ikke kan se bort fra og betrakte som dysfunksjonelt. 
Organisasjoner er politiske i betydningen at man må finne måter å skape orden på og 
angi retning for folk som har potensielt forskjellige og motstridende interesser. 
 
Tor Høst (1997) sier at politisk ledelse er å ta del i den maktkampen som alltid vil være 
til stede i en organisasjon, og det derfor er viktig å ha en maktbase og gode nettverk 
både innenfor og utenfor egen enhet/ organisasjon. I tillegg mener han det er viktig at 
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den enkelte leder tar ansvar for å ivareta sin enhets interesser på en slik måte at det 
ikke går utover virksomhetens mål.  

4.3.3 Interesser, konflikter og makt  
Morgan drøfter organisasjonspolitikken gjennom analyser av interesser, konflikt og makt 
og sier at en best kan forstå politikkbegrepet i organisasjoner ved å se nærmere på 
disse begrepene. Fremstillingene her blir kort og sammenfattet, men vi prøver allikevel 
å omtale de viktigste fenomenene som har relevans til problemstillingene som reises i 
historien ved  Krysspresset sykehus. 
 
Morgan sier at interesser er et sett av komplekse størrelser som omfatter mål, verdier, 
ønsker, forventninger og andre grunnholdninger som får en person til å handle i en 
spesiell retning. Morgan sier at det er tre typer interesser som preger oss som ansatte i 
organisasjon. Det er oppgaveinteresser som er knyttet til det arbeidet vi skal utføre og 
dernest karriereinteresser som handler om ambisjoner og framtid. Til slutt kommer 
utenforliggende hensyn som handler om at vi som ansatte bringer med oss våre 
personligheter, private holdninger, verdier og preferanser, tro og engasjement inn i 
jobben. Dette kan påvirke måten vi handler på både når det gjelder stilling og karriere. 
Organisasjonen er som en koalisjon av ulike interesser og mål. Organisasjoner som 
helhet er nødt til å fungere med et visst minimum av enighet, den må godta de ulike 
målene og aspirasjonene til medlemmene og jobbe for tilfredsstillende løsninger 
gjennom forhandlinger og kompromisser. Dette kan virke noe defensivt, men kanskje er 
dette realitetene vi må forholde oss til. 
 
Morgan sier at en konflikt oppstår når interesser kolliderer og at konflikt alltid er til stede 
i organisasjoner. Han siterer sosiologen Tom Burns som sier at de fleste moderne 
organisasjoner fremmer ulike former for politisk virksomhet fordi de er systemer som 
samtidig skal håndtere både konkurranse og samarbeid. Folk må samarbeide for å løse 
en felles oppgave. Samtidig konkurrerer de om knappe ressurser, status og 
avansement.  
Morgan fremhever fem ulike måter for konflikthåndtering; konkurranse, medgjørlighet, 
kompromiss, unnviking og imøtekommenhet. Når og hvordan en benytter disse vil 
avhenge av situasjon og hva som skal oppnås. Det fører for lang å gå inn på detaljer 
om dette her, men dette er kunnskap som kan brukes for å forstå handlingsrom og 
hvilke framgangsmåter som er hensiktsmessige. 
 
Morgan sier endelig at makt er middelet som til slutt løser interessekonflikter. Makt 
virker inn på hvem som får hva, når og hvordan. Han sier videre at knappe ressurser 
som noen er avhengige av kan nesten alltid omformes til makt. Makt hviler på evnen til 
å kontrollere ressurser som organisasjonen er avhengig av for å opprettholde sin 
løpende aktiviteter eller ta nye initiativ. Morgan referer til Robert Dahls definisjon av 
makt som soer at makt har med ens evne til få en person til gjøre noe han heller henne 
ellers ikke ville ha gjort. 
 
Morgan referer til forskjellige kilder til makt: Formell autoritet, kontroll over knappe 
ressurser, bruk av organisasjonsstruktur, regler og bestemmelser, kontroll over 
beslutningsprosessen, kontroll over kunnskap og informasjon, kontroll av grenser, evne 
til å mestre usikkerhet, kontroll over teknologien, allianser og nettverk, kontroll over 
motorganisasjoner (fagbevegelse m.v.), symbolikk og meningsadministrasjon, kjønn og 
styring av kjønnsroller, strukturelle faktorer som påvirker spillerommet for handling og 
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den makten man allerede har. Dette er ikke småtteri og vi anbefaler Roy å fordype seg i 
dette foran peisen gjennom noen kalde vinterkvelder. 
 
