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1 Innledning 
”Vår ære og vår makt, har til ledergruppen oss bragt” er enn fri omskrivning av 
Bjørnstjerne Bjørnson’s dikt” Vår ære og vår makt.” 
 
Det å være en del av en ledergruppe kan i selv være et statussymbol, ved å gi deg en 
maktposisjon eller forsterke din rolle. Foretaksreformen og innføring av enhetlig ledelse 
rokket ved grunnprinsippet i det norsk helsevesenet; ved at leder var noe en ble i kraft 
av sin faglige dyktighet. Den todelte ledelse tok hensyn til at det var to yrkesgrupper 
(legene og sykepleierne) som hadde innvirkning på driften av avdelingene. Etter 
reformen ble det fritt frem for alle som var kvalifisert til en lederrolle å søke stillingen 
som leder for avdelingen. Hvordan en ønsker å utforme sin ledergruppe er også opp til 
leder å bestemme. Derfor kan organiseringen av ledergrupper være høyst forskjellig fra 
klinikk til klinikk, og fra sykehus til sykehus.  
 
Ledergrupper består vanligvis av en gruppe ledere på samme nivå, og den lederen som 
alle sammen rapporterer til. Sentrale aktiviteter er informasjonsutveksling, 
beslutningsprosesser, ad hoc saker og drøftelsessaker; og sjeldnere strategi og 
refleksjoner over ledelsesfaget. 
 
Arbeidsgruppen vår møttes på ”markedsplassen” på Norsk topplederprogram. Vi hadde 
alle sendt inn hver vår historie fra vår lederhverdag som omhandlet ledergruppen. Våre 
historier ble sendt inn i en smeltedigel. De ble restrukturert, knadd, sammenblandet og 
gjenoppsto som vår felles historie; ”Ledergruppen, tumleplass eller en målrettetgruppe”.  
 
Vår historie vil bli utgangspunkt for vår problemstilling, våre perspektiv, teori og 
refleksjoner og presenteres herved.  
 

1.1 Presentasjon av historien 
Ledergruppen, tumleplass eller en målrettet gruppe? 
Klokken er 0830, og det er tirsdag. Det er fast tid for ledermøte. Klinikksjef har et 
totalansvar for fag og drift av klinikken. Ledergruppen består i tillegg av fire ledere som 
har ulik fag og lederkompetanse.  
 
Stemningen er god som vanlig før møtet. Enkelte fører an i muntre dialoger, mens andre 
trenger tid om morgenen for å gå seg til. En sammensatt gjeng! Lars kommer i siste 
sekund og rister oppgitt på hode. Han har straks kommentarer til sakslisten. 
 
Denne tirsdagen er avsatt til budsjettarbeid. Gruppen har fått store innsparingskrav og 
har også fått beskjed om det vi har gjort til nå ikke er godt nok. Beskjeden fra direktør 
var at de måtte forbedre sin inntjening eller ” spare inn” flere millioner. En ting var klart 
hele tiden, vi de ønsket ikke den øvelsen de hadde året før, med nedbemanning for så å 
oppbemanne kort tid etterpå. Det laget for mye støy i organisasjonen. 
 
Petter er overlege og en svært dyktig fagspesialist på avdeling A. Han har et omdømme 
som en jovial person. Petter har ofte gode ideer, men er lite pågående i å synliggjøre 
egne standpunkter.  Han kan derfor framstå som konfliktsky og lite synlig i lederskapet.  
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Petter kommer med forslag om å øke aktiviteten og gjøre endringer på poliklinikken. 
Dette vil bli et fellesprosjekt som både avdeling A og B må bidra i da begge er involvert 
i aktiviteten på poliklinikken. 
 
Inga er sykepleier og leder på avdeling C. Hun er en utålmodig, løsnings- og 
resultatorientert dame. I dialoger er hun tydelig på hva hun mener. I møte er hun kjapt 
på banen og er entusiastisk og gleder seg til å se nærmere på den felles polikliniske 
aktivitet. Hun har erfaring på området da hun tidligere har vært med på å bygge opp en 
stor poliklinisk enhet 
 
Lars som er avdelingsoverlege på avdeling B, er faglig sterk og har mange lojale 
medarbeidere i egen faggruppe. Han er egosentrisk, utålmodig, og har liten evne til å 
åpne for andre synspunkter og reflektere rundt disse. Han blir lett fastlås i egne 
tankerekker. Lars er lite interessert i de forslåtte tiltakene og argumenterer med hva de 
andre avdelingene bør gjøre for å komme med innsparingsforslag.  
 
Petter blir stille og lener seg tilbake i stolen.  
 
Jens, er avdelingsleder på avdeling D, og lykkes ofte med å se saker fra flere vinkler. 
Han har lang og bred erfaring fra drift og ledelse. Han står for mye av kontinuiteten i 
ledergruppen. Han er analytisk og tydelig i vurderingene. Han kan utfordre de andre i 
ledergruppen og kan være utålmodig etter komme fram til en løsning. Jens sier; ”Jeg 
savner innspill fra deg Lars om hva dere kan gjøre annerledes på avdeling B, du 
kommer kun med bestillinger til oss andre”.  
 
Lars gjentar kort: ”Nå har vi gjort så godt vi kan.” 
 
Inga er frustrert over at Lars ”slipper unna” med dette. Hvordan kan klinikkleder 
akseptere dette? Hun blir motløs av situasjonen og tenker: ”Jeg kan ikke jobbe etter ”nå 
har vi gjort så godt vi kan” mentaliteten. Hvorfor godtar de andre dette?” 
 
Jens spør seg hvorfor han ikke når fram til Lars i møtene. Han spør seg også: ”Hvorfor 
gjør jeg dette gang på gang? Forventes det av meg?” Han etterlyser handling fra 
klinikkleder. 
 
Klinikkleder Johanne er målrettet og strukturert. Har ambisjoner på vegne av klinikken. 
Har en demokratisk lederstil, og ønsker at flest mulig deltar i dialog og beslutninger. 
Johanne tar noen ganger konfrontasjoner i møter, andre ganger ikke. Når det oppleves 
nødvendig taes væremåte med enkeltpersoner i gruppen etter møte. 
 
I dette møtet legger hun trykk på deltakerne for å få de til å komme fram til en løsning. 
Dette resulterer i at argumentasjonsrekkene gjentas og forsterkes uten at det blir noen 
framdrift i beslutningsprosessen. Det eneste som oppnåes er at flere av kollegaene blir 
frustrert på hverandre som personer og frustrasjonen rettes mest mot de av kollegaene 
som oppleves å ikke ville samarbeide. Johanne reflekterer: ”Kunne jeg har gjort andre 
forberedelser i forkant av møtet for å unngå den lite konstruktive diskusjonen vi fikk? Vi 
framstår ikke som en samlet ledelse. Jeg og de andre er irritert på Lars. Hvorfor i all 
verden kan han ikke lytte noen gang? Det burde ikke være nødvendig å kjøre på som en 
”monorail” i alle saker. Det har gått prestisje i saken, og det er vanskeligere å finne en 
god løsningsom som vi samlet går for.” 
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Møtet avsluttes med en anstrengt stemning. Frustrasjonen er svært synlig. Saken skal tas 
opp igjen på neste møte.  
 

1.2 Problemstilling 
Ledergruppen i vår historie er samlet til ledermøte og skal bli enige om mulige 
innsparingsforslag. Etter diskusjon av konkrete forslag og forsøk på å oppnå konsensus 
avsluttes møtet med uforrettet sak. Ved å lese gjennom historien noen ganger kan vi lett 
fornemme både makt og avmakt i dette ledemøtet. Det kan se ut som om 
maktforholdene i ledergruppen er uklare, som igjen kan føre til at denne ledergruppen 
ikke får gjort nødvendige beslutninger. Vi stiller oss derfor følgende spørsmål i vår 
problemstilling: 
 
Hvordan utøves makt og hvordan inntas posisjoner og roller i denne ledergruppen? 
Hva kan klinikksjef og de andre i ledergruppen gjøre for at ledergruppen skal utvikles 
til å bli mer effektiv og beslutningsdyktig?  
 
 
Vår historie er utgangspunktet for denne fordypningsoppgaven. Vi vil med narrativ 
metode og litteraturgjennomgang søke å belyse ledergrupper som fenomen. Vi ønsker å 
få kunnskap om hvordan makt og avmakt kan utspilles i ledergrupper. Vi vil spesielt se 
på utviklingspotensialet i ledergrupper fra umodenhet til modenhet og effektivitet. 
 
Vi ønsker i tillegg å forstå vår egen situasjon som leder bedre slik at vi kan se og bruke 
flere handlingsvalg i egen lederhverdag. 
 

1.3 Disposisjon av oppgaven 
Vi vil i kapittel 2 analysere ledergruppen vår ved hjelp av litteratur og refleksjon. 
Der vil vi spesielt se på makt, avmakt og dynamikken i ledergruppen vår. 
Vi vil benytte litteratur av Graham Morgan, Gudmund Hernes og Endre Sjøvold 
 
I kapittel 3 vil vi se på muligheter for å utvikle denne ledergruppen til et høyere 
modenhetsnivå, slik at den kan bli mer beslutningsdyktig. Vi vil her benytte Endre 
Sjøvold’s og Critcheley og Casey’s teorier rundt utvikling, effektivitet og endring i 
grupper, men også annen relevant litteratur vil benyttes. 
 
I kapittel 4 vil vi reflektere over egne og gruppens lærepunkt og konsekvenser for egen 
arbeidshverdag. Avslutningsvis i kapittel 5 vil vi sammendra og konkludere. 
 

