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1 Innledning
Med prosjekttittel "Egen ledelsespraksis i lys av selvforståelse" vil vi undersøke hvordan
selvforståelsen virker inn på rollen vår som leder, og hvilke konsekvenser det kan ha for samspill
i/med organisasjonen.
Vi ønsker med denne oppgaven å sette oss selv i bevegelse!
Gjennom å reflektere over historiene, og se disse i relasjon til vår selvoppfatning, ønsker vi å
diskutere vår rolleadferd. Historiene er forskjellige både i fortellerperspektiv, kontekst og innhold,
men samtidig ikke mer ulike enn at det også gir mening å involvere seg i hverandres historier. Vi
ønsker å bruke hverandre som speil, søke råd hos veileder og lete etter faglitteratur som belyser og gir
perspektiv på våre refleksjoner. Heller enn å arbeide oss frem mot én felles forståelse av en kompleks
rolle i komplekse organisasjoner, ønsker vi å belyse lederroller fra ulike perspektiver, der noe stemmer
i alles hverdag mens andre forhold vil ha mer avgrenset betydning.
Besvarelsen er disponert slik at hver enkelt av oss presenterer sin historie, reflekterer over denne,
bringer inn andre perspektiver og igjen reflekterer over disse. Vi ønsker å finne ny innsikt og ny
forståelse, eller som Bateson sier; en forskjell som gjør en forskjell. Deretter vil vi belyse ulike
fenomen i et fellesrom.
Vi er opptatt av at prosessen skal være nyttig i dobbelt forstand: Vi tror at økt selvinnsikt gir økt
handlingsrom, og større bevissthet på handlingsalternativer, dersom vi har mot til å forfølge det vi
oppdager. Det gir mulighet til å påvirke relasjonene vi står i. Intensjonen med dette vil være å bidra til
mening og verdiskaping i organisasjonen og for dens formål, mens usikkerheten alltid vil ligge i hvilke
responser som følger av endring i våre fokus.
Den kjente belgiske maleren René Magritte, er kjent for gjennom sine bilder å utfordre våre
forståelsesrammer. Et av hans mest kjente bilder har motiv av en nesten fotografisk gjengitt krokpipe.
Tittelen på bildet er "This is not a pipe"! Med denne anekdoten, ønsker vi å understreke at prosessen i
gruppen har vært viktig for vår læring, og at rapporten ikke er prosessen. Gjennom vårt temavalg og
den tillit som har vokst frem i rommet mellom oss, har vi kommet svært nær hverandre. Denne
nærheten avdekker også en sårbarhet og en fortrolighet, som ikke er uproblematisk i steget over til
rapporten. Vi håper leseren har forståelse for dette, men likevel finner mening i måten vi omtaler den
reisen vi har gått!
Prosjektgruppa har bestått av Liv Sjøvold, divisjonssjef psykisk helse, St Olavs hospital HF, Olaf
Havdal, organisasjonssjef Nordlandssykehuset HF og Ole Lorvik, enhetsleder Veksthuset Molde,
Rusbehandling Midt Norge HF.

2 Tre historier med refleksjoner
2.1 Livs historie
Høsten 2004 ble jeg spurt om å bli divisjonssjef i Psykisk Helsevern (PH ) for et år. Det var en
ryddejobb. Jeg skulle ta tak i noen konflikter, bidra til å redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet
innenfor deler av fagområdet. Slik fikk jeg en sentral plass i PH og ansvar for 7 kliniske avdelinger og
to stabsenheter og totalt nær 1500 ansatte.
Utpå våren ble divisjonssjefstillingen utlyst, og jeg ble fast tilsatt. Fra å ha ansvaret der
hovedutfordringen var en ryddejobb av midlertidig karakter, hadde jeg nå ansvaret for å skape en god
og langsiktig utvikling av PH. Dette var et fagområde som hadde behov for utvikling med hensyn til
standardisering, samhandling og styring for å tilfredsstille forventningene fra kommunehelsetjenesten,
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brukerne og handlingsprogrammet. Tiden var inne til å endre på dette, og avdelingssjefene hadde også
erkjent behovet for utvikling.
Jeg har ingen faglig forankring innenfor psykisk helsevern, og det var høyst merkelig at de ønsket meg
som leder. Det var visstnok min handlekraft og entusiasme som var viktig ved tilsettingen. At jeg sa ja
til jobben, skyldtes ene og alene den arbeidsgleden jeg hadde kjent siden jeg tok fatt på jobben.
En dag på tidlighøsten fikk jeg telefon om at det var ønskelig at jeg deltok i det nasjonale
topplederprograrnrnet som startet i november. Dette var moro, to og en halv måneds permisjon for å
delta i lederutvikling. Gleden boblet i meg i forventning om å få mulighet til å ta i mot og samtidig få
faglig påfyll. Jammen var det lenge siden sist.
Gradvis ble gleden erstattet med uroen over å være borte så lenge —nå som vi var kommet så godt i
gang med endringer. Tanken som slo meg, var at det var umulig med fravær nå, men like sterkt kjente
jeg at dette ville jeg være med på.
Jeg var raskt i gang med å finne løsninger for oppgaver jeg var fordypet i. De viktigste sakene jeg var
involvert i besluttet jeg å organisere som prosjekt, om de ikke var det fra før av. Styringsgruppemøter
i de ukene jeg hadde hjemmearbeid ville la seg gjennomføre om nødvendig. Og hvilke saker var det
jeg ikke kunne slippe? I tankene gikk jeg gjennom det som la beslag på min tid. Stabslederen ble valgt
som min stedfortreder. Jeg ble sittende igjen med 5 oppgaver som jeg ikke turte å slippe i redsel for at
påstartede prosesser skulle bli ødelagt.
Konflikt A, B og C: Prosesser pågår i rommet for arbeidsgivers styringsrett. Bistår
avdelingssjefer med metode, støtte og veiledning.
Prosjekt D: En akuttavdeling. PH sine to akuttavdelinger organiseres som en avdeling og med
felles standard for henvendelser, innleggelser og utredninger. Geografisk plassering av
avdelingen utredes i trinn 2, i mars 2006. Store ulikheter kompliserer valg for framtida.
Prosjekt E: Samarbeid med bykommune om utskrivning av pasienter og etablering av
ambulant team som skal resultere i sømløst samarbeid. De nye rutinene skal implementeres i
hele fagområdet.
Det satt langt inne å slippe budsjettprosessen, men jeg visste at å følge den eller deler av den var
uforenlig med kursdeltagelse.
,

På stabsmøtet mandagen etter fortalte jeg om kurset og at det innebar permisjon for en periode. Jeg var
uforberedt på den ubehagelige stemningen som la seg i rommet etterfulgt av en massiv stillhet. For å
lette litt på stemningen, tilføyde jeg at sannelig var jeg heldig som fikk tilbudet om dette kurset.
Hun som tok ordet sa at jeg ikke kunne bli borte nå, og i samme åndedrag spurte hun hva dette
betydde - skal du over i en ny jobb nå? Uroen var til å ta og føle på.
Jeg forklarte at årsaken til at jeg fikk tilbudet, skyldes mest trolig at PH var det største fagområdet og
et viktig område. Dessuten, tilføyde jeg, skal vi jobbe med et prosjekt i løpet av kurset som er viktig
for oss, og da kan jeg fordype meg og forberede noe som vi har vedtatt. Som dere vet, er det stor
uenighet om hvordan PH skal organiseres. I samråd med lederteamet, har jeg besluttet at vi skal være
samlet under opptrappingen av PH, men det er nødvendig å klargjøre hva det vil være fordelaktig å
utrette mens vi er en samlet enhet.
Forsamlingen kviknet til og syntes det var lurt å ta tak i dette med organisatorisk tilknytning til
sykehuset. Jeg informerte om hvilke sakerjeg ville følge under fraværet, og dette ble mottatt på en
positiv måte.

2.1.1 Kontekst
Psykisk Helseverns 7 kliniske avdelinger er ledet av avdelingssjefer med et delegert resultatansvar,
noe som innebærer ansvar for resultat og målstyring med selvvalgte virkemidler for å nå mål.
(Colbjørnsen; Fleksibilitet og forutsigbarhet, kap.7 ). Delegert resultatansvar har hatt noen uheldige
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konsekvenser gjennom at avdelingssjefene ikke har samarbeidet for å skape en "enhetlig tjeneste", de
har hatt frihet til å velge hvordan de skal nå sine resultatmål uten tilstrekkelig koordinering i
fagområdet. Dette har skapt behov for standardisering, samhandling og styringfor å tilfredsstille
forventningene fra kommunehelsetjenesten, brukerne og det vedtatte handlingsprogramrnet.Mye taler
for behov for en ny og mer fleksibel modell for organisering. Organisasjonsstrukturen har ført til
behov for forandring som vil innvirke på min og andres lederrolle.
Jeg har en strategisk stab som er prosjektledere i utvikling av fagområdet. Utviklingsprosjektene
innhenter kompetanse fra linjeledelsen. Altså har jeg to hovedteam som jeg benytter i mitt daglige
virke, nemlig lederteamet og staben. Jeg ble tilsatt som divisjonssjef for å utføre en ryddejobb i ett år,
men etter åtte måneder ble jeg fast tilsatt i stillingen.
Erkjennelse: Den valgte strukturen med delegert resultatansvar gir lederne frihet til å nå mål på en

fleksibel måte, men har resultert i behov for standardisering, noe som virker kraftig inn på min
lederrolle. Helhet og samarbeid bør ivaretas bedre.