Yukl (2006) sier at makten en leder trenger vil være avhengig av hva som skal 
gjennomføres og lederens evne til å bruke tilgjengelig makt. Yukl refererer videre til 
Bauer som sier at evnen til å få gjennomført viktige avgjørelser avhenger av at lederen 
opparbeider seg et reservoir av goodwill som han evner å vedlikeholde. Bauer sier 
videre at det derfor viktig at lederen velger sine kamper med omhu og gir seg i saker 
som er av mindre viktighet for organisasjonen, men som kanskje har stor viktighet for 
medarbeideren. På denne måten kan han bygge seg goodwill som han trenger i de 
avgjørende sakene. 
 
Interesser er det sett av komplekse størrelser som får en person til å handle i en 
spesiell retning. Konflikt oppstår når interesser kolliderer. Makt løser interessekonflikter 
og virker inn på hvem som får hva, når, og hvordan. 

4.3.4 Enhet eller pluralisme 
Morgan polariserer mellom i sin fremstilling mellom den enhetsorienterte og den 
pluralistisk orienterte lederen. 
Morgan beskriver den enhetsorienterte lederen som leder som tilstreber felles mål 
lojalitet og lydighet og prøver eliminere og undertrykke konflikter så langt dette er mulig. 
Han sier videre at teamtanken ofte er mer tiltrekkende enn tanken på et kaotisk politisk 
system som beveger seg i mange retninger til samme tid. Derfor vil ledere ubevisst 
søke tilflukt i en teamideologi og unnlate å håndtere de politiske realitetene. I kontrast til 
den enhetsorientere lederen stiller Morgan opp den pluralistisk orienterte lederen som 
godtar organisasjonspolitikkens uunngåelighet. Den pluralistiske lederen godtar at 
politikk og maktspill både kan ha positive og negative sider. Av denne grunn er det viktig 
å lede konflikter på en slik måte at de tjener organisasjonen som helhet. Rivaliserende 
synspunkter og konkurrerende mål kan forbedre kvaliteten på beslutningen. 
Hovedoppgaven til en pluralistisk orientert sjef vil være å finne det riktige konfliktnivået 
og hvordan dette kan bevares. For mye konflikt kan paralysere organisasjonen. På den 
annen side vil for lite konflikt føre til selvgodhet og sløvhet. 

4.3.5 Oppgavens utgangspunkt og Roy sitt handlingsrom 
Fra en gjeng med ledere eller til en ledergjeng er tittelen på denne oppgaven. I 
utgangspunktet mener vi at en gjeng med ledere  indikerer noe negativt. Spørsmålet er 
om det er mulig med en politisk forståelse av organisasjoner å ha tro på en enhetlig og 
sammensveiset ledergjeng med felles mål, eller om vi må akseptere et relativt høyt 
konfliktnivå. Men også Morgan ber oss være klar over at et overdrevent fokus på politikk 
i organisasjonen vil svekke mulighetene til å finne enhetlige og helhetlige løsninger. 
 
Vi mener at polariseringen mellom den enhetsorienterte og den pluralistisk orienterte 
lederen fort kan bli noe karikert, men at det politiske utgangspunktet gir et riktig bilde av 
interessekonfliktene og maktkampen som oftest utspiller seg i organisasjoner.  Vi mener 
at skal en klare å håndtere de ulike interessene og konfliktene som ofte florerer i en 
organisasjon må man akseptere at de finnes der som en naturlig dynamikk og ikke 
minst beskrive dem og diskutere dem, og gjennom slike diskusjoner klarlegge hvor høyt 
konfliktnivå det er ønskelig å ha i organisasjonen og hvordan en skal treffe gode 
avgjørelser. På en måte alminneliggjør det politiske perspektivet konflikter og gjør dem 
dermed mindre truende og lettere å forholde seg til. 
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Etter vårt syn er det farlig for en organisasjon og en ledergruppe å ikke forholde seg til 
og jobbe seg igjennom de vanskelige konfliktene. En må tilstrebe en stor åpenhet 
omkring de vanskelige konfliktene. Vi tror også det er mulig å ha to tanker i hodet 
samtidig. En kan ha respekt for enkeltstandpunkter samtidig som en må respektere 
organisasjonens rett til å prioritere å treffe felles beslutninger. En ledergjeng må ikke og 
bør kanskje ikke være enig i alt. Men det må være enighet om at beslutninger må treffes 
og at det skal være lojalitet til disse på en slik måte at en ikke kommer trekkende med 
omkamper hele tida. En ledergruppe er ikke en ”fight- club” men en arena for viktige 
diskusjoner og beslutninger. 
 
Det vil være naivt av Roy og for så vidt andre i ledergruppen på Krysspresset sykehus å  
tro at konsensus og ”felles draiv” om felles mål og prioriteringer kan oppnås kun ved 
felles møtepunkt og litt samsnakk. Roy må fullt ut forstå de ulike interessene som finnes 
ledergruppen, konfliktene og maktkampen som utspiller seg. Han må kanskje lære seg 
å se på makt som en viktig ressurs som han må benytte med kløkt. Han må forstå at 
hvis han ikke bruker den makten som er tilgjengelig vil andre i ledergruppen bruke den i 
hans sted (noe de allerede gjør) og han vil vanskeligere nå sine mål som leder. Roy har 
søkt støtte hos foretakets HR-konsulent. Det er viktig at han skaffer seg gode allianser 
innad i sykehuset og at han har god støtte i direktørens ledergruppe. Problemene 
avdeling Skvis har er også siste nevnte ledergruppes utfordring.  Samtidig må jo Roy 
være lydhør til ledergruppens synspunkter.  
 