2 Hva kjennetegner ledergruppen vår 
Når vi nå skal analysere ledergruppen ved hjelp av teori vil vi først se på makt og 
viktige kilder til makt. Vår ledergruppe kan beskrive ledergrupper i flere avdelinger og 
klinikker, i små eller store foretak. Vi vil deretter kort beskrive styringsformer i 
sykehus, men ikke gå inn på organisasjonsteori og beskrivelser av organisasjon. Vi vil 
videre se på avmakt i ledergruppen vår. Avslutningsvis vil vi se på ledergruppen i lys av 
gruppedynamikk og roller. 
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2.1 Makt og posisjoner i ledergruppen 
Styring og ledelse innebærer bruk av makt. Som vi ser av historien om ledergruppen 
kan makt brukes konstruktivt og destruktivt. Vi vil i dette kapitlet se nærmere på 
begrepet makt relatert til ledelse for bedre forstå hva som skjer i denne ledergruppen. 

Makt kan defineres på forskjellige måter. Den amerikanske statsviteren Robert Dahl har 
lansert en definisjon på makt som svært mange organisasjonsteoretikere bruker. Dahl 
mener at makt er tilstede når: 

”A har makt over B i den grad han kan få B til å gjøre noe han ellers ikke ville ha 
gjort.” ·        (Østerud 1991:38).  

Dahls definisjon handler om beslutningsatferd der det er interessekonflikter. A og B har 
ulike interesser i en bestemt sak, og ved hjelp av en eller annen form for maktbruk søker 
A å endre B’s beslutningsatferd.  

Gareth Morgan (1998) beskriver temaene interesser, konflikt og makt når han 
analyserer organisasjoner i et politisk perspektiv og hevder innledningsvis i kapittelet 
om å utforske makt: 

 ”Makt er det middels som til slutt løser interessekonflikter. Makt virker inn på hvem 
som får hva, når og hvordan”.      (Morgan 1998:163) 

Makt kan altså bidra til å løse konflikter eller fordele goder mellom interessenter i en 
organisasjon. I ledergruppen i historien kan f. eks A være Lars som får B, Johanne til å 
gjøre ting hun ikke ønsker; å utsette beslutning om kostnadsreduksjon. Før vi ser 
nærmere på ulike kilder til makt skal vi kort se på styringsformer i sykehuset. 
 

2.1.1 Politiske styringsformer 
Morgan beskriver 6 ulike politiske styringsformer for organisasjoner og myndigheter: 
Disse er Autokrati, byråkrati, teknokrati, medbestemmelse, representativt demokrati og 
direkte demokrati. Vi velger å se vår gruppe i et helseforetak ut fra to organisatoriske 
perspektiver; den byråkratiske og det teknokratiske da vi mener at disse to 
styringsformene er de mest framtredene i sykehus med sin hierarkiske oppbygging, 
regelstyring og fagstyring.  
 
Sykehus er byråkratisk i den forstand at virksomheten på mange områdene er styrt av 
regler og formaliteter med tydelige ansvarsområder. I fortellingen vår illustreres det ved 
at det er formelle ledermøter med agenda. De som deltar i ledergruppen har formelt 
ansvar for sine områder, og Johanne har det formelle ansvaret for hele klinikken.  
 
På en annens side er helseforetakene teknokratisk ved at mye av styringen gjøres 
gjennom ekspertmakt og kunnskap, og der grensene for makt og ansvar er mer utydelig. 
Fra historien kan vi se Lars, og hans væremåte og den virkningen den har, som et 
eksempel på dette. Det er derfor to former for rasjonale og kultur som møtes i styring av 
helseforetak. Hvem som har makt i en organisasjon, og hvordan den utøves vil være 
forskjellig fra type organisasjoner. Hvem som faktisk har makt og myndighet i en 
organisasjon som har elementer fra forskjellige kulturer kan være uklart, og de 
forskjellige logikkene og kulturene kan komme i konflikt. Disse to formene for makt 
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kan berike og utfylle hverandre på den ene siden. På den andre siden har de bakgrunn i 
forskjellige kulturer og tenkemåter, og derved kan tenkemåtene ”kollidere”. Vi vil 
avslutningsvis i kapittel 3 reflektere over kulturer som utfordrer hverandre og som 
nødvendigvis må endres for å skape utvikling i ledergruppen.  
 

2.1.2 Ulike kilder til makt 
I ledergruppen vår ble det utøvd flere former for makt. Vi vil i dette kapitlet se på 
forskjellige former for makt og relatere det til hvordan makt ble utøvd i 
ledergruppemøte i fortelingen.  
 
Kilder til makt kan gi medlemmer i en organisasjon flere måter å fremme sine interesser 
på. Morgan har beskrevet 14 viktige kilder til makt. Disse er: 
 
• Formell autoritet 
• Kontroll over knappe ressurser 
• Bruk av organisasjonsstruktur, regler og bestemmelser 
• Kontroll av beslutningsprosessen 
• Kontroll av kunnskap og informasjon 
• Kontroll av grenser 
• Evne til å mester usikkerhet 
• Kontroll over teknologien 
• Mellommenneskelige allianser, nettverk og kontroll med ”uformell organisasjon” 
• Kontroll med motorganisasjonene 
• Symbolikk- og meningsadministrasjon 
• Kjønn og styring av kjønnsrelasjoner 
• Strukturelle faktorer som påvirker spillerommet for handling 
• Den makt man allerede har 
 
I vår ledergruppe har vi alle de 14 kildene til makt representert. For denne oppgaven 
mener vi det er mest relevant å beskrive følgende kilder til makt nærmere: Formell 
autoritet, kontroll over knappe ressurser, bruk av organisasjonsstruktur, regler og 
bestemmelser, kontroll med beslutningsprosessen, kontroll av kunnskap og informasjon 
og makten man allerede har. Vi skal se nærmer på hva vi legger i disse kildene til makt 
og hvordan disse manifesterer seg i vår ledergruppe. 
 

2.1.3 Formell autoritet 
Formell autoritet er legitim og er den viktigste maktkilden i en organisasjon. Denne 
autoriteten oppnås gjennom sosial anerkjennelse av posisjonen. Autoriteten må 
legitimeres ovenfra og nedefra for å være effektiv. Formell autoritet stabiliserer makt 
relasjoner. I helseforetak kan en si at den formelle lederstrukturen er en synliggjøring av 
plassering for den formelle autoriteten i organisasjonen (Morgan, 1998). 
 
Johanna som klinikksjef er den formelle lederen i organisasjonen. Lars og Petter har 
både en formell og uformell makt i kraft av sin profesjon. Johanna kan lett bli utfordret 
av disse to. Lars er overlege og en sterk fagperson. I kraft av sin fagkompetanse anser 
han nok seg selv som en person som har, og som skal ha, sterk påvirkning på de 
beslutninger som tas. Aksept for kvalifikasjoner som representeres ved andre 
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faggrupper må betegnes som lav ut fra atferdsmønsteret. Yukl (2007) hevder at i 
kunnskapsbedrifter, må ledelsen opptre mer som endringsagenter, da ekspertmakten 
sitter hos ”motparten” eller de en skal lede. Hva kan Johanna som leder gjøre for at hun 
som leder beholder sin formelle autoritet, samtidig som hun får med seg ekspertene mot 
samme mål?  
 

2.1.4 Kontroll over knappe ressurser 
Kontroll over knappe ressurser har den som kan styre tilgangen til ønskede ressurser 
som er nødvendig for å opprettholde daglig drift og utvikling. I helseforetak kan det 
være tilgang til penger, personell og tekniske ressurser (Morgan, 1998). Gundersen 
(2005) beskriver at organisasjonsstruktur, målstrukturer og insentivordninger kan skape 
et naturlig utgagnspunkt for konflikter og motsetninger mellom medlemmene i 
ledergruppen. Ansvar og interesser i ulike avdelinger, men også ulike ambisjoner, 
oppgaver og forskjellige bekymringer driver frem uenigheter. 
 
Enkelte medlemmer har en forankring langt mer som fagperson enn som leder. I kraft 
av den fagkompetanse man representerer gis det uttrykk for at man er berettiget en viss 
maktposisjon i forhold til å få gjennomslag for sine argumenter i enkeltsaker. Man 
tillegger seg en viss vetorett i kraft av sin kliniske fagkompetanse. Målidentifikasjonen 
er derfor ikke samstemt mellom medlemmene. Både Petter og Lars kan betrakte seg 
som enere innen det medisinske faget. Diskusjonene dem i mellom kan sees på som en 
maktkamp om anerkjennelse, ressurser, og respekt. Hvem blir hørt og får sine 
synspunkter igjennom. ”Kampen” i ledermøte handler om hvem som skal bidra til at 
budsjettbalanse nåes. Ved å unngå å bidra til økt inntekter innenfor samme 
kostnadsramme får Lars ”skjermet” sine medarbeidere for merarbeid og opplevd 
belastning. Her synes det som Lars og de andre har ulik oppfatning om at klinikkens 
disponerer felles ressurser som må brukes riktig for å nå felles mål. Vi skal se nærmere 
på om det er mulig å få til et slikt felles ståsted i en ledergruppe som denne i kapittel 
3.2. 
 

2.1.5 Organisasjonsstruktur, regler og bestemmelser 
Det er et rasjonale for å ha en organisasjonsstruktur, regler og bestemmelser i en 
organisasjon for å drifte effektivt (Morgan, 1998). Bruk av organisasjonsstruktur, regler 
og bestemmelser kan fra et politisk synspunkt være et utrykk for kamp om kontroll. I en 
organisasjon kan det være behov for å regulere utøvelsen av makt for å opprettholde 
kontroll. Ledergrupper og ledermøter er en del av organisasjonsstrukturen i et 
helseforetak. Beslutning om møtestruktur og hvem som får delta i ledergrupper er 
eksempler på utøvelse av makt i en organisasjon. I vår ledergruppe har klinikksjef med 
seg fire avdelingsledere hvorav to avdelingsoverleger.  
 