2.1.2 Lederrolle
Willy Martinussen; sosiologisk analyse - 1988, sier at forventningene som knytter seg til en bestemt
posisjon, kalles en rolle. Disse forventningene kan skifte over tid. Sosial rolle består av hovedsakelig
to normer Konstituerende normer som er beskrivelse av posisjonen og Strategiske normer som sier noe
om hvordan vi fyller den. Den måten en rolleinnehaver spiller roller eller lever opp til
rolleforventningene, kalles rolleatferden.
Hvordan er forholdet mellom individ og rolle? Er det slik at noen passer bedre til visse type roller enn
andre? Jeg fikk ryddejobb, og noen, også jeg selv, synes den egnet seg for meg. Selvbildet er stort når
man våger å gå inn i en lederrolle med ansvar for 1500 ansatte og samtidig tro at man skal greie dette
bedre enn andre. Det kan være at selvbildet må være bedre enn realitetene for å våge nye og store
utfordringer. Jeg er av den oppfatning at selvbildet påvirker hvordan man fyller rollen. Om jeg skaper
meg bevissthet til selvbildets innvirkning, får jeg i framtida muligheter til å foreta andre og mer
bevisste og trolig riktigere valg.
Utforming av rollen kan sees i flere perspektiv, eksempelvis som i elefanter og organisasjoner ( G.
Morgan ). 6 blinde menn oppfattet elefanten på ulike måter da de berørte den ulike steder på
elefantkroppen. Han som kjente støttannen, trodde elefanten var et sverd osv. I utformingen av
lederrollen i sykehuset, er det viktig å lytte til brukerstemmen, de ansatte, kommunehelsetjenesten,
styret og helse - og omsorgsdepartementet. Den ulike kompetansen fra aktørene vil totalt risse
helhetsbildet slik at man får gitt en god kvalitativ tjeneste, selv om interessentene hver for seg ikke
innehar alle detaljer som former helheten.
Høsten 2004 blejeg spurt om å bli divisjonssjef i Psykisk Helsevern (PH) for et år. Det var en
ryddejobb.
Jeg gikk inn i lederrollen, men forventningene til meg var avgrenset til endring på noen viktige
områder. Oppdraget mitt var verdiforankret. Jeg skulle bedre arbeidsmiljøet. I ettertid har jeg undret
meg over om det var lettere å opparbeide tillit fordi målsetningen var verdiforankret. Motsetninger er å
finne i Rune Rønning; "Ryddeguttens blues" Ryddejobber blir ofte forbundet med kynisme,
følelseskulde og hensynløshet. Etter denne prosessen vil jeg passe meg vel for å ta i bruk ordet
ryddejobb på nytt. Flere innspill har vist at ordet vekker opprør, og det vil bli lettere å få aksept i
endringsprosesser om man fjerner slike verdiladede ord fra vokabularet.
I situasjonsorienterte teorier vektlegges bare ressurser og påvirkningsmuligheter som ligger i selve
stillingen. Hvem som betjener stillingen er av mindre betydning og betraktes som irrelevant. Jeg har
lykkes i en jobb der andre har mislykkes. Spørsmålet er om dette skyldes faktorer ved meg som
person, eller om utfordringene vil dukke opp på nytt og bare er midlertidig roet og forskjøvet fram i
tid. Det er absolutt relevant å være observant framover. Nå har jeg arbeidet aktivt med miljøfaktorer,
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og forskning viser at aktiv innsats på miljøfaktorer, gir bedre resultat. Erfaring har også synliggjort at
selv om man blir betegnet som god leder i en rolle, er det ingen selvfølge at man vil fylle en annen
lederrolle like godt. Min tanke er at erfaring viser at hvem som er i rollen, er medvirkende på
resultatene.
Jeg har ingenfaglig forankring innenfor psykisk helsevern.
Forventningene som knytter seg til en bestemt posisjon, er rollen. Når jeg ikke har faglig forankring
innen Psykisk Helsevern, kan jeg da fylle rollen? G og A. Kaufmann 1996 hevder at lederegenskaper
får større betydning når vi beveger oss oppover i ledersjiktet. Som leder på høyere nivå får man mer
kontroll over ressurser og større beslutningsrom. Fagkunnskapen blir av mindre betydning som
toppleder, men som mellomleder er det av vesentlig betydning å ha fagkunnskap på området man
leder.
Som leder på fremmed grunn, tenker jeg at jeg vil være ekstremt avhengig av informasjon og samspill
fra brukere, ansatte og andre interessenter om jeg skal lykkes. Det betyr at jeg må sikre at jeg har gode
fora som ivaretar dette i tillegg til å være en aktiv lytter. Med andre ord, vil det være nyttig å dempe
utålmodigheten og trene på å lytte slik at de ulike problemstillinger blir belyst. Mine
kommunikasjonsferdigheter vil være av stor betydning for å lykkes. Historien om de 6 blinde menn
som møtte elefanten og hadde svært ulike opplevelser, vil være nyttig å ta med seg i utformingen av
rollen der forventningene er ulike og ofte motstridende.
Hun som tok ordet sa atjeg ikke kunne bli borte nå, og i samme åndedrag spurte hun hva dette
betydde - skal du over i en nyjobb nå? Uroen var til å ta ogføle på.
Dette minnet meg om et avhengighetsforhold som virker absurd sett i lys av at jeg har å gjøre med
selvstendige, sterke, godt faglig oppdaterte mennesker. Kan dette forklares ut fra kultur? Morgan;
Organisasjonsbilder ser på organisasjonen som organisme, og vurderer ulike organisasjonsarter som er
tilpasset ulike miljøer. Teorien bygger på at arbeidstakere er mennesker med svært sammensatte
behov. Disse må tilfredsstilles hvis menneskene skal leve sunt å være effektive på arbeidsplassen. Den
omfatter også en likevekttilstand. Kan reaksjonen ha noe å gjøre med et behov for stabilitet og likevekt
etter en lengre periode med uro, eller hadde reaksjonen utgangspunkt i hvordan jeg som person og
leder virket inn på staben?
Min respons fikk ikke avdekket årsaken til spørsmålet og den urolige stemningen, for hvordan tedde
jeg meg? Jeg reagerte som en mor som blåser og setter plaster på såret gjennom å være på tilbudssiden
ved å ta med meg fem oppgaver til lederkurset. I ettertid ser jeg at det kunne vært smart av meg å
stoppe opp og spurt om hvorfor hun spurte om dette. Iveren etter å komme videre kan bli ganske
ødeleggende om man ikke stanser opp og konfronterer utfordringene. Nå er jeg ikke kjent for å koste
ting under teppet, men der og da viste jeg meg ikke fra min sterke side. Situasjonen avdekket at det er
stor variasjon i hvor godt man fyller rollen i ulike situasjoner.
Erkjennelse: Å stoppe opp og lytte kan være en god og lærerik manøver i samspillet.

2.1.3 Selvoppfatning
Ledelse blir definert som: Ledelse er en mellompersonlig påvirkning, utøvet i en situasjon, og rettet
mot, gjennom kommunikasjonsprosessen, oppnåelse av ett eller fiere spesifiserte mål. Det er avhengig
av tre forhold, nemlig lederen selv og hans verdisystem, de underordnede og selve situasjonen.
(Vanebo og Busch : Organisasjon, ledelse og motivasjon, kap 4, 1988 )
Påtok meg ryddejobb og midlertidig lederjobbfor 1500 ansatte, og deretter....
Saja tilfast jobb som divisjonssjef utenfaglig forankring ifagmiljøet
Man kan i ettertid undre seg over hvordan jeg kunne si ja til stillingen sett i lys av defmisjonen av
ledelse. Jeg må oppleve stor trygghet i mitt lederskap og inneha en tro på egne ferdigheter i
mellommenneskelig påvirkning. Trolig er selvbildet større enn realitetene, og kanskje må det være slik
for at noen skal kunne gå inn i store utfordringer. Et stort selvbilde bidrar til å skape trygghet i
lederrollen. Flere år i krevende lederstillinger, har lært meg en del om egne sterke og svake sider. Om
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jeg skulle gape over for mye, har jeg mange gode resultat å vise til, så fallhøyden er ikke så stor som
den ser ut til. Avgjørende faktor i jobb - valget var arbeidsgleden og lysten til å mestre denne jobben,
en visjon om selvutvikling som motiveringsfaktor.
Gradvis ble gleden erstattet med uroen over å være borte så lenge —nå som vi var kommet så godt i
gang med endringer. Tanken som slo meg, var at det var umulig medfravær nå
Jeg ble sittende igjen med 5 oppgaver somjeg ikke turte å slippe i redselfor at påstartede prosesser
skulle bli ødelagt.
Jeg har handlet ut fra et sterkt bilde av at organisasjonen trenger meg. Under fraværet har jeg
stedfortreder, så divisjonssjefen vil ikke være fraværende. Ikke nok med at jeg stempler meg selv som
nødvendig for organisasjonen. Jeg slipper heller ikke oppgavene og tar med meg 5 oppgaver. I
fordypningsoppgavene er jeg aktør i ulike nettverk. Jeg velger å belysenødvendigheten i dette ut fra
nettverkstankegangen og viser til Vanebo og Busch; Organisasjon ledelse og motivasjon, kapittel 11. I
nettverk er det 3 viktige dimensjoner. Disse er; tetthet, kontaktavstand og sentralitet.
Tetthet beskriver styrken i relasjonen. Kontaktavstand forteller hvor lett det er å komme i med kontakt
aktørene i nettverket. Sentralitet beskriver hvor sentral aktørene er i nettverket. I de 5 sakene er det
stor tetthet og til dels personlig informasjon om noen aktører. Kontaktavstanden er lett, da jeg har
myndighet til å ha forventninger til aktørene og jeg har herredømmet over belønningsfaktorene. Dertil
er jeg leder i styringsgruppene og er svært sentral i sakene.
Fra et kritisk ståsted, kan man lure på hvordan jeg ser på meg selv, hva vil jeg som blind se av
elefanten? Egentlig tror jeg det var muligheten til å bruke mine evner i en hjelperrolle som var førende
for valget. Det iboende med å være glad i folk er en sterk drivkraft til å by på seg selv som
kompetansemenneske, men trolig er det lett å ukritisk bevege seg inn i hjelpefunksjonen. Faren er at
man aktivt går inn og skaper avhengighet. Man kan ikke se bort fra at et overdimensjonert selvbilde
har vært medvirkende faktor. Senere vil jeg med fordel tjene på å reflektere over dette fenomenet før
jeg foretar lignende valg.
Erkjennelse: Jeg tydeliggjør trygghet i lederrollen og går kanskje ukritisk inn i hjelperrollen. Obs

selvbildet.