Det er tre viktige utfordringer i Roys ledergruppe, avmakt og frustrasjon over stadige 
nedskjæringer, motsand mot å gjøre felles prioriteringer og liten evne/ vilje til å  spille 
hverandre gode. 

4.3.6 Det er bedre å ha det hett rundt ørene enn å bli frosset ut 
Roy må lære seg til å handle i situasjonen og ikke behandle situasjonen.  I denne 
sammenheng vil det bety å ta utgangspunkt i frustrasjonene, interessekonfliktene og 
maktkampen som er i ledergruppen og ikke bare håpe på at konfliktene og 
motsetningene skal gå over av seg selv, gjennom å appellere til enighet og felles 
prioriteringer. Han må tydeliggjøre interessekonfliktene sammen med ledergruppa og 
vise at han evner å forholde seg til konfliktene. En slik tydeliggjøring vil også minske 
mulighetene for maktspill i ledergruppen og peke på nødvendigheten av felles løsninger 
og kompromisser. Roy må også skape forståelse for at ledergruppen må forholde seg 
AKTIVT til situasjonen sykehuset er i. Det kommer ikke ekstrabevilgninger. Det er nye 
innsparingskrav. Det nytter ikke å ønske seg en annen situasjon. Knapphet kaller på 
samarbeid og nytenkning. I sykehusets situasjon er et kanskje naivt å tro at kan skape 
stor entusiasme over natten, men det vil være fullt mulig å skape en nøktern optimisme 
gjennom felles fokus på kreativitet og forpliktelse. 
 
Yukl (2006) har gjennomgått forskning om makt og innflytelse i organisasjoner og  hvor 
effektive ulike proaktive påvirkningsteknikker kan være. Yukl sier at en taktikk er mer 
virkningsfull hvis den er sosialt akspeptabel, og hvis lederen har tilstrekkelig posisjon og 
makt til å bruke virkemiddelet har mulighet til å påvirke medarbeiderne, hvis målet har 
legitimitet og hvis virkemiddelet blir brukt med kløkt og stil. Yukl sier at ulike teknikker 
må ses i sammenheng med den situasjonen de skal virke i og at ulike teknikker har best 
effekt når de brukes parallelt med andre teknikker.  
 
Allikevel er det proaktive teknikker som erfaringsmessig virker bedre enn andre:  



Fra en gjeng med ledere til en ledergjeng! 19

 Begrunnet overtalelse/argumentasjon (Rational persuation). Bygger på 
forklaringer, logiske argumenter, dokumenterte bevis. 

 Inspirerende appell (Inspirational appeals). Emosjonell eller verdibasert appell - 
metoden vil skape entusiasme og forpliktelse ved å vekke følelser og knytte en 
sak til medarbeidernes behov, verdier, håp eller idealer. 

 Konsultasjon/samråd (Consultation). Ta med medarbeidere i plan - beslutnings- 
og implementeringsprosessen. Påvirke medarbeidere til å støtte leders 
standpunkt. 

 Samarbeid (Collaboration). Lederen gir en medarbeider nødvendig støtte og 
ressurser hvis medarbeideren fronter og gjennomfører en ønsket sak/endring. 

 
Med disse teknikkene som utgangspunkt kan Roy vurdere hvilke av dem som det 
passer best for han å bruke for å påvirke ledergruppa best mulig. 
 
Politisk ledelse er å ta del i maktkampen som alltid er til stede i organisasjonen. Som 
leder må en handle i situasjonen og ikke forsøke å behandle situasjon. Det er et 
lederansvar å sørge for at de ulike interessene og de aktuelle konfliktene diskuteres 
åpent, og at en ivaretar sin enhets interesser på en slik måte at de ikke går utover 
virksomhetens mål. 
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5 ENDRINGSSTRATEGI  
Målet må være er at Roy og hans gruppe må fra det å være en gjeng med ledere 
sammen skape en ledergjeng med endret og egnet kommunikasjon, endre 
lederkulturen (rammen) slik at det skapes erkjennelse om at særinteresser ikke kommer 
i konflikt med fellesskapets mål og prioriteringer. 