Ledermøter kan ha et for stort tilfang av saker og få et for uklart fokus. Ofte vil 
tilfeldige driftssaker belaste møteagendaen. Dette er saker som i vesentlig grad kunne 
vært løst utenfor ledermøtet. Det kan bli uklart for medlemmene hvilke saker som angår 
helheten, og hvilken rolle den enkelte skal ha i behandlingsprosessen. Grupper eller 
enkeltmedlemmer kan bli helt passiviserte som følge av dette. For mye tid som blir 
brukt på historiske data og for mye fokus på drift, fortrenger fokus på ledelse, 
mennesker, kompetanse, endringsprosesser og strategi (Gundersen, 2005). Vi kan også 
se passivisering i vår ledergruppe. Enkeltpersoner som Petter, trekker seg tilbake og 
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synes ikke det er tjenlig å engasjere seg. Et uklart fokus forsterker også muligheten til at 
enkeltmedlemmer erobrer mer plass enn fortjent. Det vil altså kunne forsterke uønskede 
maktposisjoner. 
 
I vår ledergruppe møter som sagt klinikksjef og de ulike resultatenhetslederne sammen. 
Sammensetning av gruppen, agenda og møtehyppighet kan ha betydning for hvordan 
gruppen fungerer og for gruppens effektivitet. Vi vil i kapittel 3.2 se nærmere på 
struktur og spilleregler i gruppen.  
 

2.1.6 Kontroll med beslutningsprosessen 
Morgan skiller mellom å ha kontroll med beslutningspremisser, beslutningsprosesser, 
og beslutningstemaer og mål. Beslutningspremissene kan påvirkes ved hvem som setter 
agenda, hva som settes opp som saker, og hvilke saker som utelates. 
Beslutningsprosesser handler om hvordan er beslutning treffes, hvem som treffer den, 
og når en beslutning vil foreligge.  
 
Johanna utfordres stadig i sin ledergruppe. Dette i forhold til å få framdrift i saker og for 
å få konkludert. Den ressursen som ligger i hennes medarbeidere kan se ut til å være 
vanskelig å koordinere. Hun fremmer dialog og diskusjoner i ledermøtene, men det 
tegner seg et mønster ved at når Johanne er i ferd med å trekke konklusjoner, kommer 
Lars ofte med sterke alternative synspunkter og beslutningsforslag, Dette fører ofte til at 
mulighet for konsensus blir svært liten og saker blir derav enten trenert eller 
beslutninger uteblir. 
 
For å komme i posisjon til å utøve denne makten velger ofte Lars å forholde seg passiv i 
den innledende diskusjonen i de sakene som tas opp. Ut fra de holdningene og 
synspunktene resten av kollegiet ”vet” Lars representerer, blir han også sjelden utfordret 
tidlig i diskusjonene. Dette gir Lars stor uttelling i strategien som innebærer en 
avventende, vurderende og tilbaketrukket holdning under selve debatten for så å komme 
med sterke motargumenter når konklusjon trekkes. Vi vil i kapittel 3.2 diskutere 
hvordan ledergruppen gjennom dialog kan komme fra til en beslutning som alle står bak 
og er ansvarlig for å gjennomføre. 
 

2.1.7 Kontroll av kunnskap og informasjon 
For å ha innflytelse og fatte beslutninger er det nødvendig med kunnskap eller tilgang til 
nødvendig kunnskap. Ekspertmakt kan utøves ved at de som er eksperter holder tilbake 
kunnskap eller bruker kunnskapen til å fremme egne interesser. En annen maktutøvelse 
kan være å styre tilgangen til informasjon. Informasjonsflyten i organisasjoner følger 
ofte den formelle organisasjonsstrukturen, men kan også styres ved at den deles eller 
holdes innenfor et nettverkt eller i subgrupper i en organisasjon (Morgan, 1988).  
 
Ekspertmakten i helsevesenet er tradisjonelt knyttet til legegruppen. Johanne er en 
ambisiøs leder som langsomt har bygget opp tillit og posisjon i sykehuset. Men blir hun 
utsatt for motstand i ledergruppen på grunn av sin sykepleierbakgrunn, og ville det være 
lettere for henne å få gjennomslagskraft i ledergruppen dersom hun hadde vært lege?  
 
Inga’s løsningsfokus og direkte kommunikasjonsform krever også plass i ledermøtet på 
en konstruktiv måte. Presentasjonsform og pågangsmot kan også være utfordrende for 
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enkelte andre deltakere i ledermøte. Lars kan bli provosert av innspillene fordi han ut 
fra sin fagbakgrunn ikke gir aksept til løsningsforslag fra Inga som tross alt ”er 
sykepleier” eller fordi hennes forslag ”kolliderer” med hans interesser. I vårt 
ledergruppemøte virker ekspertmakt som en motmakt som trenerer en rasjonell 
beslutningsprosess.  
 
Kulturen i sykehus har historisk vært at faglig dyktighet blir satt foran lederegenskaper. 
Dette er imidlertid i ferd med å endre seg. Dersom Johanna viser seg som en klar og 
tydelig leder, kan hun få konflikter internt som kan svekke hennes tillitt innadd i enkelte 
profesjonsgrupper. Alternativt vil hun få større respekt gjennom en større tydelighet og 
trygghet i hele organisasjonen. Utfordringen blir å få med de som besitter 
ekspertmakten til konstruktivt å løse utfordringen i ledergruppen. Dette vil vi komme 
tilbake til i kapittel 3.2. 
 

2.1.8 Makten man allerede har 
Makt kan avle mer makt. Ved alliansebygging og bruk av makt kan en som allerede har 
makt oppnå mer makt. Mennesker som har suksess eller oppnår resultater får gjerne 
energi. Denne energien brukes kan brukes til å skaffe seg mer makt.  
 
I vår gruppe er det to personer som tydelig har mer makt enn de andre. Det er Johanne, 
som klinikkleder og som besitter den formelle makten, og det er Lars som utøver stor 
kompetansemakt. Johanne’s rolle er ny i helseforetak ved at det er en sykepleier som er 
øverste sjef. I sin lederatferd utviser hun en lite aggressiv atferd for å skaffe seg mer 
makt. Lars derimot, som har en tradisjonell maktstilling i sykehuset, befester og styrker 
denne makten på bekostning av fellesskapet og de andre. Er det mulig å få til en synergi 
av Lars’ tradisjonelle makt og Johanne’s formelle makt, slik at gruppen arbeider mer 
effektivt og ingen taper ansikt? 
 
Som vi har sett har makt mange forskjellige former som brukes og misbrukes i denne 
ledergruppen, og vår ledergruppe er ikke spesiell som ledergruppe på sykehus. Det 
finnes mange av dem. Skal en lede, må makt brukes skjønnsomt for å nå mål og oppnå 
resultater. Vi vil se nærmere på hvordan denne ledergruppen kan utvikles slik at den 
arbeider mer konstruktivt for å nå klinikkens mål i kapitel 3.2, men først vil vi først 
komme inn på avmaktsfenomenet. 
 

2.2 Avmakt 
 I vår ledergruppe mangler det nødvendig framdrift i beslutningsprosessen. Flere av 
gruppemedlemmene viser tegn til avmakt underveis i prosessen og etter møtet. Vi vil i 
dette kapitlet se nærmere på fenomenet avmakt og knytte det til historien vår.  
 
Avmakt er i ordbok beskrevet som ”maktesløshet eller vanmakt”. Avmakt er lite omtalt 
i litteratur og har ikke vært emne for forskning i følge professor Siri Meyer i forordet til 
boken ”Avmakt” (2000). Unntaket i følge henne er Gudmund Hernes bok ”Makt og 
avmakt” fra 1975. Meyer beskrivere avmakt som allestedsnærværende, og nærmest 
allmennmenneskelig. Selv de som har stor beslutningsmakt i organisasjoner føler 
avmakt.  
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Hva kan avmaktsfølelsen komme av? I vår ledergruppe er det flere gruppemedlemmer 
som følger avmakt. Det kan være Petter, som ikke kjemper for sine synspunkter, eller 
Inga, som er pågående og optimistisk, men som ikke blir hørt. Det er også mulig at 
Lars, som ikke klarer å se andre synspunkter enn egne, kan føle seg maktesløs ved at 
han ikke kan se andre mulige løsninger. Jens, som forsøker å nå inn til Lars med 
resonnementet sitt, for n’te gang føler seg nok maktesløs når han ikke når fram. Johanne 
reflekterer også over sin egen følelse av avmakt etter ledermøtet. Det er derfor 
sannsynlig at alle i gruppen føler en eller annen form for avmakt. Samtidig kjenner nok 
alle på at andre i gruppen har makt, slik at de føler avmakt. På den måten kan vi si at 
avmakten er allestedsnærværende i ledergruppen. 
 

2.2.1 Kollektiv og kognitiv avmakt 
Hernes (1975) beskriver avmakt som et fenomen som inntrer når betingelsene for 
målrettet handling ikke lenger er tilfredsstilt. Han opererer med tre forskjellige begreper 
for avmakt: Kollektiv, kognitiv og institusjonell avmakt. Det er de to første begrepene vi 
vil reflektere over.  
 
I følge Hernes(1975) skyldes kollektiv avmakt samhandlingsproblem. Resultatet av en 
gruppes arbeid blir dårlig eller suboptimal når den ikke klarer å samordne sine 
interesser. Det kan skyldes at noen forventer at andre tar ansvar, at leder ikke evner å få 
gruppen til å jobbe mot felles mål, og at det er interne maktkamper og motsetninger.  
 
Klarer gruppen vår å samordne sine interesser? Det synes ikke som alle medlemmene 
har samme forståelse for at det må gjøres noe for å redusere kostnader eller øke 
inntekter. Det er mulig at Petter og andre i denne gruppen forventer at Johanne tar 
ansvar og ”skjærer igjennom”, og at de føler avmakt nettopp fordi hun ikke gjør dette. 
Det kan også være at motsetningsforhold mellom Lars og andre i gruppen fører til 
avmaktsfølelse. Mye tyder på at ledergruppen vår føler en kollektiv avmakt. 
 