2.1.4 Rolleforhandling.
Innspillet i avsnittet om rolleforhandling er hentet fra Ryddeguttens blues av Rune Rønning.
Lederrollen kan betraktes som et skall rundt lederens person (Sørhaug 1996 ). Rolleskallet gir struktur,
forutsigbarhet og trygghet til leder og den som blir ledet. Særtrekk ved personen kan ses som
utbulinger i skallet og manglende ferdigheter som huller i skallet. Et slikt hull kan være lederen som
hjelper før han har tenkt seg om. Når lederen mangler beskyttelse, er det lett å handle ut fra egne
emosjonelle behov framfor struktur og forutsigbarhet. Noen av særegenhetene kan være kompatibel
med rollen og noen inkompatibel. Bevissthet rundt dette er vesentlig i egenforståelsen.
Egne ressurser og begrensninger må kunne spilles ut best mulig i rollen.
Jeg ble sittende igjen med 5 oppgaver som jeg ikke turte å slippe i redsel for at påstartede prosesser
skulle bli ødelagt Det har ikke vært noe bevisst ønske å skape avhengighet mellom meg og de ansatte,
men jeg gjør meg tanker om at jeg har bygd opp under det, blant annet gjennom måten jeg har bydd på
meg selv. Utfallet av samtalen med staben påvirket jeg i stor grad med å være på tilbudssiden.
Her har jeg klart tydeliggjort en ny rolle som kursdeltager med oppgaver fra divisjonssjefen. Min
tidligere rolle ble endret og tilpasset ny situasjon. Hjelperrollen står sentralt. Jeg har bydd på meg selv
og skapt avhengighet. Er det styrt ut fra makt i den gode følelsen av å bidra litt mer enn forventet, eller
er det rett og slett en kompensasjon for å ikke redusere selvbildet? Refleksjonen bringer meg stadig
tilbake til selvbildet og utsjekking av dette. Vurdering av handlingsmonster ut fra selvbildet, kan bli et
godt korrigerende tiltak.
Jeg har tidligere forklart nødvendigheten for å ivareta de 5 oppgavene ut fra nettverksteori der sentrale
faktorer er tetthet, kontaktavstand og sentralitet, men noen lokale faktorer har stor betydning for de
valgene jeg tok.
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Organisatorisk har avdelingssjefene et delegert resultatansvar, men staben har vært preget av en sterk
forvaltningskultur. Staben har hatt makta i organisasjonen gjennom saksfordelingen og hvem som fikk
ansvar for hva. At makten er overført til linjen, er akseptert, men muligens ikke fullstendig
implementert. Denne snuoperasjonen har ikke vært enkel. I de 5 kompliserte sakene, tror jeg faktisk
avdelingssjefene ville prøve å lempe ansvaret over til staben om de fikk muligheten. Det vil gi staben
en myndighet de ikke skal ha, men også svarteperstempelet de ikke fortjener. Jeg har en sterk
formening om linjas og stabens roller. For å holde rollene i ønskede former, trer jeg muligens inn i en
hjelperolle under permisjonen.
Det vil nok i fortsettelsen bli viktig å være litt mer bevisst på egen væremåte. Det blir viktig å ikke
skape avhengighet i fortsettelsen. Staben skal faktisk være mine hjelpere. Jo tryggere de blir, dess
lettere blir min jobb.
Som dere vet, er det stor uenighet om hvordan PH skal organiseres...
Avdelingssjefene har ikke plass ved direktørens bord, og divisjonssjefen har totalansvar og en
koordinerende funksjon. Noen av avdelingssjefene har allerede argumentert med meg og ønsker å
fjerne dette divisjonssjefnivået.
I samråd med lederteamet, harjeg besluttet at vi skal være samlet under opptrappingen av PH, men
det er nødvendig å klargjøre hva det vil værefordelaktig å utrette mens vi er en samlet enhet.
Jeg velger å reflektere videre med utgangspunkt i Organisasjoner som systemer for politisk
virksomhet.(G. Morgan ). Den politiske metaforen er egnet til å avdekke organisasjonslivets politikk i
det daglige.
Vi har vel ingen stillingskrig, men organisasjonen har to hovedsyn på organisatorisk tilknytning til
sykehuset, og det har pågått "forhandlinger" for å få gjennomslag for synspunktene. Utfordringen
berører forholdet overordnet og underordnet og plass i hierarkiet. Det er ikke vanskelig å se at det er
politiske spørsmål om hvordan den organisatoriske tilknytningen skal være, og det har innvirkning på
makten som ligger hos avdelingssjefen. De ønsker mer makt i sin rolle. Jeg har valgt den gylne
middelvei i beslutningen, nemlig å være samlet i divisjon under opptrappingen, deretter dele i 3 —4
avdelinger dersom sykehuset fremdeles har 16 avdelingssjefer i direkte linje til direktøren.
Avgjørelsen ble tatt for å skape ro og orden i interessemotsetningen. Delvis er det gitt medhold i
avdelingssjefenes ønsker om mer makt i sin rolle. Jeg agerer også politisk gjennom å skape allianser til
begge leirene. Måten beslutningen er fattet, viser atjeg ikke ønsker noen direkte motspillere.
Beslutningen ble akseptert. Jeg tenker at jeg har benyttet en kombinasjon av naturlig autoritet og
samarbeidslinje til begge leire i løsningsvalg.
Hvordan virker disse framtidige endringene inn på meg. Jeg kjenner ikke jeg trenger noe
sikkerhetsnett to tre år fram i tid. Er jeg et typisk kompetansemenneske i en kompetansebedrift?
Colbjørnsen; Fleksibilitet og forutsigbarhet, kapittel 4 sier følgende: "Utdanningsnivået har betydning
for de yrkesaktives forventninger til arbeidsinnhold og arbeidsmåter. Med økende utdanning er det en
tendens til at faget og jobben blir en viktigere del av personens identitet og selvbilde. Arbeidet blir en
mer sentral livsinteresse. Dette øker forventningene til at arbeidet skal gi mulighet til innflytelse,
faglig utvikling og selvrealisering". Ja, dette var relevant, for jeg jobber ufortrødent videre, engasjert
av utfordringene, i en tro på at det også er bruk for meg når min funksjon som divisjonssjef er borte.
Man kan igjen spørre seg selv om dette er et realistisk selvbilde?
Erkjennelse: Bevisstgjøring i valgsituasjonen vil være fordelsaktig

2.1.5 Betydning av refleksjonen
Oppgaven ga meg mulighet til å stoppe opp og tenke over hvem jeg er, hvordan jeg opptrer i rollen, og
om mine handlinger har vært de beste for meg og organisasjonen. Bruken av ulike perspektiv har vært
svært nyttig. Litteraturen har gitt meg nye perspektiv, og det samme har medlemmene i prosjektgruppa
bidratt med. Refleksjon i lys av flere perspektiv vil være et nyttig redskap for meg og organisasjonen i
framtida.
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Fra mitt ståsted har prosessen vært lærerik. Selvforståelsen er blitt bedre, og jeg har lært å stille
spørsmål jeg aldri før har visst det gikk an å spørre om. Begrepsapparatet rundt rolle, personlighet og
atferd har blitt betydelig bedre. Å kunne utfordre seg selv på denne måten, opplever jeg er særlig
viktig i forhold til verdiforankringen. Bevisstøkning på flere områder kan bety en verdiøkning for
organisasjonen.
Noen av mine tanker er formulert skriftlig, andre tanker er uferdige. Jeg støtte også på en utfordring
med å skriftliggjøre tanker som ikke var drøftet med dem jeg kommuniserte med. Leseren ser derfor
bare små glimt av den reelle refleksjonen.

2.2 Olafs historie
"Kommer inn dora til administrasjonen. I det blikket går opp mot posthylla mens jeg passerer døra til
direktørens forværelse hører jeg;
du må ringe....." Låser meg inn på kontoret, fast bestemt på
at det første jeg skal ta fatt i nå er
telefonen ringer: "Har du mulighet til å.." sier en ivrig
kvinnestemme i den andre enden av tråden. —"Jegmå sjekke med kalenderen først", sier jeg, og slår på
PC'n —i det jeg legger til..:" men det går sikkert bra!" Når jeg åpner Notes, er det første jeg ser at det
har "snødd" ca 30 cm med røde mailer siden sist. Av adressatene skjønner jeg fort hva enkelte av
forespørslene handler om. Jeg åpner avtaleboka, svarer til damen i telefonen: Jo, det ser ut som det går
bra, men send meg en mail slik at jeg vet litt mer om hva dere ønsker..."
Jeg lar markøren på skjermen gå til den mest interessante mailen, åpner denne —ogbegynner å
lese...Det banker på døren; "Har du et lite øyeblikk?" —Ja, vær så god, sierjeg. Det lille øyeblikket
blir fort til en lengre stund, som knapt nok kan kaldes et øyeblikk. Mens vi prater "plinger nye"
mailer inn på Notes, 3 ganger blir vi avbrutt av telefonen. Jeg løfter bare kort røret og sier jeg er
opptatt. Imøtekommende ber jeg om å få ringe tilbake.
OOPS! Nå er det bare 2 minutter til jeg skal på det første møtet. Store utfordringer i Medisinsk
avdeling: Erfaringene sist vinter var ikke gode; slitne ansatte, økende sykefravær, ledere som blir
usikre, alt for mange pasienter. Noe må gjøres: direktøren har bestemt at vi skal opprette en ny post,
hele poststrukturen skal reorganiseres —det haster! Vi organiserer det som et prosjekt, tillitsvalgte,
verneombud, medarbeidere, ledere —alle skal involveres; Her skal spillereglene følges til punkt og
prikke. Arbeidstilsynet har sagt sitt, rapportene fra God Vakt! —var entydig. Samtidig: Her må spares
penger —vi har ennå ikke klart å innfri de siste millionene i eierens tilpasningskrav. Møtet er satt:
avdelingssjefen holder en kort innledning, noen ankommer etter 10 minutter, for så å forlate 20
minutter etter. Hva fikk vedkommende med, hvor kom vedkommende fra —hva var det som hastet så
med å komme videre til.....? Særinteressene blornstrer, diskusjonen beveger seg frem og tilbake.
Kjenner ubehag, skal ingen ta styringen, minne på om agendaen, jeg kjenner behov for å ta kontroll, ta
styring, sammenfatte, bli enig om noe konkret og forpliktende, fa arbeidet organisert! Etterpå kjenner
jeg meg som en ikke bare lykkelig eier av en ny "apekatt"
Oiii! Jeg har enda ikke fått tatt fatt på det jeg skulle ha begynt med i dag morges..... og jeg som lovte
at de skulle ha det for kl....
Jeg går trappene ned mot kontoret. I det jeg passerer den halvåpne døren til min kollega, hører jeg:
"Olaf, har du tid et øyeblikk?!"
-"Ka du tenkte på?" sier jeg.
-"Vi har fått en forespørsel om, men æ kan ikke ta den
Ok! Kjenner umiddelbart det er en viktig sak: Sier: "gi meg det du har fatt av informasjon, så skaljeg
se hva vi kan gjøre":
...Skal vi se: Samling for Nevrologisk avdeling på fredag og lørdag den..... Tenker: Det er ikke
populært å be noen om å ta på seg helgeoppdrag, dessuten er jo dette noe jeg kjenner til, kanskje best
jeg tar det selv.
Telefonen ringer: Det er fra Hålogaland-sykehuset, selveste styreformannen: Kan du komme til
Stokmarknes på søndag for å ta et viktig møte med meg og foretaksdirektøren. Du kan ta flyet klokka
13.00, så er du hjemme igjen kl 21.00. Vi spiser middag hjemme hos meg!