5.1 Hvordan forstå ”livet” i ledergrupper for finne ny kurs? 
Vi vil nå ta for oss Gundersens (2004) sitt ”flytskjema” som et utgangspunkt for 
refleksjon over funksjonsnivået for en ledergruppe, særlig med tanke på ”vår” gruppe 
som et analyseverktøy som et grunnlag for forbedring. Vi vil bruke komponenter fra 
kommunikasjon, teorier om kulturforståelse samt Morgans poengtering om betydningen  
av politiske forhold  i et komplekst samspill. 
 
I denne sammenheng er det på sin plass å skille et team fra en gruppe selv om 
begrepene er overlappende.  
Teamet er i større grad knyttet til prosjektliknende oppgave og at sammensetningen er 
gjort ut fra dette. De trenger ikke selv være ledere og et team har en komponent av å 
gjøre mange om ikke alle oppgaver selv.  I ledergrupper er de enkelte deltagere som 
regel selv ledere for andre ansatte og at oppgavene er mer variert og flerfasettert. De 
får andre til å få noe gjort. De sitter med budsjettansvar oftest og har en avdeling 
”hjemme” som de  tillegg må stå til ansvar for. Dette gjør at motsetninger større – 
lojalitet oppover og integritet nedover er en vanskelig balansegang. Det betyr ikke at en 
prosess for å gjøre ledergruppen til et team kan la seg gjøre å være hensiktsmessig. 
 
Gundersen har sett på effektivitet i ledergrupper. På bakgrunn av vår historie med et 
ledermøte som spriker som  uttrykk  for  svikt  i funksjon  for  en  ledergruppe og  den  
kultur som råder har han laget en modell for analyse og forbedring 
Modellen har input variable, prosess variable og output variable som relateres til 
hverandre gjennom et slags ”flytskjema”. 
Input er rammebetingelser. Prosess deles i fire hovedgrupper: arbeidsprosesser, 
relasjonelle prosesser, strategisk orientering og endringsorientering. 
Output handler om merverdi for enkeltmedlemmet, for gruppen som enhet og for 
organisasjonen som helhet. Figuren er tatt fra Gundersen (2004): 
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Vi bør ikke se på figuren som en fasit men mer som en ledergruppes sjekkliste for 
selverkjennelse og som ”veileder” for en mer effektiv utnyttelse av energi. Noe er i stor 
grad situasjonsbetinget og kulturbetinget. Flere veier kan føre til målet men 
refleksjonen, diskusjonen og vurderingen knyttet til de akser og de komponenter som 
illustreres i figuren er en øvelse som en gruppe med ønske om forbedring kan dra nytte 
av. 
 
Vår historie setter oss inn i en ledersituasjon i et møte som virker dysfunksjonelt. Noen 
forhold i det verktøyskrinet som dette flytskjemaet illustrerer, er lettere å gjøre noe med 
enn andre. I en linjelederorganisasjon på dagens sykehusnivå er ofte ytre forutsetninger 
som belønning, ressurstilgang (økonomi og hjemler) og sammensetning mindre 
fleksible. En ledergruppe i helsevesenet bør være kunnskapsbasert, pasientfokusert og 
ha et solid verdigrunnlag tuftet på edle prinsipper om omsorg, å lindre og helbrede. Det 
er en leders oppgave å styrke kulturen som bygger opp om dette og skape forståelse 
for de dilemmaer som er knyttet opp mot linken om samtidig økonomisk kontroll. I Roys 
ledergruppe er det ni ledere, slik at størrelsen som beslutningsgruppe skulle være 
funksjonell nok i denne sammenheng. 
Imidlertid har vi i det tidligere drøftet behovet for en tilpasset sammensetning både på 
faglig og personlig nivå. Å være mellomleder i helsesektoren er ikke av det mest 
ettertraktede; ofte mer av plikt og kanskje samtidig bevare posisjoner er en 
motivasjonsfaktor.  
Belønningssystemene er preget av en begrenset fleksibilitet men samtidig har 
vesentlige forskjeller. Ledelse er i mindre grad premiert enn fag. En lege tjener mer og i 
kraft av fag enn andre profesjoner. Dette gir grobunn for subkulturer som her med Elvira 
og Ernst som gjør opp sin diskusjon på kammerset. De bruker energien mot i stedet for 
med, men tross alt er det energi tilstede. Ledergrupper som denne, med åpenbar sprik 
kan med hell ta en prinsipiell diskusjon internt om ikke bare verdier i språklig betydning 
men verdienes implikasjoner i gjerninger, alternativer og ikke minst dilemmaer. Dette 
kan leder Roy benytte sin lederrolle til. Men med samtidig åpenbare særinteresser 
krever dette både tydelig kommunikasjon og et visst element av makt. 
Likevel virker det som om avdeling Skvis er avhengig av  å  fornye gjennom  å ”fornye” 
de lederne som finnes (jfr Klemsdal i Den intuitive organisasjon). 

 
Her er det nettopp neste steget i flytskjemaet; prosessene. Rett og slett hva som skjer, 
med særlig blikk på selve ledermøtes innhold, som igjen kan endre rammene i input. 
I tillegg bør det synes at det er en linje mellom verdier og output – merverdi for  å styrke 
kulturinnholdet.  
 