Kognitiv avmakt er ifølge Hernes(1975) tilstede når en aktør ikke vet hvordan han/hun 
skal få realisert sine interesser. Han sier videre at kjennetegnet ved kognitiv avmakt er 
at en oppfatter verden på en gitt måte, og derved avstår fra å handle. Det kan skyldes at 
en ikke har kunnskaper nok, at konsekvenser ved en handling eller strategi er for stor 
eller at en føler at en mangler nødvendig støtte. 
 
Ser vi denne formen for avmakt hos noen i gruppen vår? Inga er ivrig og ønsker å 
komme i gang med økning av poliklinisk aktivitet, men blir stoppet av Lars. Det er 
selvinnlysende at Inga føler avmakt der hun ”stanger hodet i veggen”, og ikke vet 
hvordan hun kan eller har myndighet til å komme videre. Johanne har ambisjoner om at 
gruppen skal finne en konstruktiv løsning, men den forsvinner i Lars sine protester. Det 
kan være at hun opplever at konsekvensene blir for store hvis hun utfordrer hans 
kompetansemakt. Det kan være at Johanne trenger mer støtte fra andre i gruppen, f. eks 
Petter, for å få Lars på glid. Petter’s tilbaketrekning er et klassisk bilde på kognitiv 
avmakt, og han unnlater å handle sannsynligvis fordi han ikke tror det nytter. Kanskje er 
det kun Lars som føler at han har innflytelse og blir hørt i dette ledermøtet. Men siden 
gruppen ikke kom fram til en konklusjon, er det ikke sikkert at han føler at han 
oppnådde noe på møtet. 
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Avmakt føder avmakt i den forstand at en mister troen på at handlinger eller strategier 
nytter. Her er Petter et klassisk eksempel ved at han gjør mer av det samme; ”å prøve å 
nå inn til Lars”. Det kan oppfattes som en rituell handling i og med at han har erfaringer 
for at det ikke nytter å gjøre dette. Han kan umulig tro at det nytter. Inga er et 
forfriskende pust i denne gruppen. Til tross for at hun føler avmakt i øyeblikket ser det 
ikke ut til at hun har gitt helt opp ennå. Hva kan Johanne og gruppen gjøre for å bli 
handlingsdyktige? De må komme ut av avmaktsfølelsen og få tro på egne handlinger og 
strategier.  
 
I kapittel 3 skal vi se på mulige verktøy Johanne kan bruke i sitt lederskap. For å kunne 
forstå mer av prosessene i ledergruppen, hvordan makten og avmakten får spillerom, er 
det nødvendig å se på dynamikken i denne gruppen. 
 

2.3 Gruppedynamikken i ledergruppen  
En ledergruppe kan være et team i den grad den har mål eller oppgaver som 
medlemmene er gjensidig avhengig av hverandre for å nå (Bang, 2007). Effektive team 
kjennetegnes ved at de har evnen til å kombinere sine evner og ressurser slik at de er 
komplementære i forhold til hverandre (Sjøvold, 2006). Sammensetningen av 
ledergrupper er styrt av utvelgelseskriterier rundt individuelle lederposisjoner og ikke 
med utgangspunkt i en definert oppgave eller mål. Medlemmene i ledergruppen driver 
dessuten med ledelse; ”nå mål igjennom andre”. De leder også egne enheter og har en 
annen rolle i en annen ledergruppe. De kan ha store avdelinger og ha lederkontakt 
knyttet til prestasjoner og resultat. Dette bidrar til at ledergrupper oftest har langt 
vanskeligere med å definere og jobbe sammen om felles mål enn vanlige team har 
(Gundersen, 2005). 
 
I vår gruppe leder deltakerne hver sin avdeling. Johanna, som klinikksjef, er den som 
har ansvaret for helheten. Petter foreslår tiltak som vil involvere flere enheter, men 
trekker seg tilbake, da han møter motstand fra Lars. Lars er ikke interessert i andre 
avdelinger enn sin egen. Inga og Jens forsøker på hver sin måte å bidra inn i helheten, 
men når ikke fram. Ledergruppen er fragmentert og har ikke et felles bilde av hva de 
skal få til sammen. 
 

2.3.1 Endre Sjøvold’s SPGR modell 
Endre Sjøvold (2006) har bidratt til viktige teorier og modeller av gruppers dynamikk 
og utvikling. Han presenterer dette i en integrert modell. SPGR (systematizing the 
person-group relation) modellen baserer seg på samspillet mellom 4 grunnleggende 
gruppefunksjoner som han benevner; ”omsorg, avhengighet, opposisjon og kontroll”. 
 
Omsorg er fremtredende når de sosiale relasjoner i grupper skal etableres og 
vedlikeholdes. Personer som opererer i denne kategorien oppleves som vennlige, 
uformelle og demokratiske. I en gruppe hvor denne funksjonen blir rådende over tid kan 
det utvikles en omsorgskultur. Gruppens ve og vel blir det viktigste, noe som i verste 
fall kan medføre beslutningsvegring. 
 
Avhengighet preger en gruppe som er i ferd med å tilpasse seg kjøreregler og samarbeid. 
Her vil vi se personer som oppleves logiske, objektive og analytiske. De legger stor vekt 
på å få løst oppgaven. En gruppe som inntar denne funksjonen over tid kan utvikle en 
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avhengighetskultur. Verdier som lojalitet og disiplin blir rådene og lederen forventes å 
sikre måloppnåelse. 
 
En gruppe som preges av opposisjon bruker energien på å løse uenighet seg i mellom. 
Personer i denne kategorien kan vise total intoleranse for kontroll og nekter å innordne 
seg. De vil derfor betraktes som upålitelige, utålmodige eller motstreberske. Her vil 
gruppekulturen preges av gjensidig mistenksomhet samt åpen aksept for enkeltpersoners 
påvirkning og makt. Leders rolle kan bli forhandlerens. 
 
Kontroll er fremtredende hos en gruppe som har etablert kjøreregler og fokus på 
utførelse og produksjon. Personer som opererer i denne kategorien kan oppleves som 
lite fleksible og er opptatt av å gjøre ting på rett måte. De er skeptiske til nye ideer og 
inntar en ”vi vet best” kultur. Lederen er ”den sterke mann” som leder gruppen i slaget 
mot konkurrentene. 
 
Alle disse funksjonene; kontroll, omsorg, opposisjon og avhengighet må gruppen 
mestre for å være i balanse og kunne utvikle seg videre. Denne modellen kan brukes til 
å analysere grupper. 
 

2.3.2 Analyse av ledergruppen 
Endre Sjøvold’s SPGR modell kan også brukes for å analysere ledergrupper. Vi kan se 
på hvilke funksjoner vår gruppe behersker, plassere de enkelte deltakerne i de ulike 
funksjonene, eller studere utvikling av grupper over tid.   
 
Vår ledergruppe har elementer av både omsorg, avhengighet og kontrollfunksjon. I 
aktuelle ledermøte synes gruppen å være preget av opposisjon. Lars er uenig i de 
foreslåtte innsparingsforslag. Han er ikke interessert i å diskutere for å komme til 
enighet. Klinikkleder Johanne forsøker å forhandle seg fram til en konsensus, men 
mislykkes. Det er frustrasjon å spore i gruppen. Det er godt mulig at gruppen behersker 
andre funksjoner, da det er personer i gruppen som behersker flere andre funksjoner. 
Det kunne gitt seg utslag hvis en annen sak/oppgave hadde stått på agendaen. 
 
Kontroll, omsorg, opposisjon og avhengighet tilsvarer situasjonsbetingede funksjoner 
som gruppen må mestre for å kunne fungere og utvikles videre. Funksjonene må også 
være i balanse hvis gruppen skal fungere optimalt.  
 
SPGR modellen inneholder også to indikatorer på gruppers robusthet og fleksibilitet; 
Synergi (samspill) vs tilbaketrekning (oppløsning). Utviklingsdimensjonen i SPGR har 
polene tilbaketrekning (lavt modenhetsnivå) og synergi (høyt modenhetsnivå). 
 
Endre Sjøvold definerer videre uformelle rolletyper i grupper i henhold til SPGR. Han 
tar da utgangspunkt i de fire funksjonsområdene samt utviklingsdimensjonene (Sjøvold 
2006, s 108-109) og beskriver 6 (12) rolledimensjoner (typer). 
 
Enkeltdeltakerne i denne gruppen er plassert i alle de fire funksjoner og inntar flere 
rolletyper. Petter er jovial og kommer med forslag til endringer og er både i 
omsorgsfunksjon (relasjonsbygging) og avhengighetsfunksjon (forpliktelse). Inga er 
åpen og kreativ og inntar en omsorgsfunksjon (relasjonsbygging). Hun kan også innta 
en avhengig (forpliktende) funksjon og kontrollfunksjon (resultatoppnåelse). Jens er 
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analytisk og reflektert og vil bidra til oppgaveløsning i en avhengighetsfunksjon 
(forpliktelse) og kontrollfunksjon (resultatoppnåelse) Lars er i opposisjon (korrektiv). 
Klinikkleder Johanne ønsker å ta en kontrollfunksjon (resultatoppnåelse), men inntar her 
en omsorgsfunksjon (relasjonsbygging). 
 
I forhold til kategoriene ”tilbaketrekning” og ”synergi” inntas også ulike funksjoner og 
rolletyper. Petter melder seg ut når han ikke får respons og ”trekker seg 
tilbake”(oppløsning). Inga er engasjert og løsningsorientert og beveger seg mot 
”synergi” (samspill). Jens viser forståelse og interesse for andre og er i ”synergi” 
(samspill). Lars er ikke interessert i hva de andre mener og går på et vis inn i en 
tilbaketrukket funksjon (oppløsning). Johanne er samarbeidsorientert og konstruktiv og 
vil være i synergi (samspill). 
 