-Detgår nok,sierjeg....."
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2.2.1 Kontekst
Historien beskriver en ikke utypisk dag på jobben for organisasjonssjefen på Nordlandssykehuset HF,
noe karikert, noe fortettet —men absolutt med sanne og relevante elementer og sammenhenger..
Organisasjonssjefen leder seksjon for Ledelse og Organisasjonsutvikling. Denne enheten er plassert
rett under foretaksdirektøren, og er ment å bistå organisasjonen med spisskompetanse på dette
området. Seksjonen ble til for 4 år siden, i hovedsak som et resultat av et meget ambisiøst utbygging —
og ombyggingsprogram, som vil strekke seg over mange år.
Etter hvert har seksjonen i større grad også blitt involvert i andre oppgaver som rammetilpasninger,
organisasjonsendringer, innføring av enhetlig ledelse, oppfølging av arbeidsmiljø, leder —og
ledelsesutvikling m.m.
Seksjonen er plassert i stab, og har derfor som primærfunksjon å bistå linjeledeme som de primært
ansvarshavende. Seksjonen har ingen instruksjonsmyndighet, og er slik i stor grad avhengig av å bli
etterspurt. Linjeorganisasjonen står også fritt til å velge andre samarbeidspartnere, dersom de
foretrekker dette. Organisasjonssjefen arbeider i stor grad operativt, og har i tillegg lederansvar for 2
andre heltidsstillinger. I tillegg koordinerer organisasjonssjefen bruk av ca 10 deltids ledercoacher,
som til daglig har andre roller i sykehusorganisasjonen. Seksjonens aktiviteter styres til dels ut i fra
direktørens prioriteringer, dels ut i fra en årsplan som bl.a. innbefatter egen lederskole, og av mer
løpende etterspørsel fra organisasjonen.

2.2.2 Hva er det jeg selv ser i denne historien?
1. Et elementav at begivenhetene
oppstårmedkortplanleggingshorisont
ellerad hoc
Jeg tenker at organisasjoner i bare begrenset grad oppleves som forutsigbare, eller planlagte for
aktørene i organisasjonen. Dette betyr at oppgaver og behov inntreffer med kort planhorisont og ofte
en forventning om at de skal løses av ansvarlig leder. Som en etter hvert godt kjent "hjelper", tror jeg
det ofte er relativt kort vei i tanke fra behov/problem, til å kontakte meg. Dette henger også sammen
med at jeg lenge var alene om å ha ansvar for denne funksjonen i foretaket. Noen ganger undres jeg på
motivet bak å kontakte meg. Noen ganger virker behovet diffust, målet uavklart og ansvaret for
området utydelig.. Kanskje er det slik at jeg overvurderer andres evne til å konkretisere og avgrense et
problem, kanskje er det godt bare å kunne bruke mitt lyttende øre til å sette ord på egne frustrasjoner
og opplevelser, kanskje er det "tryggere"/mer lettvindt å kontakte meg -enn å løse problemet selv? Jeg
er derfor opptatt av å se på samspillet mellom meg/oss som "hjelpere" og bestiller. Hvordan sikrer vi
oss en sunn ansvars/rollefordeling, og hvordan sikrer vi oss at vi bruker tiden der den gjør mest nytte
for pasientene? Historien beskriver en tilstand som blant annet får følgende konsekvenser
problemer med å prioritere oppgaver
oppstykket arbeidsdag
uklare motiv og problem/behovsbeskrivelser
uklare roller i samspillet mellom involverte aktører
fare for å forstrekke seg, eller gape over så mye at det går ut over kvaliteten i arbeidet
Et hovedtema for meg her, og videre er min tilbøyelighet til å være et "Ja-menneske"!
Jeg undres over drivkreftene i meg ved dette personlighetstrekket, som jeg også kjenner godt igjen fra
tidligere arbeidsforhold og andre roller. Jeg ser fort at jeg har gevinster av en slik adferd, samtidig er
det også en belastning ved tette som handler om å forstrekke meg.
2. En situajon hvorforventninger/
input kommerfra mangeforskjelligeaktorer,noenfirmidler andres
onsker/behov—mensandreerpimærnutakerr/azsendere
Jeg tenker at det til en viss grad i en stor organisasjon er viktig å ha styring på hvem som har
myndighet til å melde behov. Kort sagt vil jeg si atjeg har tro på to gylne prinsipper.
Løs problemet så nært de berørte som mulig
Gi ansvaret til den som har myndighet til å treffe beslutning i saken
I en del tilfeller opplever jeg at den som melder behovet, ikke har nødvendig myndighet. I slike
tilfeller er det viktig å avklare om vedkommende har en tilstrekkelig klart definert delegert myndighet.
Ett unntak fra denne regelen er en mulighet til å "varsle" om uheldige forhold i deler av
organisasjonen. Denne muligheten er ikke etisk ukomplisert, men vi tror på å utvikle en kultur hvor
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det er rett å varsle om forhold som ikke tåler dagens lys. Dernest er det viktig å håndtere saken i
samsvar med etablerte spilleregler.
Når det gjelder mulighet til å ta kontakt, tror jeg det er viktig å finne en balanse mellom åpenhet, og
mer formelle rammer knyttet til rolle og myndighet. For å håndtere dette har vi gitt avdelingssjefer og
avdelingssykepleiere førsteprioritet når det gjelder å melde behov.
En tilstandhvorjegi storgrad larmegstyregiennomå væretilgjengeligfor
inn.spill
Jeg tenker at det ville ha vært mulig å gjennomføre en mer styrt/planlagt linje i samspillet med
organisasjonen. Dette kan skje ved at vi prioriterer vår kapasitet i større grad på forhånd i form av
års/halvårs-planer. Behov som dukker opp underveis må så vente til neste planleggingsperiode. På den
annen side vil jeg føle at dette tar fra oss muligheten til å være levende —ogleve med i organisasjonens
hverdag. 1min verden er det mest snakk om å finne en sunn balanse. 1dette ligger å prioritere de rette
oppdragene og sette av tilstrekkelig ressurser til at disse får ønsket effekt. Faren ligger i det som
sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen skriver i boken øyeblikkets Tyranni: (Eriksen 2001)
"Når er raskere bølge, møter en langsommere bølge, vinner alltid den raskeste."
Det betyr at det som haster i dag, alltid kommer foran det som kan vente til i morgen. Dette fører fort
til at man bøter på symptomer fremfor å gjøre noe med de mer grunnleggende —årsakvirkningsforhold.

En praksishzorenhetenlarseginzolzer
e i dekliniskeenhetenes
ledelseogutzikling
Min grunntanke er at vår enhet forsvarer sin eksistensberettigelse i den grad den yter et positivt bidrag
til å vedlikeholde/forbedre de primære oppgaver sykehuset er ment å ivareta. Det betyr at vi må
arbeide med samme formål som linjen; å yte et best mulig pasienttilbud. Vår oppgave er sammen med
linjen å løse denne oppgaven best mulig.
Jeg ønsker ikke at vi skal bli betraktet som en f.jernog unødvendig kostnad, men en levende aktør som
gjennom praktiske bidrag gjør dagen lettere for de somjobber her.
Derfor må vi våge å involvere oss, og kreve av oss selv at vi forsøker å skjønne den kliniske verden
slik den oppleves i klinikken. Jeg tenker at staber kan iverksette mange prosesser —uten a de merkes i
form av forbedring for pasienten. Den tradisjonen ønsker jeg ikke å videreføre.
En relasjonhvordetertildelsuklart, mensamtidigviktigå værebevisstpå ansvarogansvarsfordeling.
Hva innebærer det egentlig å være organisasjonssjef med plassering i stab? Hva er det som er
organisasjonssjefens ansvar? Når en endring skal gjennomføres hva er linjeledernes ansvar, og hva er
mitt ansvar?
Spesialisthelsetjenesten, har gjennom lovvedtak gått bort fra en flerlinjet fagbasert ledelsesmodell. En
slik endring, etableres ikke som en ny praksis gjennom vedtaksendring alene. Min erfaring er at en ny
og god enhetlig praksis må etableres gjennom bevissthet på praksis over tid. Vår rolle fra stab blir
tidvis å lære opp og veilede linjeledere i å utøve enhetlig ledelse, uten å ha mulighet til å sanksjonere
deres praksis. Vi kan gi råd, men det er opp til linjelederne å gjøre sine valg.
1blant møter vi fastlåste situasjoner, hvor vi kommer inn på arenaen. Noen ganger er vår rolle å skape
et trygt rom for å få frem underliggende tanker og tilstander, andre ganger fungerer vi som et redskap
for "avgifting" —som et kar som kan fylles med frustrasjon og sinne. I slike situasjoner, er det viktig at
vi ikke tar over for linjelederne, at vår modighet/synlighet i situasjonen ikke undergraver linjelederens
autoritet og myndighet.