Relasjonelle prosesser er i større grad avhengig av kulturen i gruppa. Å forbedre dette 
er tidkrevende og krever erkjennelse men kan gi Roy en ny vår. Kanskje vår 
ledergruppe skulle flytte ut fra sitt vanlige miljø – en overnattingstur med  program med  
både sosialt og ledelsesfaglig innhold for å skape lagfølelse og fellesskapskultur og  
erkjennelse  av innbyrdes avhengighet og  forpliktelse. Men - for igjen å følge Klemsdal 
- må oppgavene i en ledersamling for å skape ”go” være gjenkjennbare og så nært opp 
til de daglige utfordringer som mulig. Denne gruppa kunne ta tak i å beskrive det hver 
og en gjorde daglig for å dra i lag og vise sammenheng med de verdier som skulle 
forsvares. Elvira  og Ernst burde  utfordres på  det å  komme med ad hoc forslag over 
bordet uten at andre kunne forberede seg. Dette skaper ikke tillit. Informasjonen må 
være åpen for alle for at alle skal kunne få et eierskap til beslutningsprosessene. En slik 
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tankeprosess ville være utgangspunkt for ny erkjennelse som nettopp viser at man 
gjennom det man faktisk gjør skaper grunnlag for god eller dårlig kulturgrunnlag.  
 
I vår historie er tillitt og åpenhet hemmet – noen diskuterer for å ha allianse, andre viser 
at lojalitet oppover går på bekostning av integritet nedover – jobber på ”golvet” i stedet 
for å møte. Ingen vet riktig om alle kommer – kommunikasjonen fungerer ikke. Det kan 
være skjulte konflikter som gir seg utslag i manglende oppmøte eller motstand mot 
endring eller i bunn og grunn avmakt. Toppen har glemt alt – melder seg ut. Mer passivt 
blir det ikke. Alt dette skaper sprik og ikke teamorientering. 
 
Arbeidsprosessene her er heller ikke gode særlig med tanke på gjennomføring av 
ledermøtet. 
 
Strategisk orientering må stå i sammenheng med verdigrunnlaget og samtidig være 
gjennomførbart. For ambisiøst handlingsprogram kan (kanskje som her) virke 
lammende og skape avmakt.  Får man ikke mellomledernivået med på endringer, blir 
informasjonen om planer og endringer bare ett sett av meldinger til nivået over for å vise 
hvor flink lederne er og ikke en informasjon som gjennomsyrer organisasjonen. Også 
her har leder en mulighet til å justere hastighet og rytme i prosesser slik at mål kan 
forenkles, bli mer håndfaste og derav mer oppnåelige og først og fremst skape et 
grunnlag for konsensus slik at relasjoner som ikke funker bygges opp igjen. Roy må 
peke på de som er bra, det man har oppnådd for å hanke inn igjen troppene. 
 
Evne til endringsorientering er en særlig utfordring for gruppeleder. Tradisjonelt har 
helsevesenkulturer vært mer  statiske enn ”business”, kanskje fordi målene er mange 
eller uklare. Subkulturer jobber med sitt - ” det er ikke noe for meg her ”. Et begrep som 
legevisitten har ikke være endret siden 1400-tallet! Økonomien har gått seg til uansett. 
Med økende pasientfokus mot et kundeperspektiv; et syn på helsevesen i et 
serviceperspektiv, med pålegg som kommer fra oven om å jobbe smartere. Dette er  en 
pendel som svinger. Ikke desto mindre får fleksible organisasjoner også i helsevesenet 
suksess og får omtale  (f.eks ved Ringerike Sykehus) – ikke fordi de er faglig bedre eller 
har flere doktorgrader, men at de har evne til en åpen, inkluderende og fremfor alt en 
systematisk prosess som utgangspunkt for sitt forbedringsarbeide. Enhver ledergruppe 
også Roys gruppe, må sette av tid  til å ”stusse og grunne”. Avvikssystemet skal brukes 
som katalysator for refleksjon og ikke en gapestokk, men her er veien lang å gå. I vår 
historie er det krav om både endring og innstramning. Dette er hverdagen – 
krysspresset. 
 