Vår ledergruppe kan betraktes å være på et forholdsvis lavt modenhetsnivå, da enkelte 
av medlemmene er preget av holdningen ”meg selv først” eller ”vi og de andre”, og har 
ulik virkelighetsforståelse. Vår ledergruppe synes videre å ha liten gruppeidentitet og en 
lav felles målforståelse. Enkeltmedlemmene inntar mer eller mindre faste funksjonelle 
roller uansett hvilken sak de skal løse. Selv ved klare bestillinger fra leder, 
argumentasjon med ulike vinklinger fra forskjellige medaktører, velger enkeltpersoner å 
definere seg ut av fellesskapet ved å ikke ville kompromisse på eget ståsted, eller la seg 
påvirke av de beslutninger som kommer frem etter dialog i ledermøtet og de påfølgende 
konklusjoner fra leder. 
 
Det er imidlertid store ressurser i denne ledergruppen da enkeltmedlemmer har evne til 
å innta flere roller og fungere i flere funksjoner. I tillegg ser vi at flere av 
gruppemedlemmene inntar roller som krever samspill og derfor har evner til å utvikle 
større modenhet i ledergruppen. Sjøvold hevder dessuten at opposisjonsfunksjonene 
ikke bare er en uunngåelig del av en gruppes liv, men også nødvendig og ønskelig. 
Opposisjonsroller i grupper kan skape ustabilitet, men kan også være viktige korrektiv 
for ledergruppen. Vi ønsker å se på hva vi kan gjøre for å bringe ledergruppen vår over 
på et høyere modenhetsnivå mot ”synergi”. Det diskuterer vi i kapittel 3. 
 

3 Ledergruppen, fra tumleplass til en målrettet 
gruppe  

Ledergruppen er ikke et mål i seg selv, men er et middel til å nå målet og skal sørge for 
å levere ”bestilte” resultater. Det synes som vår ledergruppe ikke er samlet om hvilke 
mål og oppgaver den er satt til å løse. Johanne som leder kan ikke tillate at den blir en 
”tumleplass” der felles interesser og egeninteresser snubler i hverandre. Før 
ledergruppen kan nå et høyere modenhetsnivå slik at den kan løse sine oppgaver, må 
gruppens mål, oppgaver og bestilling til resultat være kjent og akseptert av hvert enkelt 
medlem i gruppen. Det er på denne plattformen gruppen med Johanne i spissen skal 
utvikle seg videre.   
 
Før vi ser på ulike måter å utvikle gruppen på, vil vi se på teoretiske modeller for 
utvikling av grupper til et høyere modenhetsnivå. 
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3.1 Nivå av modenhet i gruppe 
Vi presenterte i kapittel 2 Endre Sjøvold’s integrerte SPGR modell, som baserer seg på 
samspillet mellom 4 grunnleggende gruppefunksjoner, og som han benevner; omsorg, 
avhengighet, opposisjon og kontroll (Sjøvold 2006). Hver for seg understøtter de 
elementer som gruppen ikke kan være foruten.  
 
For å fungere godt må gruppen være enig i noen kjøreregler (avhengighet) som skal 
gjelde, og hvordan disse skal sanksjoneres (kontroll). Det er også nødvendig at 
enkeltmennesket ivaretas og at relasjonene vedlikeholdes (omsorg). I tillegg vil det å ha 
en kritisk holdning til hvordan ting gjøres i dag, og hva som kan gjøres bedre være 
sentralt for overlevelse på sikt (opposisjon). Dette vil vi beskrive nærmere og komme 
med konkrete tiltak i kapittel 3.2.1. og 3.2.2.  Hvis en over tid preges for mye av en 
funksjon, vil ikke gruppen kunne møte spesielle utfordringer eller krav. En gruppes 
fleksibilitet og derved evne til å møte nye situasjoner avhenger av dens evne til å kunne 
skifte funksjon, noe som utgjør dens evne til læring. 
 
Når en gruppe utvikler sitt potensial for læring og ny mestring, beveger den seg fra en 
tilstand av lavt modenhetsnivå (tilbaketrekning) til en tilstand hvor utnyttelsesgraden av 
gruppens felles ressurser gir resultater over det enkeltindivider kan yte hver for seg 
(synergi). På veien mot et høyere modenhetsnivå er gruppen i stand til å løse oppgaver 
av økende kompleksitet. En effektiv gruppe er tilpasset den situasjon og oppgave den 
står overfor. Dette vil vi komme tilbake til når vi diskuterer utvikling og bevisstgjøring 
av arbeids-og beslutningsprosesser i ledergruppen.  
 
Critchley og Casey (1984) stilte spørsmålstegn til verdien av konsulenters teambygging 
i ulike ledegrupper, uten at de først så på hvilke behov de enkelte ledergruppe hadde. De 
utviklet et ”diagnostisk verktøy” i form av to modeller (se fig 1 og fig 2) som skulle 
hjelpe ledergrupper til å forstå hvordan de arbeider, for så igjen å kunne vurdere og 
planlegge hvordan de vil arbeide. Modellene illustrerer sammenhengen mellom 
funksjonsnivå og oppgaveløsning innenfor ledergrupper. 
 
Den første modellen (fig 1) viser sammenhengen mellom nivået av usikkerhet i 
oppgaven og behovet i gruppen for å dele med hverandre gjennom et kontinuum 
arbeidsmodus. Fra udelt visshet til delt uvisshet. 
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Fig 1. Jo mer usikkerhet i oppgaven, desto mer har gruppen å dele.  
(Critchley og Casey, 1984) 
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Critchley og Casey’s argumenterer for at jo større kompleksitet i oppgaven og uvisshet i 
omgivelsene, desto større behov for å dele opplysninger med hverandre og fungere som 
høyeffektive team.  
 
I ”udelt visshet” gjøres enkle operative oppgaver med klare løsninger, og det er ikke 
behov for mye tid til dialog og debatt. Arbeidsmodus ”delt uvisshet” er på motsatt ende 
av skalaen og vil omfatte i hovedsak de virkelige problemene, slik som strategiarbeid. 
De må dele kunnskap, følelser, så vel som ideer for å finne de beste løsninger. I området 
imellom ligger arbeidsmodus for samarbeid. Her vil gruppemedlemmene diskutere, gi 
og ta, forhandle og utveksle informasjon. 
 
Modellen viser et diagonalt kontinuum som illustrerer at alle tre arbeidsmodus er 
nødvendige for å at ledergruppen skal jobbe optimalt. Effektive ledergrupper går opp og 
ned på diagonalen i samme møte.  
 
I fig 2 inkluderes den siste variabelen; interpersonelle ferdigheter.  Arbeidsmodusen 
”udelt visshet” krever enkle problemløsningsprosesser og krever sosiale ferdigheter 
som alminnelig høflighet.  På det øverste arbeidsmodus kreves interpersonelle 
ferdigheter for å utøver virkelig teamarbeid.  I den midterste modus; ”samhandling” 
kreves en rekke interpersonelle ferdigheter som en må forvente av alle ledere som 
empati, samarbeidsevne, kommunikasjon og forhandlingsevne.  
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Fig 2. Ulike arbeidsmodus krever ulike prosesser 
(Critchley og Casey, 1984) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det må skapes en forståelse av at ulike arbeidsoppgaver i ledergruppen krever ulike 
arbeidsprosesser. De ulike arbeidsprosesser krever igjen ny kompetanse til leder og 
ledergruppe. Her kan det være snakk om endringskompetanse og interpersonelle 
ferdigheter. Det vil vi komme nærmere inn på i det følgende kapittel. 
 

3.2 Utvikling av ledergruppen  
For å få ledergrupper til å fungere på et mer modent nivå er det flere tiltak som kan 
settes i verk. Siden ingen ledergrupper er like, både i forhold til sammensetning og 
utfordringer, blir dette ingen enkel oppskrift, men en meny en kan bestille fra etter 
behov.  
 
Vi skal først se på viktige bidrag til å utvikle en ledergruppes identitet, som det å bli 
enig om felles spilleregler, og bare kort vise til tiltak overfor enkeltmedlemmer av 
ledergruppen. Etterpå vil vi se på bevisstgjøring av arbeids- og beslutningsprosesser, før 
vi avslutningsvis beskriver utvikling av endringskompetanse via evne til refleksjon. 
 
Det hevdes at alt for mange ledergrupper ikke har et klart definert felles målbilde av hva 
de skal få til sammen, og at de er gjensidig avhengig av hverandre for å få ting til 
(Gundersen, 2005). Hvordan skape et felles målbilde for hva gruppen skal være og hva 
de skal få til sammen 
 

3.2.1 Nye Spilleregler 
Når en ledergruppe skal etablere seg er det vesentlig å tilpasse seg kjøreregler og 
samarbeidsformer. Sosiale relasjoner i ledergruppen skal etableres og vedlikeholdes.  
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Klinikksjef Johanna må vurdere størrelse og sammensetning av sin ledergruppe. Hvor 
mange deltakere er det hensiktsmessig å være versus hvilken kunnskap (fag, erfaring, 
personlige egenskaper) trenger jeg i min ledergruppe? ”Hvor ofte og hvor lenge skal vi 
møtes?”, og ”trenger vi ulike arenaer til ulike saker?” er spørsmål som må besvares. 
 
Gundersen (2005) hevder at det er en forutsetning for å bygge tilhørighet til er gruppe at 
man utvikler en identitet, dvs. en må kunne identifisere seg med gruppens oppgaver og 
skape dens historie. Johanna må presisere hva formålet er med ledergruppen og hvilken 
verdi den skal tilføre organisasjonen (Bang, 2007). Ledergruppen er ikke en samling 
individer som har ansvar for hver sin avdeling, men alle har ansvar for helheten og må 
forplikte seg i forhold til det. Ledergruppens hensikt og mål må være kjent og akseptert 
av hvert enkelt medlem i gruppen. Det vil danne en plattform som ledergruppen skal 
utvikle seg videre fra. 
 