En historiehzordetikke ersanwzarnyllommineidealer
for cktgodelivogdetgodelederskap,ogden
praksisjegselvziseri historien.
Jeg har et motto som sier - jeg tror på det som holder i lengden!
På mange måter handler dette om å finne den gylne middelvei, et balansepunkt mellom det å forberede
seg —og det å yte god hjelp. En tilstand hvor man både yter, —oghar rom til å hente seg igjen. En
tilstand hvor man handler , men også reflekterer. En praksis hvor man bruker det man kan —menogså
fornyer seg! Et liv som rommer mangfold, og et liv hvor ikke arbeidet får lov til å fortrenge alle andre
behov og interesser.
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Jeg ser at jeg er for snar til å si ja, eller til å svare på en slik måte at min involvering i historien ikke
avklares der og da. (Jeg lover å....) En følge av dette blir at jeg stadig vekk må ta opp igjen tråden, ta
kontakt, følge opp etc. Dette fører til at jeg strekker arbeidsdagen inn i fritid og helg, det fører til at
jeg i liten grad setter av tid til å hente meg igjen, tid til å fornye meg, tid til å følge opp de jeg har
lederansvar for. I veldig stor grad tillater jeg meg å være "kundestyrt". Til syvende og sist tror jeg alle
taper på dette, men jeg sliter med å bryte mønsteret. Jeg ser også at jeg heller tar en belastning på meg
selv, enn å stille krav til at medarbeidere skal ta på seg selv en tilsvarende belastning. Dett gjelder ikke
minst arbeid utover alminnelig arbeidstid.
Mulighetfor at andrekan glemmesegbak min velvie, ellerfåopplevelse
av at deselvikke strekkertil
Både fra basisgruppen i programmet og gjennom rolleanalysen fikk jeg flere tilbakemeldinger på at
jeg er krevende å arbeide sammen med. Noen sier at de tror andre vil kjenne at de kommer til kort
sammen med meg. Andre sier at jeg har nærmest et uforståelig krav til at ting skal bli vellykket i både
egne og andres øyne.
Jeg kjenner i meg selv at jeg er kritisk av natur, som oftest er dette godt ment, men det kan også ligge
elementer av konkurranse, sogar negativ —med formål å vinne over, dette.
Dette kan handle både ombehov for respekt, posisjon og anerkjennelse. Jeg merker at jeg er kritisk
dersom folk er omtrentlige i sine beskrivelser, at jeg misliker at nødvendige avklaringer ikke er gjort
på forhånd, uklarhet i presentasjoner etc. Jeg blir lett mer fokusert på det som kan gjøres "bedre", enn
å kaste lys på det som fungerte godt. Kanskje er det verdt å stille spørsmål om min vilje til å ta ting
sjøl, er velvilje, eller om det er behov for kontroll og mulighet til å få anerkjennelse selv? Dersom
målet er et best mulig lærings —ogarbeidsmiljø i egen seksjon, er det vel verdt å reflektere over
mekanismene rundt dette forholdet. Som Kahlil Gibran sier i sin bok Profeten: Eiketreet og sypressen
trives ikke i hverandres skygge. Med det mener jeg å si at mitt eget behov for å være flink, fort kan
skape dårlige kår for mine nærmeste kolleger!?
8. Et innto)kk av stortropå egenkapasitet,medmulighetfor å sepå megselvsomuunnværlig.
Den rollen som jeg har i organisasjonen fantes ikke eksplisitt i sykehuset for min tid. Det finnes
fortsatt ingen stillingsbeskrivelse for rollen. Jeg tror dette har medvirket til at mange ser på meg og
rollen som en enhet. Ja faktisk tror jeg mange tenker, at dersom jeg drar —opphører funksjonen. I
tillegg er også mye av metodene min tause kunnskap. Denne tilstanden gir meg fordeler og makt,
samtidig oppstår en tilstand av "gylne håndjern" —jeg blir lenket til organisasjonen på en måte som
gjør meg ufri. Skal noe gjøres mede basis i min kunnskap, er det jeg personlig som må gjøre det.
Hadde kunnskapen vært mer eksplisitt og konseptualisert, kunne vi lettere ha overlappet for hverandre.
Det ville gi meg en helt annen mulighet til balanse og fleksibilitet, dersom flere kunne gå inn i ulike
oppgaver. Tian Sørhaug skriver etter mitt skjønn klokt om dette (Sørhaug 1996)
Lederes situasjon befinner seg derfor mellom det paradoksale og det tvetydige. Deres eksistensielle
utfordring kan beskrives som å kunne møte det tragiske uten å bli demoniske. Dernoniske blir ledere
når de går restløst opp i sine lederfunksjoner og så å si fyller ut de fantasiene som skapes om dem, når
de lar seg absorbere av organisasjonsverdens magiske landskap.
Sykehusorganisasjoner kan, etter min oppfattning, for fremstå som umettelige i sin etterspørsel etter å
bli sett og hjulpet. For meg er dette en stor utfordring: Om mulig ville jeg i større grad tilstrebe å
etterleve det som Sørhaug omtaler slik:
"Man skal verken yte "alt" eller involvere "hele" seg som en slags udelelig helhet. I moderne samfunn
er det bare familien som har krav på denne typen totalt engasjement. Når byråkratier krever det totale,
blir de ikke bare grådige, men også totalitære. Totalt engasjement for en sak eller en organisasjon
innebærer en nedleggelse eller overgivelse av personlig autonomi. I denne sammenheng er det et
vesentlig poeng at totale krav i sin konsekvens blir ensidige. I praksis dreier det seg om en slags
reduksjonisme."
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2.2.3 Innspill på min historie fra de to andre i prosjektgruppa
Flere elementer fra historien, som handler om min respons på andres henvendelser, trekkes frem. Det
stilles spørsmål om måten jeg responderer på uttrykker imøtekommenhet, —eller om det i større grad
handler om kontroll og ansvar i en ganske låst situasjon.
en vennligsinnet
utgaveav "theTasmanianDevil"-alltidpå plettenmedenergiskbevegelse,
handlermensjeg
loperogrekker litt til, engajementeterenergienogenergienerengajementet.—rkstenenselzstimukrende
og
grenselostilstanden verkenkan levemed ellerværeforuten. TD jobber bestunderpresscgtrizesegentlig
nfedde4
samtidighardetenpris..."

Historienertenutiskomforstrekkelse
Hza zilk egentlig
skjeomdusanei?
Hvordan(ognår)sierdu nei?

I hzilkengrader detsannenhengn'ellantrizselsgrad
ogetzissttenpo/intensitet?
lizordanerkjenner
ducknegen
rolki organisasjorien?
Er enpersonsomdu "dømt"til en vissansvarlighet,ogdeor innehaverav en rollesomkreverdegmye,gir mye

ytelseoginkluderer
my tilfivdsstillelse
Er detfiykt for enondsiikd ncested?Hza zillegentlig
konsdezensen
av
et neivære?Hvem rammesmest;organisajonen,andrerundtdeg?Du selv?
Hva tenkerdu rundtgevinsterogulempersomfolgerrundtimotekommenhet?

"Jeg tror ikke man skal undervurdere ditt behovfor å være ettertraktet ijobben, men
du vil gå på noen smeller om du strekker degfor langt. Jeg tror du er overstrekt
allerede."
Min refleksjon:

Jeg opplever at den dominerende tilbakemeldingen fra mine to gode gruppekolleger handler om
forstrekkelse og motiv bak adferd, og konsekvens av adferd.
Jeg mener å se at de mønstre av adferd som både historien beskriver, og somjeg får tilbakemelding
på, er relativt vanlige livsmønstre hos meg. Hadde jeg skrevet en historie fra min forrigejobb, hadde
den i sine grunntrekk vært nærmest en kopi. Jeg ser de samme elementene i styreverv, i lags-arbeid,
fra min tid i Heimevernet, som nabo, sønn, venn osv.
Ja til og med de få gangene jeg har vært pasient, har jeg inntatt rollen som legens hjelper.
Jeg mener ut i fra min forståelse av min livshistorie, at dette handler om behovet for å være sett og
verdsatt. Trolig er det slik at jeg overkompenserer betinget verdi, fordi jeg kan kjenne tvil om min
ubetingede plass eller verdi.
(Ubetinget verdi; du er verdifull i deg selv som den du er. Betinget verdi: du er verdifull for det som
du kan og yter.)
Den betingede måten å kjenne verdi på, inneholder også et element av kontroll eller indre styring,
mens opplevelsen av ubetinget verdi kommer gjennom inkludering fra andre personer som står meg
nær. Prisen ved dette, er trolig en "torst" som aldri blir utørst, eller en mage som aldri blir mett. Dette
fører til at jeg strekker meg ut over "flytsonen", eller den tilstand hvor jeg både kan yte —oghente
meg igjen. Dette innebærer også at jeg mister et ønsket mangfold/fleksibilitet i livet mitt. Noe som
igjen gjør meg sårbar i forhold til andre relasjoner jeg står i.
Den kortsiktige gevinsten av dette, er at jeg får anerkjennelse og oppmerksomhet —samtidigmed at
folk blir avhengige av meg. Organisasjonen får en høytpresterende og velvillig tjener som det er lett å
få hjelp hos.
Faren ved dette, er at jeg går inn i et mønster som både kan være farlig for helsa, og som kan medføre
at prestasjonene over tid blir dårligere gjennom for lite tid til fornyelse og forberedelse. En annen fare
er at jeg opprettholder mitt personlige eierskap, og slik fort kan bli en flaskehals for organisasjonen.
Jeg kjenner at det er konstruktivt å stille et grunnleggende spørsmål rundt hva denne historien egentlig
handler om: - er det virkelig imøtekommenhet, en form for altruisme —eller handler det om maktkamp
og forhandlinger i et system for å bli sett og verdsatt som person? Det gir mening for meg å tenke i et
"både-og perspektiv" her. Trolig er det den altruistiske hjelperen som er mest synlig i historien, mens
de mer "vanskelige" egoforsterkingselementene er mer implisitte og i bakgrunnen:
Geir Lundby, med referanse til Michael White, skriver om det fraværende, men implisitte i historien,
som historien er avhengig av. Sitat fra artikkel: Å knytte kontakt med historien —det fraværende, men
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implisitte: "Framstillinger av livet er snarere forstått som et fenomen som muliggjøres av vår evne til å
"skille ut ting", eller ved å lage distinksjoner mellom ting og gi dem mening i forhold til, eller i
motsetning til, meningene eller beskrivelsene av andre ting. I henhold til denne beskrivelsen er det en
dobbelthet i alle beskrivelser. Beskrivelser er relasjonelle, ikke representative —de representerer ikke
tingene i verden direkte, hva enn disse tingene måtte være. I henhold til denne relasjonelle forståelsen
av alle beskrivelser, kan en enkelt beskrivelse sees som den synlige siden av en dobbelt beskrivelse."
Lundby finner støtte for denne beskrivelsen hos Gregory Bateson (1980).
Et annet aspekt ved de tilbakemeldinger jeg har fått er den relasjonelle utforming som skjer over tid i
samspillet mellom meg, rollen og aktører i organisasjonen. Så lengejeg på mange måter representerer
et rollemesssig entrepenørskap med få andre referanser til rollens innhold og form, skjer en rolle
utvikling som er implisitt knyttet til meg som person. Noen kaller dette for en forhandlingsprosess
hvor rollens innhold og form hele tiden er i endring, men også står i et samspill med andre roller.
Bateson omtaler dette slik i sin kommunikasjonsteori, slik den omtales i boken Kommunikasjon og
veiledning av Inger Ulleberg 2004.
"En person må forstås som en del av relasjonen han inngår i det betyr at samspillet må forstås
sirkulært. I dette perspektivet blir årsaken til fenomenet mindre vesentlig å forstå. Bateson er mer
opptatt av å få en forståelse som kan gi et rnangfold av handlingsalternativer i samhandlingen, ennå
finne svaret. Bateson prøver på ulike vis å forstå menneskelig erkjennelse, læring og forandring i et
relasjonsperspektiv.
Endring på dette området, kan ikke gjøres gjennom å lete etter forklaringer i fortiden, ei heller som en
personlig oppdagelsesreise —men gjennom forpliktende påvirking og regulering av samspill mellom
person/funksjon og de interessenter funksjonen retter seg mot."
,