Slik denne gruppen virker her er den definitivt ikke klar for en ny revolusjon. I en 
blanding av forskjellig former for motstand (regresjon, subkulturdannelse og avmakt) 
kan en spørre seg om det i det hele er mulig med NY prosess. Her igjen tar Klemsdal til 
ordet for at skippertak ofte virker mot sin hensikt men heller å skape arenaer for 
refleksjon, samhandling og evaluering slik at dette er en kontinuerlig del av oppgavene. 
Roy og de andre kunne diskutere alt som faktisk gjøres av endringer på en 
sykehusavdeling som skjer fordi det er smart og ikke nødvendigvis for å spare. Dvs det 
er som regel en rekke endringsprosesser på gang som ikke møtes av motstand. Dette 
aspektet av kulturen kan Roy og ledergruppa ta frem og bygge videre på. Slik det 
fungerer her er nedtaket, trolig lettere å bli enige om enn å lage endring på  basis av 
økonomiske krav . 
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I output kan merverdi være så mye men viktige i å identifisere og ta tak i. Ved ledelsens 
gjennomgang som er innført som en del av kvalitetsarbeidet er mye konsentrert om det 
som svikter, om de mål som ikke  nås. Her er det en lederoppgave å finne det som er 
gjort  og  gjennomført  av  planer, feire  dette og  la  det gjennomsyre  organisasjonen 
samt  å  informere oppover  med  å  betone det  positive. Merverdi er å være  stolt  men  
ikke  hovmodig. Vi hører om idrettsfolk som etter  en  seier skal  suge  på  karamellen 
samme  kveld  for  så  å gå videre. I  helsevesenet må man   huske  på å  suge  på  alle 
de  karameller  som  flyter  forbi og  dessuten  dele med  andre. Utfordringene og  
endringsbehovene er  der  parallelt  likevel. 
 
Visjoner er blitt et  slags  mantra også  i  helsevesenet. Ved helsereformen kom  
moderne ledelsestekning inn  i helsehverdagen  og  så  kom  visjonene. For  mange  på 
golvet ble  dette  sett på  som  til dels selvfølgeligheter, dels avstandsforsterkende som 
uoppnåelige ”Ole Brum”- uttalelser. Men mye  av  kritikken skyldes  at målene for  
aktiviteten i helsesektoren har  vært  uklare  og  fragmenterte. Visjonene kan  i  større  
grad  brukes av dagens helseledere  for  å minne  om ”det  ideelle”, om Soria Moria  i 
det fjerne  som  en  retningssnor  i prioritering og veivalg i enkeltsaker  for  å  klargjøre  
målene. 
 
Gundersens  modell for ledergrupper  kan  brukes til å  identifisere og splitte  opp  i  
delkomponenter  det  som faktisk skjer i denne  ledergruppen. Det er  særlig to forhold  
å  gripe  tak  i. For  det  første kan vi gjennom modellen og  påpeke  det som hemmer 
funksjonaliteten og  derav lettere  kunne  se  muligheter for  forbedring. 
For det andre er modellen delt opp slik at  den  hjelper  oss  til å identifisere de  områder 
som er lettere å rette tiltak mot  enn det som er  mer fastlåst . 
 
I vår historie er rammene ikke lett å gjøre noe med. De relasjonelle prosesser kan 
synliggjøres, men neppe endres uten at arbeidsprosessene strammes opp, i  og  for  
seg slik Ernst ønsker. I henhold til Yukl har leder Roy klart mer å spille på. Å bruke makt 
der avmakt rår er en  balansegang, men i denne  gruppen  er  trolig handlekraft  
nødvendig for  å  samle  troppene. Tillitt og samhold krever faktisk at man er sammen 
mer  og  snakker  sammen oftere og med mer åpen dialog. Roy har  en  mulighet i kraft 
av ledelse til å styre rammene for  å forberede  bedre, begrense saksområdet  slik at 
fokus kommer klart frem og legge opp en  inkluderende diskusjon mot mest mulig 
konsensus i og utenfor ledermøtet. Med store særinteresser er det et poeng at 
ledergruppen har bedre forståelse for den enkeltes  situasjon for via dette se behovet 
for fellesskapet overordnede krav. Kontrollen må tas tilbake over møtesituasjonen med 
tydelighet og styring i møtesammenheng. Samtidig må engasjementet og involveringen 
fra de enkelte deltagere øke for  i mest mulig grad  stimulere til ansvarlighet og lojalitet.  
De strategiske forhold med tanke på for ambisiøse planer nedjusteres til noe som er  
felles som et slags felles minste multiplum  og samtidig  håndterbart. Deretter må 
gruppen bruke tid på i mest mulig grad bli enig i å ta et felles løft for å  se 
sammenhenger mellom verdigrunnlag, faktiske oppgaveløsning, og deretter finne frem 
til en fellesforståelse; et felles sett med merverdier. Dette tar tid for å få varige endringer  
i og med at  man  både  skal endre  med  de  samme  folka  og  stimulere til refleksjon 
som en kontinuerlig prosess ( Klemsdal 2006). 
Slik kan de relasjonelle prosesser  via  ”bakveien” tilheles gjennom det  forhold at 
gruppen oftere når  sine  mål – skaper merverdier - og derav dreie  kulturen på  sikt .  
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5.2 Hvorfor er det så vanskelig å komme i gang med 
endringsprosesser? 