For å få til dette kan det være nødvendig i tillegg til ledermøtene å ha utvidede 
samlinger for å kunne diskutere viktige tema, og for å bli mer kjent. En del av 
samlingen kan brukes til individuell- og grupperefleksjon om verdigrunnlag for 
ledergruppen. ”Hva er viktig for vår ledergruppe, hva vil vi skal kjennetegne oss og hva 
kan vi ikke være foruten”? 
 
På bakgrunn av klare verdier kan en utforme konkrete spilleregler. Hva betyr verdiene 
for hvordan vi problemløser i vår ledergruppe? Hvilke saker skal vi behandle og 
hvordan? Mange ledergrupper sliter med uklare og overbelagte møteagendaer, og det er 
uklart hva som angår helheten og hvilken rolle det enkelte medlem skal ha. Tidspress, 
for mye tid brukt på rituell rapportering og viktige saker som ikke blir grundig 
behandlet kan skape frustrasjon og avmakt (Gundersen, 2005). Hvis folk får en klar 
forståelse av hva man ønsker å behandle i ledermøtet, øker sjansen for at man får en 
fokusert diskusjon (Bang, 2007).  
 
Henning Bang forslår konkrete ”spilleregler”: 

1. At bestillingen til lederteamet er klar i hver sak som taes opp. Hvilket resultat 
forventer jeg etter saksbehandlingen, hva konkret inviterer jeg teamet til å gjøre 
og hvorfor vil jeg bruke tid på denne saken? 

2. Invitere medlemmene til å si fra om målet er uklart. 
3. At innsatsen til medlemmene er fokusert på målet. 
4. Invitere ledergruppen til å si fra hvis teamet avsporer. 

 
Det kan godt hende at vår ledergruppe har blitt enig om spilleregler på et tidligere 
tidspunkt. I denne modellen vektlegges det å holde fokus. Johanna må presisere hvorfor 
hun velger å ta denne saken til ledergruppen og hva hun forventer fra de andre. De 
andre i ledergruppen utfordres til å si fra om målet er uklart eller hvis noen sporer av. 
Bang hevder videre at fokuserte, ikke-avsporede diskusjoner igjen bidrar til bedre 
relasjoner og mer tilfredse gruppemedlemmer (Bang, 2007). 
 

3.2.2 Utvikling av den enkelte leder 
I tillegg til å diskutere spilleregler er det nødvendig å bli mer kjent med de enkelte 
medlemmene i ledergruppen. Det er ofte atferden til gruppens medlemmer man ser, 
opplever og tolker. For å få et bedre grunnlag for å vurdere ulike utviklingstiltak vil det 
være av stor betydning for leder å kjenne avdelingsledernes motivasjon, mål og 
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rolleforståelse, dvs. hva som ligger til grunn for den atferd de ulike aktørene 
representerer 
 
Medarbeidersamtalen er et verktøy som leder kan nytte. Denne gir mulighet for åpenhet 
og refleksjon mellom enkeltmedlemmer og leder. Johanna får anledning til å klargjøre 
sine forventninger til den enkelte leder, og denne kan også få anledning til å utrykke 
forventninger til klinikksjef. Med en bredere og dypere kunnskap om ledergruppen, vil 
leder kunne styre ledermøtet på en bedre måte. Ved å velge ulike tilnærminger til ulik 
problematikk, kan det tas hensyn til enkeltmedlemmer sine tanker og behov i større 
grad. Muligheten for å utvikle et bredere handlingsrepertoar og derav bedre 
lederfunksjonene i ledermøtet vil da kunne utvikles.  
 
I dialogen med ledere som har sterk faglig forankring er det også viktig å skape 
handlingsrom for disse innen fagområdet samtidig som man ikke må miste fokus på 
lederoppgaven. Det å skape strukturer rundt disse personene som å synliggjøre skillet 
mellom fag og ledelse er viktig. Et virkemiddel som da kan nyttes er å utfordre disse 
kollegaene på utrednings- og presentasjonsoppgaver innen ledelsesfeltet som setter 
personen i fokus også via et ledereståsted. Dette vil utvikle personene og kunne gi 
anerkjennelse på innspill som ikke nødvendigvis er knyttet til fag og klinikk. 
 
Det å legge til rette for sosiale arenaer hvor arbeidskollegaer blir kjent på en ny og 
annerledes måte er også viktige tiltak når ledergrupper skal bygge identitet og utvikles 
videre. Denne dimensjonen vil ikke bli diskutert mer i denne oppgaven. Ved 
systematisk å utfordre den enkelte leder gjennom medarbeidersamtalen, eller gjennom 
utredningsoppgaver, kan en utvikle den enkelte leder. 
 

3.2.3 Bevisstgjøring av arbeids- og beslutnings prosesser 
Ulike arbeidsoppgaver i ledergruppen krever ulike arbeidsprosesser som igjen krever ny 
kompetanse av leder og ledergruppe. Critchley og Casey’s (1984) argumenterer for at jo 
større kompleksitet i oppgaven og usikkerhet på resultatet, desto større behov for 
likeverdig dialog. 
 
Når enkle rutineoppgaver utøves i form av rituell rapportering må en hver gang spørre 
seg om saken har noe i ledergruppen å gjøre. I følge Critchley og Casey’s (1984) er det i 
dette modus knapt nødvendig å utøve lederrollen eller ledelse. 
 
Ved de fleste sakene i ledermøter vil det være behov for et samarbeidsmodus. Her vil 
gruppemedlemmene diskutere, gi og ta, forhandle og utveksle informasjon. Her vil 
lederrollen bestå i å lede arbeids- og beslutningsprosessene i ledermøtet. Leder er klar, 
tydelig og resultatorientert. 
 
Når de virkelige problemene stettes på dagsorden slik som strategiarbeid, kreves det at 
medlemmene må dele kunnskap, følelser, så vel som ideer for å finne de beste 
løsningene. På dette nivået kan lederrollen benevnes som katalysator eller teambygger. 
Dette er en komplisert rolle å inneha samtidig som en skal være tydelig og 
resultatorientert Mange ledere gjør ikke det og bruker alternativt konsulent i rollen 
 
Noen ledergrupper har lett for å ty til enkle og raske handlinger når de står overfor 
komplekse problemstillinger. Johanna må bevisstgjøre gruppen på de ulike arbeids- og 
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beslutningsprosessene og lede dem gjennom ulike arbeidsmodus. Avdelingslederne i 
Johanna’s leder- gruppe må forstå hvordan arbeidsoppgavene man jobber med stiller 
ulike krav til arbeidsmetoder i gruppen. Når ledergruppen arbeider med komplekse 
problemstillinger, som strategiarbeid eller endringsprosesser, må gruppen samhandle på 
en slik måte at hver av medlemmenes kompetanse blir utnyttet maksimalt for at 
resultatet skal bli godt.  
 
Oftest vil ledergruppene arbeide i samarbeidsmodus, og Johanne må derfor sørge for at 
de sakene som taes til beslutning i ledergruppen er grundig forberedt, blir vurdert fra 
flere sider i møtet, og tilslutt at de nødvendige beslutninger fattes.  
. 

3.2.4 Bevisstgjøring av roller, makt og posisjon 
Vår ledergruppe er preget av en ustabil opposisjonsfunksjon. Sjøvold (2006) hevder at 
opposisjon kan ha en positiv funksjon i grupper spesielt de som møter uforutsette og 
nye situasjoner.  
 
Henning Bang (2007) har studert forskjellighet, konflikt og kommunikasjon i 
ledergrupper og hevder at team som tåler å ha friske diskusjoner og uenigheter på 
saksplanet, uten samtidig og bli uenig som personer, skaper bedre beslutninger enn team 
som har lite uenighet på saksplanet og lite relasjonskonflikter. Dessverre er det få team 
som får dette til. Oppgave og relasjonskonflikter har en tendens til å følge hverandre. 
Det ser også ut til at medlemmene har en tendens til å kjenne seg mer misfornøyde og 
frustrerte i team hvor det er mange uenigheter på saksplanet. Det ser derimot ut til at 
disiplinert dialog er positivt forbundet med teameffektivitet. 
 
Med disiplinert dialog mener Bang (2007): 

• Utrykk klart og tydelig hva du mener. 
• Vis respekt for den andres kompetanse når du utrykker uenighet med dem. 
• Utforsk synspunkter som er kontroversielle eller uforståelige og sett egne 

vurderinger på vent, før du prøver å overbevise andre at de tar feil. 
• Bygg på den andres ideer og syn, i stedet for å gjenta ditt synspunkt. 
• Tenk på at forskjellighet i informasjon, vurderinger og interesser gir mulighet til 

ny læring. 
 
I tillegg til å holde fokus og unngå avsporinger kan Johanna innføre disiplinert dialog. 
Formuler klare mål for hver sak som blir tatt opp i ledermøtet. Johanna kan utforske 
Lars sine synspunkter ytterligere. Hun kan f. eks stille spørsmålene: ”Hva mener du om 
forslaget om å utvikle poliklinikken felles?” ”Har du noen andre konstruktive forslag?” 
”Når du bare gjentar at dette ikke går, legger du lokk på den videre diskusjonen i 
gruppen”. Det er helt vesentlig å få Lars på banen i stedet for å gjøre ham til syndebukk. 
 
De andre i ledergruppen utfordres aktivt til å si fra om de er uenig og om 
kommunikasjonen ikke fungerer. Hele ledergruppen bør altså hjelpes til med å tørre å 
utsette seg for de situasjoner som de forventer vil medføre ubehag. Ved å bevisstgjøre 
ledergruppen på en mer konstruktiv samtaleform, kan denne ledergruppen utvikles til å 
bli mer moden og effektiv. 
  
Hvis dette ikke fører fram må Johanna bli tydeligere på møtet. Hun må kommunisere 
klart at hun ønsker å gå videre med innsparingsforslaget om felles poliklinikk. Hun vil 
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ikke akseptere at enkeltpersoner legger ned veto. Ved å ta dette i ledermøte vil Johanna 
utfordre Lars’s uformelle makt, og styrket sin formelle makt. Hun vil også redusere 
avmakten de andre deltakerne kjenner på. 
 