I lys av at konteksten for rollen min nå er endret, ikke minst ved at vi er flere kolleger på samme
område, finner jeg mening i å forsøke å "reforhandle" innholdet i rollen og de forventninger som
stilles til meg. Det innebærer både at jeg selv må endre forventningene, og atjeg må opptre med
tydelighet og konsekvens i de relasjoner som jeg inngår i.
Hva forteller historien om forholdet mellom selvforståelse og rolle? Et trekk ved historien er også at
den neppe kan sies å være objektivt representativ for hendelsene eller tidsrommet denne dagen. Andre
hendelser som skjedde gis ikke plass. Dette var ikke bevisst da jeg skrev historien. Jeg var i hvert fall
ikke bevist på at jeg var bevisst på dette, da jeg skrev historien??
Lundby skriver; "Det er utforsking av disse subjektive erfaringene som bidrar til "rike" eller "tykke"
beskrivelser. Tykke beskrivelser og tynne konklusjoner settes i motsetning til hverandre og utheves."
Jeg tenker at jeg i mindre grad fremhever, representerer de deler av dagen som ikke like synlig
ivaretar de dominerende implisitte behov eller trekk ved min historie om meg. Dette er elementer
som administrativt arbeid, mer konsensuspreget dialog, forberedelser, private gjøremål/tanker som
opptar meg i arbeidstiden etc.
Historien har også et sterkt element av en ubalanse mellom det å eksplisitt "imøtekomme" andres
ønsker,(jeg setter ordet i anførselstegn for å understreke den omtalte dobbeltheten i dette) —og
eksplisitt be om ting fra andre på egen vegne.
Jeg opplever, at det ofte er vanskelig å be andre om hjelp på egen vegne. Jeg er den som gjerne bærer
et kjøleskap alene i vejløst terreng, fremfor å be naboen om hjelp.
Dette til tross for at naboen gjentatte ganger har påpekt dette, og gjerne ønsker å bli bedt om hjelp.
Likevel gjentar jeg dette mønsteret gang på gang!!?

2.2.4 Konsekvenser for meg og rollen
Jeg ønsker å bli mer bevisst på min automatiserte tilbøyelighet til å si JA! —ikkeminst om mengde går
ut over det vesentlige, eller at mengde reduserer kvaliteten på arbeidet. For meg handler det også om
personlige verdier som å ha et bærekraftig liv. Skaljeg klare dette, må jeg være var på mine motiver,
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kjenne etter hva driveren i min respons på henvendelsen er, og sette svaret inn i det store bildet. En
anekdote kan gi perspektiv på dette:
Landsfaderen Einar Gerhardsen, ble en gang spurt, "Hva kreves for å være en god leder?"
Gerhardsen svarte: "Det er nok mye, men to ting er i hvert fall vesentlig: At du har et klart grunnsyn,
og et godt gangsyn!"

2.3 Oles historie
En av seksjonslederne tar en dag kontakt med meg, og forteller at min opptreden har skapt engstelse
hos noen av medarbeiderne. Det dreier seg egentlig om to hendelser, men vedkommende
seksjonsleder, som kjenner meg godt gjennom mange års samarbeid, tolker tilbakemeldingene og gir
meg sammen med egne erfaringer en mer generalisert tilbakemelding på en væremåte som jeg kan ha i
noen sammenhenger. Spesielt én i personalgruppen har kjent sterkt ubehag etter sin opplevelse.
I noen situasjoner markerer jeg standpunkt med underliggende irritasjon. Kanskje er en riktig
beskrivelse markert, irritert, med et underliggende sinne. Min egen opplevelse av situasjonene er mer i
retning av å være bestemt/markert/engasjert. Men der jeg tydeligvis ikke har tilstrekkelig kontakt med
den grad av ubehag dette kan påføre noen ansatte, eller at min opptreden også kan skape frykt.
Jeg bestemmer meg for å ta opp dette forholdet i direkte møte med hele personalgruppen. I møtet tar
jeg opp tilbakemeldingene, refererer til hendelsene og redegjør videre for at
jeg i noen situasjoner mener meg berettiget til å markere bestemthet og autoritet, også med
sinne (forsvar?)
at det ikke er tilsiktet fra min side at andre skal bli redde av dette eller oppleve frykt
(unnskyldning?)
at jeg på ingen måte ønsker at det skal være slik i forholdet til mine ansatte (ærlig ønske)
jeg beklager at min form i disse situasjonene har medført det det har (ren beklagelse)
at jeg skal gjøre mitt for at dette ikke skal skje igjen, samtidig med at jeg som leder må ha
spillerom til å markere autoritet om vurdert nødvendig (forståelse og autoritet)
Dialogen med gruppa berører meg følelsesmessig, samtidig er det ikke veldig vanskelig å gjennomføre
den. Jeg har på forhånd vurdert sidene ved hendelsene, aksepterer andres opplevelse av meg, ser at det
kan være grunnlag for det de sier, og kan være i stand til å beklage en slik håndtering. At det ikke er
samsvar mellom egen opplevelse og andres beskrivelse blir underveis mer et insitament til å både se
meg selv bedre i slike situasjoner og samtidig en utfordring i å se de andre som er involvert.
Situasjonene som ligger bak tilbakemeldingene griper inn i et større personlig tema, knyttet til
situasjoner der jeg kan kjenne meg truet; truet på min autoritet / som bærer av alt ansvar / uten
tilstrekkelig tillit til min egen myndighet.
Hendelsene er gjerne banale i forstand at de i utgangspunktet verken er dramatiske eller fører til store
ulemper. Det kan være et møte jeg har kalt inn til og der folk ikke dukker opp til avtalt tid. Det kan
være en sekvens i et møte der de som er tilstede opptrer slik at jeg oppfatter at de har liten interesse av
det som skjer eller at det jeg er opptatt av ikke er viktig. Det kan være i møte der det er sprik
oppfatninger og uenighet om veivalg. Eller det kan være overreaksjon i en situasjon der noe har skjedd
som irriterer, og der min utålmodighet kommer til utrykk med sinne.
Min senere refleksjon forteller at dette kan handle om frykt for å tape ansikt og derved en håndtering
ut fra redsel. Her kan jeg risikere å opptre med "tunnelsyn", på en måte slik at jeg ikke ser folk godt
nok når forsvaret trer i kraft, og derved kan bli overkjørende. Hvor små kan folk kjenne seg i møte
med denne siden av meg? Jeg kjenner at jeg er oppmerksom på egen autoritet, men har i situasjonene
ikke tilstrekkelig tillit til denne, eller kontakt med den, til å forbli trygg.
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Personalet mottar min redegjørelse på den måten at mange ikke sier noe, noen er direkte på at det er
veldig OK at det blir tatt opp og noen tydelige på at de både har kjent utrygghet og at de setter pris på
det jeg sier. Så vidt jeg husker forløp resten av møtet på en god måte.

2.3.1 Hvilken historie er dette/sentrale tematiske elementer
Leders væremåte opplevd av andre —rolleoppfyllelse/rollekonflikt
Interaksjon med andre i organisasjonen - rolleforhandlinger
Tiygg kontra truet på sin autoritet —rollebevissthet
Når er det godt nok —tilpasning til rolleforventninger
Kontroll som virkemiddel —begrensende pedagogikk

2.3.2 Kontekst
Jeg er enhetsleder ved en behandlingsinstitusjon for personer med omfattende rusavhengighet. Det er
ca 30 ansatte, de fleste med bakgrunn fra høgskole/universitet. Organisasjonen er inndelt i fire
seksjoner, hver med en seksjonsleder; hvorav tre har kliniske oppgaver og den siste yter administrative
tjenester. Kliniske seksjoner er plassert i linje, administrasjon i stab. En klassisk linje/stab
organisering, med utstrakt samhandling både klinisk og administrativt mellom seksjonene.
Seksjonsledere har delegert personalansvar, resultatansvar ligger på enhetsleder.
Behandlingen er langtids rehabilitering med døgnopphold, og sentralt i tilnærmingen er ansvar,
bevisstgjøring, relasjon, mestring, familie og nettverk. Tett samhandling i tverrfaglig team og tett
ansvarliggjørende dialog med brukerne er viktige elementer i det kliniske arbeidet, og setter sitt preg
på organisasjonen. Samtidig med at jeg er leder deltar jeg i noen grad også i det kliniske arbeidet, og
arbeider derved direkte på flere nivå i organisasjonen.

2.3.3 Lederrollen
Generelt må en leder ha spillerom både for beslutninger, oppfølging av disse og for korreksjon av
retning og innhold i sin organisasjon. Autoriteten og makten er på en side lagt i kraft av rollen
(strategisk ledelse/Mintzberg 1983), men er og tilstede gjennom leders personlige egenskaper og
faglige kompetanse (verdibasert ledelseiNybrodahl)
Responsen på meg som leder i denne historien har referanse til form, ikke til sak. Det er aksept for
leders myndighetsrom, mens historien reiser spørsmål om hvilken kommunikasjon som på den ene
siden aksepteres, og i neste omgang som kan fremme ønsket hensikt.
En fungerende leder har i mine øyne god kontakt med de han/hun skal lede. Er tydelig og åpen i møte
med dem, ser sine medarbeidere og kan fange opp deres behov, er tilgjengelig og tilstrekkelig trygg til
at vanskelige tema kan bringes opp, unngår unngåelser, og kan samtidig ha tilstrekkelig avstand til å ta
overblikk over situasjon og organisasjon.
Valget om å inneha kliniske oppgaver gir bred kontaktflate dypt ned i organisasjonen, både med
ansatte og brukere, og er mulig siden den er så vidt liten. Samtidig krever dette tid, som ellers kunne
vært brukt til rene lederoppgaver. Dette er et dilemma som er synliggjort i rolleanalysen, der valget
både er anerkjent, ønsket og problematisert. Leders faglige kompetanse er ønsket i daglige oppgaver,
samtidig som en ser kostnader ved dette.