 
” De kortsiktige, presserende oppgaver fortrenger den langsiktige planleggingen”.  
Greshams lov 
 
For at Roy skal kunne komme i gang med endringsprosesser, er det viktig å 
bevisstgjøre seg hvilke årsaksforhold som gjør at endringsprosesser forblir en god 
intensjon og kun på papiret. Ved avdeling Skvis er det lite samarbeid på tvers av 
enhetene. Lederne driver mye ”brannslokking”. Konflikter blir feid under teppet. Man har 
uklare forventninger til hverandre. En annen barriere kan være at ledelsen (Roy) må 
være forberedt på at resultatet ikke nødvendigvis blir som han ønsker.  
Gundersens modell kan analysere og gi råd men Kotter (1994) trekker frem åtte årsaker 
til at endringsprosesser ofte mislykkes: 
 

 Det er ikke tilstrekkelig press og kriseforståelse i bedriften 
Det er en betingelse for endring at nøkkelpersoner erkjenner at det kan få 
dramatiske konsekvenser for driften dersom man ikke foretar endringer. 
Hensikten er å skape motivasjon eller press for endring. Det kan være 
hensiktsmessig å fremstille status quo som enda mer skremmende enn å kaste 
seg inn i det ukjente. Hvordan kan Roy beskrive og konkretisere konsekvenser 
for avdelingen dersom de fortsetter som før?  

 
 Alliansegruppen bak endringsprosessen har ikke nok gjennomslagskraft/makt. 

Hvordan kan Roy skape en ”kritisk masse” av ledere som støtter endring? Her vil 
han helt klart ha to gode støttespillere i Raymond og Rita. Raymond har klare 
forventninger til Roy, etterlyser visjoner og planer og samarbeid om utfordringer. 
Rita sier ”Nå må vi begynne å samarbeide og finne felles løsninger”. 

 
 Visjonen er ikke klart nok formulert. 

Visjonen skal gi motivasjon og angi retning. Før visjonen blir formulert, bør Roy 
inkludere sine ledere slik at den blir grundig diskutert. Visjonen bør formuleres 
med enkle ord som raskt blir forstått, slik at de ansatte kan identifisere seg med 
den. 
 

 Mangelfull formidling og markedsføring av visjonen. 
Mange ledere er dyktige til å formulere en visjon, mens utfordringen med å selge 
visjonen ofte blir nedvurdert. Roy må benytte hver anledning til å markedsføre 
visjonene og fordelene med den. Mest effektivt er det om lederne klarer å bli 
levende symboler på den nye kulturen og tenkemåten. Husk at lederne er 
rollemodeller; ord og handling må følges ad. 
  

 Manglende vilje til å fjerne hindringer for å kunne gjennomføre endringene. 
Det kan være ledere som nekter å endre atferd eller holder fast ved sitt revir. Det 
er viktig at Roy tar tak i disse hindringene. Individuelle samtaler med Elvira og 
Ernst blir viktig for tydeliggjøre forventninger. Samtidig er det viktig ar Roy 
behandler disse med verdighet, uansett resultat av samtalen. Ved å ta tak i 
hindringene, viser Roy at han vurderer endringsprosessen som viktig. Ledelsen 
kan gjøre ”alt” riktig, men kvier seg for å ta tak i enkeltpersoner som representere 
flaskehalser. I så fall blir endringsprosessen ikke det man hadde håpet på. 
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 Mangelfull planlegging av og vilje til å skape gevinster/tidlig suksess. 
Dersom Roy systematisk planlegger/ legger inn  belønninger på kort sikt vil 
lederne hans bidra aktivt til å opprettholde endringspresset. Samtidig vil han 
kunne stimulere til kreativ tankegang som er nyttig for visjonen.  
 

 Ta seieren på forskudd. 
Ifølge Kotter kan det ta opptil 5-10 år etter at man har sett de første tegn på 
virkelig endring, til endringen har satt seg i organisasjonen og blitt en del av 
organisasjonskulturen. I stedet for å ta seieren på forskudd, bør ledere bruke tid 
og energi til å rette oppmerksomheten mot nye utfordringer: Man må fokusere på 
systemer og strukturer som ikke er forenlige med visjonen. 
 

 Endringen er ikke forankret i bedriftskulturen. 
Ledere må vise hvordan nye metoder, atferdsmønstre og holdninger har bidratt til 
å forbedre bedriftens produktivitet, effektivitet og konkurranseevne. Det betyr at 
Roy må få sine ledere til å se forbindelseslinjene mellom endringsprosess og 
resultat. De må se at de er på vei til å lykkes. Suksess avler suksess! 

 
Kjennskap til disse åtte årsakene til at endringsprosesser mislykkes, sikrer ikke 
suksess, men erkjennelse av dem øker sannsynligheten for å lykkes. 
Aktører som tror de vil tape å en endringsprosess, har lettere for å motarbeide 
prosessen. Aktører som tror de har noe å vinne på prosessen, vil som regel kjempe for 
den. 
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6 VEIEN VIDERE …..Quo vadis Roy? 