Graham Morgan (1988) har beskrevet 5 lederstiler for beslutning når det er konflikter 
og ulik bruk av makt i ledelse. Disse er unnvikende, kompromissvillig, 
konkurranseorientert, imøtekommende og medgjørlig. Han mener at det er viktig at 
leder balanser interesser og leder konflikter slik at de tjener organisasjonens mål. 
Johanna bør velge lederstil ut fra hvilke saker som behandles, og viktigheten av disse. 
Hun bør imidlertid ta hensyn til ”modningsprosessen” i ledergruppen, og unngå 
lederstiler som unnvikende og konkurranseorientert. Dette fordi at den 
konkurranseorienterte stilen kan styrke de ulike maktposisjonene i gruppen, mens at den 
unnvikende stilen kan fremme avmaktsfølelsen i gruppen. 
 
Som vi har vært inne på, vil ulike arbeidsprosesser kreve ulik kompetanse av leder og 
ledergruppe. Mens enkle problemløsningsprosesser krever alminnelig høflighet, vil 
samhandling kreve en rekke interpersonelle ferdigheter som empati, samarbeidsevne, 
kommunikasjon og forhandlingsevne. Det høyeste arbeidsmodus kreves interpersonelle 
ferdigheter for å utøve virkelig teamarbeid, som endringskompetanse.  
 

3.2.5 Utvikling av endringskompetanse og refleksjoner i 
ledergruppen 

Vi har nå sett på at ulike arbeidsoppgaver krever ulik kompetanse i ledergruppen. Jo 
større kompleksitet i oppgavene, desto større behov har ledergruppen for å fungere som 
høyeffektive team. Når ledergrupper skal legge strategi for større endringer, må de dele 
både kunnskap, følelser, så vel som gode ideer for å finne de beste løsningene. Dette 
krever både endringskompetanse og evne til refleksjon (Critchley og Casey, 1984, 
Klemsdal, 2006 og Arnulf, 2008).  
 
Krav til endring er en hverdagsøvelse i ledergrupper. Kravene blir tøffere og tøffere og 
tar mindre hensyn til individ. Det kan virke som vår ledergruppe har låst seg fast i et 
handlingsmønster. Har de evne til å endre handlingsmønstret når krav om endringer 
kommer. Har vår ledergruppe evne til å utvikle endringskompetanse gjennom 
refleksjoner?  
Lars Klemsdal hevder at:   
 

”Endringskompetansen handler om hvilket rom man har i organisasjonen for å gi 
hverandre fortløpende tilbakemeldinger på hva vi holder på med”    
       (Klemsdal 2006: 29-30)  
 

Klemsdal mener det er av mindre betydning hvilken utdanning eller hvilke kjønn 
gruppemedlemmene har. For at vi skal endre oss må vi ha evne til å reflektere og lære. 
Han mener vi må bruke mer egne erfaringer og ha fokus på hvordan vi løser oppgaver, 
samt å få en åpen kommunikasjon rundt oppgaveløsningen. Ledergruppen må lære seg å 
reflektere over egne handlinger og løsninger; hva er det som har gått bra, og hva som 
har gått dårlig. 
 



 22

Skal vår ledergruppe ha evne å reflektere over arbeidsprosses og oppgaveløsninger 
kreves, som vi tidligere har vært inne på, tillit og trygghet i gruppen. Vi må ha flere 
samhandlingsarenaer, og tid må ikke alltid bli en begrenset faktor. 
 
For å evne og reflektere over arbeidsprosessene i ledermøtet må gruppen bli selvbevisst  
(Klemsdal, 2006). Med det menes at gruppen må bli klar over seg selv, hvem de er, hva 
de gjør og hvorfor de gjør det. Det er gjennom selvbevisstheten at gruppen kan bli i 
stand til å endre seg. Denne selvbevisstheten, eller selverkjennelsen mener Klemsdal at 
gruppen får gjennom dialog om oppgavene som gruppen utfører.  
 
Det må settes av tid etter hvert møte til å diskutere hvordan ledergruppen løste 
oppgavene i akkurat det konkrete møtet. Hvis avdelingslederne i gruppen vår hadde blitt 
invitert til å si noe om hvordan møtet fungerte, er det ikke usannsynlig at Inga eller 
Petter ville sagt noe om hvordan de opplevde at gruppen løste sine oppgaver. Ved å ha 
dialogen om egen oppgaveløsning som fast ”post” på hvert ledermøte kunne dette bli en 
del av ledergruppens møtekultur. Etter hvert vil dialogen kunne utvikle seg til å bli en 
trygg og meningsutveksling som vil kunne danne utgangspunkt for endring av 
møtestruktur.  
 
Lederrollen på dette nivået av samhandling vil være mer preget av katalysator eller 
teambygger, og kan for mange oppleves komplisert. Her kan Johanna, som gruppens 
leder, gå foran som rollemodell. Det kan være lurt at hun starter prosessen 
”diplomatisk” slik at refleksjonen ikke oppleves som for utfordrende de første gangene. 
Gruppemedlemmene må ikke være engstelig for tap av egen makt og status, eller frykte 
å mislykkes. Noe motstand eller skepsis mot endring kan også være sunt i en gruppe 
dersom en tar seg tid til å reflektere over om skepsisen er ubegrunnet eller velbegrunnet.   
 
Formålet med refleksjonsevne i ledergrupper er å øke friheten til å velge handlinger 
uten å redusere den besluttsomheten som skaper effektivitet (Arnulf, 2008) Vi ønsker 
nye ideer og økt kreativitet samtidig som vi vil bevare kontakten med mulig handling. 
Johanna og ledergruppen vår må huske på at ideer, planer, m.m. alltid er kartet og ikke 
terrenget. Det kan forhindre at noen eier ideen, og åpner for å få flere deltakers 
perspektiver og følelser, dvs. noe som fremme helhet og forhindre revirkamp. 
 
Johanna kan få en endringskompetent ledergruppe dersom kreativitet og refleksjon 
brukes systematisk når kompliserte arbeidsoppgaver står på dagsorden. Når 
ledergruppen klarer å reflektere over egen praksis og interne prosesser, utvikles evnen 
til å forstå seg selv som ledergruppe. Dette vil igjen føre til at ledergruppen får økt evne 
til å møte nye krav om endringer. 
 

3.2.6 Kultur som hemmer eller fremmer endring i lederatferd 
En gruppes kultur er delte oppfatninger om hva som er viktig og riktig, og hvilke 
spilleregler som regulerer samspillet (Sjøvold, 2006). For at vår ledergruppe skal bli 
mer moden må lederne i gruppen endre noe på sin atferd. Kulturen utvikles ved at 
mennesker samhandler på bestemte måter om felles oppgaver, og at vi kommuniserer på 
bestemte måter. Mye tyder på at vår ledergruppe fortsatt er preget av sykehusenes 
kulturelle og hierarkiske maktmønster der godt voksne overleger har mye formell og 
uformell makt. På den ene siden er denne makten med rot i fagkompetanse bra for 
organisasjonen ved at det medisinske faget vektlegges i dialoger, problemløsninger og 
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beslutninger. Den har også sin styrke som kontinuitetsbærer i organisasjonen over tid. 
Men den kan bli en svakhet når makten, som i gruppen vår, brukes til å motsette seg 
nødvendige endringer, eller sørge for egne fordeler på bekostning av andre. 
 
Å bygge kultur og å endre kultur er ressurs- og tidkrevende. Henning Bang (2007) sier 
at effektive ledergrupper må vite hvilke resultater den skal produsere, være sikret at den 
har nødvendige rammebetingelser, og at gruppen samhandler på en måte som gjør at 
den kan oppnå disse resultatene. Vår ledergruppe burde stille seg disse spørsmålene om 
resultater, rammebetingelser og samhandling på hvert møte som ledd i å bli mer 
selvbevisst som gruppe, og derved bli mer endringsdyktig som beskrevet i kapitlet 
ovenfor. Denne dialogen vil også være kulturdannende, og kanskje over litt tid endre på 
maktforholdet i gruppen. Vi tror at den høyst sannsynlig vil endre på følelsen av avmakt 
i og med at alle får en annen og ny mulighet til å påvirke hvordan gruppen samhandler. 
 
Det er også en erkjennelse at ikke alle ledergrupper eller medlemmer av ledergrupper 
lar seg utvikle i særlig grad. Det vil være enkeltpersoner som nesten uansett hvilke tiltak 
man setter i verk vil forbeholde seg retten til å handle ut fra eget syn og egen 
overbevisning. Når ulike tiltak er forsøkt, og man ikke når fram til en mer funksjonell 
ledergruppe må enkeltpersoners deltakelse vurderes. I mange tilfeller vil den dialog som 
gjennomføres mellom leder og leder på lavere nivå kunne bringe fram løsninger i seg 
selv. Alternativt må mer radikale grep settes i verk for å omplassere enkeltpersoner eller 
endre funksjonsområde. 
 

4 Egne refleksjoner 
Arbeidet med prosjektoppgaven har gitt oss fire ulike refleksjoner. Disse kan i hovedsak 
knyttes til to linjer. Den ene er knyttet til prosessen i gruppen, og den andre til den 
teoretiske og erfaringsbaserte kunnskap vi har tilegnet oss gjennom arbeidet med 
prosjektoppgaven. Den narrative metoden har også utfordret medlemmene i gruppen 
både i forhold til å forstå metodens ide og fortrinn, og gjennom denne få en økt 
kunnskap og erfaring bl.a. gjennom praktiske illustrasjoner. 
 