2.3.4 Selvoppfatning
Tilbakemeldinger jeg får innebærer at jeg virker god på relasjonsbygging og med et selvbilde av å
være god til å se og lytte. Jeg tar ansvar, har oversikt, ser mine medarbeidere. Uttrykker åpenhet, er
tydelig og klar i forventninger, inngir trygghet i samspillet. Og likevel er jeg sårbar for hendelser som
"forstyrrer" den trygge basen både jeg og andre mener jeg har. Rolleanalysen bekrefter stor grad av
sammenfall mellom både forventninger og områder for justering. Og den beskriver en person med
mange forventninger til seg selv og der disse bekreftes i andres forventninger til meg som leder.
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Å ha makt og innflytelse; være en som bestemmer er klart en del av mine behov. Samtidig tror jeg noe
av kjernen til sårbarheten kan ligge bakenfor dette —knyttet til frykt for å bli stilt til rette av meg selv
og andre, fordi jeg ikke håndterer det som trengs tilstrekkelig, og derved at jeg blir mindre
betydningsfull. Eller sagt på en annen måte —det blir aldri godt nok, og jeg tar på meg ansvar for å
bære det. En ressurs og samtidig en svøpe.
I lys av dette kan jeg forstå hvorfor min historie ikke er opptatt av hvilken kontekst hendelsene finner
sted i. For når historien fortelles er den preget av fortelleren, og min tendens blir å analysere det som
hendte ut fra meg selv. Altså tar jeg ansvaret, forklarer hendelsen med meg selv og utelukker eller
reduserer betydningen av samspillet i situasjonen.
Dette kan handle om manglende evne eller vilje til å tåle andres usikkerhet og frustrasjon, spesielt i
grenselandet der det ikke er helt klart hvem som egentlig har ansvaret for situasjonen. Når jeg tar
ansvar "på vegne av andre" eller "i forkant av andre" gjør det noe med meg, som i neste omgang
påvirker det jeg gjør. I andre situasjoner der ansvaret er klart plassert på eller akseptert av rette
vedkommende, opplever jeg å ha en svært stor bæreevne for frustrasjoner.
Jeg kjenner historien bak dette gjennom familie og oppvekst, med løsningsalternativer i truende
situasjoner der jeg som barn kunne velge tilbaketrekking og anonymitet, men der jeg som leder ofte
ikke har noen retrett. Styrkeforholdet påvirker reaksjonsformen, med tilpasning innen polariteten
angrep tilflukt. Jeg er en person som både kan skyte fra hofta og legge meg flat.
Slike forhold kan utløse en atferd som ikke er ønsket, og i stedet for konstruktivt fokus med åpen og
nyansert mottakelighet, blir jeg tverr, avvisende, kort og irritert. Og hva er det situasjonene truer? En
kollega uttrykker "selv blir jeg mest usikker når min fortreffelighet angripes. Får jeg kritikk på
erkjente svakheter, blir jeg ikke like berørt".
Er reaksjonsformen et utrykk for manglende bevissthet om egen rolle, uten bruk av de muligheter for
handling og beskyttelse som ligger der? Handling ut fra egne emosjonelle behov vil forsterkes når
beskyttelse savnes, og tendensen til å forklare så mye ut fra min egen person kan reflektere for høye
forventninger til egen rolle. Det er et sprik mellom mine forventninger til hva jeg som god leder skal
være, og de krav jeg selv stiller til min leder for ivaretakelse av mine behov, en kime til forstrekkelse.
Engstelig for å komme til kort samtidig med at jeg tiltrekkes av, og søker posisjoner som krever mer.
Behov for å lede, være en autoritet, og samtidig møte med uro for at andre skal "ta over" ledelsen, true
autoriteten jeg har. En leders dilemma? En mekanisme som når den er bevisst blir en god ressurs og
styrke? Eller egentlig et uttrykk for svakhet som leder?
Det ligger potensiell styrke i å kjenne sine sårbare sider, uttrykket om å være trygg nok til å kjenne på
sin egen redsel gir meg mening. Likeså at det vi som personer i stor grad holder på med, er å ivareta
vår egen følelse. Redsel og utrygghet vil håndteres eller uttrykkes gjennom handling, hva enten vi
liker det eller ikke. Er jeg meg dette bevisst kan jeg i det minste gjøre noe med det. Min personlighet
har en konstans som jeg og andre må leve med, men gjennom bevisstgjørende prosesser kan det skje
justeringer i opplevelse og påfølgende atferd, og over tid en ikke ubetydelig endring i væremåte. Jeg
leser dette best i et bilde der en forstår sine handlingsalternativer som et repertoar, og bearbeiding av
opplevelser i f:jernog nær fortid gjør dette repertoaret både større og mer tilgjengelig for valg av
opptreden i ulike situasjoner. Altså en frihet til å være og til å uttrykke, i motsetning til en reaktiv og
determinert væremåte. (Helfaer 1996)

2.3.5 Rolleforhandling med personalgruppa
Organisasjonen har en kultur som er åpen og direkte, og samtidig inkluderende. Både ansatte og
brukere står i en interaksjon som medfører både kontakt og ubehag, og der det tilstrebes at den enkelte
fremstår "med seg selv". Samtidig skapes forståelse av hva jeg gjør og hvem jeg er nettopp i slike
interaksjoner, der effekt påvirker virkning og omvendt. (Stacy 2003) Jeg tenker at her er bevissthet på
egen væremåte av stor betydning, i en forståelse av at både det som sies og ikke minst hvordan det
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sies, har innvirkning på omgivelsene. En må tåle at væremåte påpekes, og det blir innenfor min
forståelse og mine alternativer å ta opp en slik sak i personalgruppa.
Også i etterkant vurderer jeg redegjørelsen for personalgruppa som relevant. Den uttrykker ydmykhet
og synliggjør vilje til å rette opp feil og misforståelser. Jeg tenker at det ligger en styrke i å kunne være
åpen på mottak av kritikk og er samtidig tydelig på behovet for å ha "markeringsrom" som leder. Dette
får jeg underveis støtte på, mens det gis tilbakemelding om at valg av form, tidspunkt og sted kan øke
både ubehag og sårbarhetsgrad for de som mottar reaksjoner.
Irritasjon og sinne uttrykker tilstander med sterke følelser, og er ofte nært knyttet til behov for
beskyttelse. Slike følelser er som oftest rettet mot konkrete personer —ikke grupper som helhet. På en
side vil mine følelser rettes sterkere mot noen enn andre. Dette fordi det skjer en projisering, hvor
andres væremåte minner meg om personer eller situasjoner, de treffer "gråsoner" i mitt eget liv og kan
resultere i en reaksjon som verken er adekvat for situasjonen eller kompatibel med rollen.
I en rolle der det forventes at leder utvikler tillitsfullt samarbeid, ligger ansvar for i størst mulig grad å
unngå sprik mellom intensjon; det en ønsker å uttrykke, og slik en faktisk oppleves å fremstå. På et
personlig plan innebærer dette tilstrekkelig bevissthet om og kjennskap til egne reaksjonsmåter.
Emosjonelle reaksjoner gir liv til en rolle, samtidig må personen ha en viss kontroll over dem. En leder
må kunne kjenne igjen lite hensiktsmessige responser og kunne finne alternative tilnærminger, eller
med andre ord utnytte sitt potensiale til beste for seg selv og organisasjonen.
Samtidig vil det i organisasjonen være forventninger, dels stabile knyttet til en definert lederrolle, og
dels relatert til meg i interaksjon med mine omgivelser. Samlet påvirker disse hvordan min rolle som
leder blir. Et spørsmål som reiser seg er om jeg i det daglige samspillet har forhandlet meg frem til et
tilstrekkelig handlingsrom for meg som leder; for de oppgaver jeg har og for den personen jeg er, og
om jeg har tilstrekkelig bevissthet på omfang og avgrensning av min egen rolle?
Men det er også grunn til å reflektere om valget gir signaler om et behov for å være godt likt, om jeg
kan ta ting for personlig, og om det er elementer av rolleforvirring i dette. Her kan jeg risikere å miste
den beskyttelsen som ligger i å tilskrive kravene til rollen og ikke til egen person. Fremgangsmåten
kan forstås i et lys av å ta kontroll, med behov for å sikre meg unødig og et overdrevet behov for
tilbakemelding. Kanskje ville det ligget mer informasjon i direkte møte med de som reagerte på meg.
Den følelsesmessige berøringen er sammensatt; uro for hvordan dette blir mottatt, spenning omkring
styrkeforholdet mellom meg og gruppen, sårbarhet ved å sette fokus på egen atferd og samtidig en
trygg følelse rundt det å våge et slikt valg.

2.3.6 Erkjennelser
Refleksjonene gjør meg oppmerksom på tendenser, men ikke absolutter, i retning av ønsker om
å være en del av heller enn distansert fra
å få anerkjennelse og aksept
være tilgjengelig og trygghetskapende
å være en hjelper og tilrettelegger
Og her ser jeg samtidig flere dilemma
Tendens til å omfavne alt og mangelfull avgrensning
Forstrekkelse med tilhørende utrygghet og emosjonelle behov
En hjelper med behov for innflytelse og fare for tilslørt maktbruk
Tilstede for andre uten tilstrekkelig tydelighet på egne behov
Jeg og min organisasjon utfordres på avklaring av rollene; i en kompleks organisasjon med kunnskap
som basis for "produksjonen", er det ikke tilstrekkelig med en mekanisk eller maskinell forståelse av
samspillet. Vår organisasjon kan forstås som interaksjonsmønstre mellom mennesker med komplekse
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prosesser av responser. Der leder vil være i en rolle med samtidig kontroll og ikke-kontroll, og der
deltakerne i organisasjonen i kreative samspill fremmer dens intensjon og mening, uten eksakt viten
om hva som utløser hva, og må samtidig leve med den angst en slik bevegelse innebærer. Vi trenger
trygghet til å tåle det utrygge. (Stacy 2003)
Mine refleksjoner bærer sterkt preg av å se etter personen Ole, kanskje med en overvekt på det
relasjonelle, der det mer strukturelle i organisasjonen blir lite synlig. Dette gjenspeiler også en reell
hverdag, i en organisasjon som har som hovedfokus relasjonsutvikling hos sine brukere, og der dette
helt klart farger både tenkning, fokus og forståelse hos hele organisasjonen. På den ene siden bra og
nødvendig for formålet, samtidig utfordres vi (jeg) på ikke å bli for ensidig i forståelsen. Her serjeg
hvordan jeg kan bli fanget i egen tenkning, og kjenner hvordan jeg frustreres av å slippe inn andre
perspektiver. Jeg forstår at det er noe jeg ikke forstår, og leter etter ny klarhet, men er ikke der ennå.
Kan kalle dette et kreativt dilemma —visshet om at det finnes flere løsninger men uten å ha hånd om
dem ennå. På meg virker en slik tilstand samtidig frustrerende og utfordrende, opplever nysgjerrig
energi til å komme videre.
Refleksjonene har brakt meg inn i en uklarhet til; jeg ser lederen som fremstår med ytre kontroll og
sikkerhet, som inngir trygghet og kan la andre hvile i visshet på at dette blir tatt hånd om. Samtidig
blir jeg tydelig for meg selv bak denne fasaden med min sårbarhet, med en erkjennelse av at det som
er en del av mine ressurser også blir en hemsko; for meg selv og de som er rundt meg. Jeg har funnet
veien inn i dette og kan kjenne frustrasjon på hvor utgangen er, samtidig ser jeg utfordringen i å la det
være slik det faktisk er på dette stadiet, uten å innfri min egen forventning om at alt skal avrundes og
sluttføres på en "skikkelig" måte. Refleksjonen ender ikke, men er i fortsatt bevegelse i en åpen
undring