6.1 Hva Roy har lært 
Roy har lært at han må forholde seg til de ulike interessene og konfliktene i ledergruppa 
i avdeling Skvis på en konstruktiv måte ved å gå konfliktene i møte, sette navn på dem, 
rydde i dem og vise kløkt for å løse dem. For å få til dette må han finstille 
kommunikasjonen og språket sitt, og han må sette seg inn i den  situasjonen de øvrige 
lederne i ledergruppa opplever at de er i. Samtidig som han må bruke tid på å formidle 
alvoret i den situasjonen avdelingen er i og det ansvaret som hviler på han og 
ledergruppa: Det viktigste grunnlaget for å jobbe godt sammen er gjensidig forståelse  
(Klemsdal 2006). 
Roy har også lært at han må søke støtte og allianser på ulike hold i organisasjonen og 
være villig til å bruke makt for å gjennomføre nødvendige prioriteringer og samdrift i 
ledergruppa. 

6.2 Hva må Roy gjøre 
For å få til noe nytt må  Roy gjøre noe nytt. Han må søke støtte i alliansene han 
allerede har i ledergruppa og søke nye. Han må bruke både HR-konsulenten og over- 
og sideordnede for å få støtte til å stå i situasjonen og mot til å  gjøre de nødvendige 
intervensjonene. Han må øve på tydelighet og påvirkningsstrategier og lage klare 
endringsmål for avdelingen sammen med ledergruppa. Han må sammen med 
ledergruppa sette opp en plan for arbeidet videre. Arbeidet må ha flere dimensjoner, og 
Roy må innhente bistand fra HR-konsulenten når det er nødvendig:  

 Evaluere avdelingens fungering og ledergruppas funksjon  
 Lage strategi for å skape et godt samarbeidsklima i ledergruppa 
 Roy må tydeliggjøre egne og andres lederrolle og ansvar. Han må forplikte 

ledergruppen til å ta et felles ansvar for arbeidsmiljø og resultat 
 Klarlegge hvilke viktige avklaringer og prioriteringer ledergruppa må arbeide med 

de  neste månedene 
 Hvilke spilleregler som skal gjelde når ledergruppa skal fatte avgjørelser i og 

følge opp vanskelige saker. 
 
For å skape arbeidsro, anbefaler vi Roy å få et par måneders utsettelse på ny 
innsparingsplan. Roy og ledergruppa i avd. Skvis må få anledning til å evaluere egen 
fungering og finne en ny plattform for samarbeid. De må også sette opp suksesskriterier 
for endringsarbeidet.  

6.3 Suksesskriterier for endringsprosessen 
De følgende suksesskriterier er hentet fra Berg (2004): 

 Utvikle en felles virkelighetsforståelse og forklare hvorfor endring er nødvendig 
 Sette klare mål med en bestemt tidsramme 
 ”Jeg, Roy Boysen forplikter meg til å være dønn engasjert og motivert i 

endringsprosessen til Dovre faller”.  
 Jobbe med mange små forbedringer 
 Skape tidlige suksesser i prosessen 
 Ha en eksperimenterende holdning til hele endringsprosessen 
 Utvikle en bedriftskultur som støtter endringsprosessen 
 Kontinuerlig evaluere prosessen og lære av dette 
 Kommunisere, kommunisere og kommunisere. 



Fra en gjeng med ledere til en ledergjeng! 27

 Og inne i almanakken sin godt skjult for andre har Roy limt inn                 
Albrechts (1985) åtte bud for endringslederen: 

 
1. Du skal ikke gjøre skade på din klient 
2. Du skal arbeide ut fra det system som finnes der du er. 
3. Du må sikre deg at de som har makt, støtter prosessen 
4. Du skal lindre smerte når det er mulig 
5. Du skal ikke reparere det som ikke har gått i stykker 
6. Du skal være godt utstyrt med virkemidler, slik at du kan skreddersy 

løsningene dine 
7. Du skal ikke slite unødig i motvind. Del ansvar for løsningene med folk som er 

avhengig av de virker. 
8. Du skal framfor alt bevare helsen. Ikke ta livet av deg for en god sak. 

 

6.4 … og helt til slutt 
Så vet Roy at hvis han klarer å tenke alle disse tankene som er tenkt i denne oppgaven, 
og framfor alt holde fast på dem og ikke minst gjøre dem, ja da vil han forhåpentligvis 
ikke oppleve så ofte å bære staur, men kjenne at han er en del av en ledergjeng! 
Og han vet også… at når han får hjelp av ledergruppa til å holde fast på dette – 
samtidig som han hjelper dem med det samme – ja, da er han virkelig en del av en 
ledergjeng! 
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