4.1 Prosessen 
Gruppen i sin helhet har erfart at det å jobbe med dette problemet har gitt et langt bedre 
og alternativt resultat, enn om man hadde jobbet enkeltvis. Diskusjoner og dialoger har 
sikret stor grad av kompetanseoverføring mellom deltakerne. Vi har både utfordret og 
bekreftet hverandres synspunkter. Dette har også medført at vi har kunnet sette fokus på 
egen jobbpraksis opp mot prosjektoppgavens innhold. Det at gruppen har representert 
flere roller i ledergrupper (klinikksjef og avdelingsleder) har også vært svært viktig for å 
tilegne seg den kompetansen vi har gjort. Det at vi har vært fire høyst ulike personer har 
også gitt refleksjonene både dybde og bredde. Det har vært ulike behov for kontroll 
m.h.t. framdrift og innhold, noe som har vært utfordrende. Det er derfor positivt å erfare 
at når målet har vært klart definert, så har vi kunnet leve med at ”veien har blitt til mens 
vi går.” Ulike tanker, erfaringer, bakgrunn og personligheter har funnet veien sammen. 

 



 24

4.2 Teoretisk og erfaringsmessig læring 
Den narrative metoden og derav historien som ble presentert, synliggjorde flere 
praktiske ledelsesmessige problemstillinger og problemstillinger knyttet til 
ledergruppen som sådan. Et av forholdene som fremkom var viktigheten av å bli kjent 
med medlemmene i ledergruppen. Dette for å sikre et best grunnlag for å forstå den 
enkeltes handlingsmønster og rolleidentifisering.  
 
Vi har også gjennom teoretisk tilnærming og i gruppedialog fått fram viktigheten av at 
ledergruppen har en klar og entydig målsetting, dvs. klarlagt hvor ledergruppen vil som 
gruppe og hvor man vil i enkeltsaker. Her legges det klare forventninger til leders rolle 
og evne til å konkludere og beslutte. Enkelte i prosjektgruppen har fått en sterk 
bekreftelse på viktigheten av dette punktet. Mye av avmaktsfølelse i en ledergruppe og 
hos enkeltmedlemmer er knyttet til manglende beslutninger. 
 
Makt og maktutøvelse har også fremstått som viktig fenomen i en ledergruppe. Dette 
begrepet har ulik form, noe som er beskrevet i oppgaven. Bevisstheten rundt makt, 
maktposisjoner og roller blir viktig å kunne identifisere og ta hensyn til. Dette for å 
kunne styre prosesser og dialoger på en bedre måte. Videre er det viktig å kunne legge 
strategier for å forhindre uønsket posisjonering og maktutøvelse i ledergruppen, i 
ledermøtet og overfor kollegaer. 
 
Der hvor ledergrupper ikke fungerer som følger av enkeltmedlemmers sviktende 
funksjon er også en utfordring. Læringen i forhold til dette punktet er særlig knyttet til 
at denne type problem må handteres på en offensiv måte. Tidsaspektet og 
tilnærmingsmetodene må man ha et bevisst og aktivt forhold til. 
 
Erkjennelsen av at det finnes mye tilgjengelig teoretisk kunnskap er også blitt bekreftet 
gjennom arbeidet med gruppeoppgaven. Det er også blitt en erkjennelse at denne 
kunnskapen ofte blir lite oppdatert og tatt i bruk blant ledere og ledergrupper. Det vil 
derfor være en utfordring for oss som deltakere og som ledere i ulike organisasjoner å ta 
i bruk aktuell kunnskap for å videreutvikle et godt lederskap. 
 

5 Sammendrag og konklusjoner 
Som vi var inne på innledningsvis er vår felles historie fra ledelse i sykehus 
utgangspunktet for denne oppgaven. Den tar utgangspunkt i ledelsesmessige 
utfordringer spesielt knytet til problemet fag versus ledelse, og personkarakterer som 
kan påvirke beslutningsprosesser i ledergruppen. 
 
Vi har i kapittel 2 sett på historien om ledergruppen vår i lys av teori. Sentrale begrep 
som fremstår i historien er makt og avmakt, gruppedynamikk og roller, 
beslutningsvillighet og beslutningsevne. Vi har spesielt sett på kilder til makt og avmakt 
i ledergruppen i vår historie. Vi har knyttet fenomenene til relevant teori av blant andre 
Graham Morgan. Vi har dernest belyst hvordan makt utøves i denne ledergruppen ved 
hjelp av egne refleksjoner med utgangspunkt i egen praksis og erfaring, samt 
refleksjoner fremkommet i prosjektgruppen til relevant teori. Vi har videre analysert 
gruppedynamikken i ledergruppen ved hjelp av Endre Sjøvold’s teori om grupper. 
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For å bringe gruppen fram til et høyere modenhets- og funksjonsnivå har vi i kapittel 3 
reflektert rundt ulike tiltak som klinikksjef og de andre i ledergruppen kan gjøre. Vi har 
her benyttet Sjøvold’s og Critcley og Casey’s modeller for utvikling av grupper som 
utgangspunkt. Vi har sett på utvikling av identitet i ledergruppen ved hjelp av nye 
spilleregler, men også det å bli kjent med den enkelte leders mål og motivasjon for å 
sitte i ledergruppen. Vi har videre belyst at ulike arbeidsoppgaver i ledergruppen krever 
ulike arbeidsformer, og dette er vesentlig at gruppen lærer seg. Dernest har vi vurdert 
om nye kommunikasjonsformer kan bevisstgjøre maktkilder og posisjoner i 
ledergruppen. Kanskje må flere av gruppens medlemmer innta nye roller eller 
posisjoner? Avslutningsvis har vi sett på utvikling av evne til refleksjon, som egenlig er 
en forutsetning for at en gruppe kan utvikle seg til et høyere nivå.   
 
Det er viktig å undersøke hva som bor i den enkelte ledergruppe, vurdere hva den 
enkelte ledergruppe har behov for, og ikke bare sette i verk tiltak i forhold til erfart 
og/eller tolket atferd. Ulike ledergrupper kan ha behov for forskjellig ”medisin”. 
 
Vi mener at flere av de ovennevnte utviklingstiltak kan gjøre noe med ledergruppen vår. 
Disse aktivitetene kan bringe ledergruppens medlemmer og ledergruppen til et høyere 
funksjonsnivå.  
Dette innebærer også at kilder til makt og avmakt reflekteres over og endres. Posisjoner 
og ulike roller kan endres og tydeliggjøres, noe som igjen vil bringe merverdi for 
organisasjon, ledergruppa og den enkelte avdelingsleder. 
 
Hvis signalene i ”vår” ledergruppe er så positive at gruppen vil nå et akseptabelt eller 
godt funksjonsnivå innen rimelig tid, vil vår ledergruppe og dens sammensetning kunne 
videreføres. Oppnåes det ikke særlige resultater gjennom ovennevnte tiltak, må man gå 
til mer radikale endringstiltak. Dette kan innebære at enkeltpersoner må vurdere sin 
stilling eller ”hjelpes” over i andre funksjoner. Kostnaden ved å ha ledergrupper som 
ikke kommuniserer eller har enkeltmedlemmer som ikke fungerer, vil ha konsekvenser 
både for drift, økonomi og helhetlig utvikling i organisasjonen. Dette vil være en av de 
utfordringene ledere av en ledergrupper vil stå overfor til enhver tid. 
 
I kapittel 4 har vi reflektert over prosjektgruppens lærepunkt og konsekvenser for egen 
arbeidshverdag. Vi vil avslutningsvis bare understreke at det teoretiske materialet som 
er tatt i bruk i oppgaven har også tilkjennegjort de muligheter som ligger i ny og 
oppdatert litteratur. Dette for å bringe kunnskap til ledere og organisasjoner og for å 
skape økt forståelse for ledelse som fag og derved finne fram til adekvate tiltak for å 
bringe ledergrupper til høyere og mer rasjonelle modenhetsnivå. Da er ledergruppen vår 
en målrettet gruppe, og ikke bare en tumleplass… 
 



 26

 

6 Litteraturhenvisninger 
 
Arnulf, Jan Ketil: Refleksjonsevne i ledergrupper som inngangsport til 
organisasjonsendring. Foiler fra Solstrand-programmet 2008. 
 
Bang, Henning, Orgnaisasjonskultur. TANO 1999 
 
Bang, Henning (2007) Teameffektivitet i ledergrupper. Foiler fra Solstrand-programmet 
AFF, 20 september 2007. 
 
Bokmålsordbok: Nettutgave. Oppdatert 10. juni 2008 av C.-E. Ore 
 
Colbjørnsen, T: Fleksibilitet og forutsigbarhet. Oslo. Universitetsforlaget 2003. 
 
Critchley, Bill, Casey, David: Second Thoughts on Team Building. Management 
Education and Development, Vol. 15, Pt. 2, 1984; pp.163-175 
 
Gundersen, B. H.: Ledergruppene – en underutviklet arena. AFF Lederbulletin Nr. 03 – 
2005.  
 
Hernes, Gudmund, Gudmund: Makt og avmakt. Oslo. Universitetsforlaget 1975. 
  
Klemsdal, Lars: Den intuitive organisasjonen. Oslo. Gyldendal Akademiske 2006 
 
Morgan, G.. Organisasjonsbilder. Oslo. Universitetsforlaget 1998 
 
Meyer, Siri (red): Avmakt, Skjebne, frigjøring eller maktbase? Oslo. Gyldendal Norsk 
Forlag 2000. 
 
Sjøvold, Endre: Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Oslo. Universitetsforlaget 
2006.  
 
Slørstad, Joakim: De vanskelige ledergruppene. Leadership Network 29.08.2002. 
 
Slørstad, Joakim: Gi ledergrupper et språk om følelser. Leadership Network 01.09.2002 
 
Slørstad, Joakim: Kan ledergrupper fungere som team?  Leadership Network 
29.08.2002. 
 
Yukle, Gary: Leadership in organizations. Sixth Edition. University at Albany, State 
University of New York. 2004. 
 
Østerud, Øyvind: Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse. Oslo.Universitetsforlaget. 
1991. 
 
 