3 Drøfting
Inge Eidsvåg skriver: "Enhver beskrivelse av virkeligheten er beskrivelse i ett perspektiv, i ett språk.
Vi vet det finnes andre perspektiver og andre måter å snakke om verden på. Aksel Sandemose har
fanget noe av dette når han til slutt i romanen En flyktning krysser sitt spor (1933) skriver: "Det ligger
et f:jelli det indre av Newfoundland, det heter Halfway Mountain. Det rager opp i et nokså plant
skogland og synes derfor kanskje høyere enn det er. Jeg har vært rundt det på en jakttur, og da lajeg
merke til hvordan et slikt fjell er blitt noe helt annet hver gang en har beveget seg bare et lite stykke.
Du kan få tusen beskrivelser av Halfway Mountain, og alle er like riktige. Jeg kjenner en sterk trang til
å si deg dette nu, at fjellet er stort, og det er mangesidet, men den som ligger i lenker på jorden ser bare
Halfway Mountain fra det stedet der han er."

3.1 Perspektiv på våre roller
denne drøftingen har alle tre til felles synlige roller som øverste leder for sin enhet. Vi har vært
opptatt av hvilke krefter og forventninger som er med på å forme rolleutøvelsen. På den ene siden har
vi reflektert over måten vi opplever vår personlighet på —og hvilke mulige føringer våre egne
forventninger gir til rollen. På den andre siden er vi opptatt av hvordan våre måter å fylle rollen på
virker inn på samspillet med ulike deler av organisasjonen.
I et rolleperspektiv kan en si at rollen er den sum av forventninger som er knyttet til funksjonen
(sosiologisk forståelse) og samtidig at det er den måten personen utøver funksjonen på (psykologisk
perspektiv). En rolle vil som regel både være klart beskrevet, men også et resultat av spilleregler for
atferd som er fremkommet i samspill med omgivelsene, og som verken trenger være eksplisitt eller
bevisst. Rollen gir både muligheter til valg av atferd, og til beskyttelse ved at atferd kan forklares ut
fra rollen. (Rønning —Ryddeguttens blues)
Det har vært viktig for oss å undersøke om en gitt type adferd er tilskrevne rolleforventninger som vi
søker å leve opp til. "Når det gjelder ervervete roller, reiser det seg et interessant problem vedrørende
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forholdet mellom rolle og personlighet. Det grunnleggende spørsmål kan formuleres slik: Er det slik at
individets personlighet "forandres" ved at det får seg tildelt en ny rolle, eller er forholdet slik at
individets personlighet er avgjørende for valg av rolle?" (Bjørvik 1984).
Bjørvik fremsetter en hypotese om forandring i den sosiale strukturen: "Denne hypotesen går ut fra at
personligheten aktivt kan utforme rollen. En person som trer inn i en lederrolle kan således ha så
sterke forventninger til sin egen atferd i denne situasjonen at dette i sin tur påvirker andres
forventninger til ham"
Bjørvik omtaler et "konstansfenomen, hvor inntrykk som har "satt seg" representerer en "struktur"
som individet ikke gjerne forandrer. I dette bildet vil individets erfaringer i vid forstand være en
vesentlig faktor i individets personlighet." Flere teoretikere har forsøkt å beskrive fenomenet
personlighet og vår persepsjon av denne. G. H. Mead skriver om det sosiale selv: "Individet kan ikke
persipere sin egen personlighet direkte. Det må skje indirekte gjennom andre personers reaksjon på
individets handlinger." Sammenfatter vi uttalelsene, kan det gi mening å reflektere over om vi er
bærere av noen dominante strukturer, som i neste rekke skaper preferanser i forhold til hva vi
vektlegger i rollen, og hvilke handlingsmønstre vi benytter for å fylle den.
Vi har i denne sammenheng reflektert over om det er behov, eller trekk ved vår personlighet som gjør
at vi søker mot —eller finner mening i de rollene vi har gått inn i. Er det da slik at rollene våre både
blir middel for å ivareta vår personlighet, og middel for å oppnå gevinster for organisasjonen og dens
virksomhet. Rossvær skriver, "For at vi skal kunne forstå hvilke krefter som danner, opprettholder og
endrer organisasjonene, må vi først og fremst være inneforstått med hvordan folk som lever i disse
systemene og dermed påvirker dem, selv tolker den virkeligheten de lever i."
I diskusjonen har vi kommet inn på temaet rollekonflikt, som Bjørvik definerer som en situasjon hvor
individet kjenner på forventninger som oppfattes å være i konflikt med hverandre. Dette kan gjelde
både motstridende forventninger fra omgivelsene og dissonans mellom egne forventninger og
omgivelsenes forventninger. Her har vi vært opptatt av mekanismer for å håndtere konfliktene, ett av
disse perspektivene er rolleforhandlinger med omgivelsene. Vi har funnet støtte for dette i Tian
Sørhaugs artikkel "Hva skjer med den doble kroppen?" (Sørhaug 1996).
Sørhaug diskuterer forholdet mellom rolle og person, og påpeker sammenhenger og farer ved å se det
personlige i relasjon til posisjonen. Han sier: "Det er det personlige ved personer som gjør dem til
ledere, men person og posisjon er ikke-identiske størrelser". Utsagnet har gitt oss hjelp til å sortere
koblinger mellom personlighetspersepsjon og egen rolle, og mulighet til å skille mellom egne behov
og de behov rollen skal ivareta. Intensjonen er å få frem informasjon som kan bidra til å skape
forandring, eller som Gregory Bateson sier: "Infonnasjon definert som en forskjell som gjør en
forskjell.". (Ulleberg 2004)

3.2 Det narrative perspektivet
Prosjektoppdraget inviterer spesielt til undersøkelse av egen lederrolle gjennom narrativ metode.
Denne er derfor viet spesiell oppmerksomhet, dels gjennom at basis for oppgaven er egne historier
som uttrykker forståelse av rollen i samspill i våre organisasjoner, dels gjennom refleksjon rundt
erfaringer som ligger i historiene og dels gjennom forankring av tilnærmingen i narrativ teori.
Her bygger vi inn en forståelse basert på Michael White, som hevder at "folks erfaringer om en
opplevd verden og alle fortolkninger om opplevde erfaringer engasjerer folk i fortolkninger", og at
"mening eksisterer ikke før tolkningen av erfaringer". (White 1981) Slik kan ikke mening og erfaring
skilles fra hverandre. Fortellinger er ikke bare gjengivelse av livet i ettertid, men de er bestemmende
for livet i den forstand at de har virkelig effekt på hvordan livet formes. Fortellinger bestemmer
hvordan verden oppleves, de strukturerer erfaringer og påfølgende fortellinger, de står i en kulturell
kontekst, er stadig i forandring og er samtidig med på å gi verden forutbestemt mening. (Lundby 2003)
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Perspektivet kan sammenfattes med forståelsen av personlighetsdannelse. Vår forståelse av det som
skjer med / rundt oss er ikke direkte avledet av virkeligheten der ute. Det er ikke et "ett-til-ett"
samsvar mellom virkelighet og beskrivelsen av virkeligheten. Vi har en evne i oss til å skille ut, og det
vi skiller ut er preget av, og handler om hvem den som skiller ut selv er. Slik oppstår mange ulike
beskrivelser av en virkelighet, og beskrivelsene er ifølge Lundby heller relasjonelle enn representative.
Her oppstår et vesentlig insitament for utforsking av egen person / rolle. Det vil være i det ukjente, og
kanskje ubehagelige, ny og nyttig endringskunnskap kan ligge. Narrativ forståelse setter et prosessuelt
begrep på dette; det som er "fraværende, men implisitt". Prosessen i gruppa har bidratt til å synliggjøre
deler av det fraværende men implisitte, ved at vi har fortalt deler av vår opprinnelseshistorie, delt og
reflektert rundt hverandres jobbhistorier, og ved at vi etterkant av refleksjonene har gått tilbake til
utgangspunktet og sett oss selv som ledere i lys av den forståelse speiling og refleksjon har gitt.

3.3 innflytelse og makt
Som ledere ønsker vi å ha, trenger å ha og har makt i forstand innflytelse. Makt i en lederrolle er både
legitimt og hensiktsmessig, samtidig som rollen gir rom for maktutøvelse som etter dens formål
verken er legitimert eller hensiktsmessig.
Makten i en rolle kan etableres på flere måter; formelt gjennom tilsetting og arbeidsgivers styringsrett,
gjennom personens kompetanse og faglige autoritet og ved personens naturlige autoritet. Her knyttes
formaliserte ytre strukturer sammen med hvem personen er, som utgangspunkt for en maktbase. Helt
uten å si noe om hvilke kvaliteter denne makten har dannes et bilde av noe som er stabilt og tilstede,
som en mulighet til å planlegge fremtiden og innfri rolleforventninger, og med tro på forutsigbarhet
hva gjelder utspill/respons. Dette perspektivet springer ut fra klassisk (mainstream) organisasjonsteori.
Det kritiske perspektivet utfordrer en slik forutsigbarhet. Her tenker en at makten må forhandles frem i
samspill med omgivelsene, det er hvordan personen fremstår, uttrykker seg og responderer som gir
maktbasen. Utspill fra leder har virkning og gir effekt på mottager, disse påvirker mottagers respons
som i neste omgang innvirker og har effekt på leder og vice versa. I en samhandling med mange
mennesker, som både individuelt er ulike og i ulike situasjoner vil reagere forskjellig, blir bildet alt
annet enn forutsigbart.
I historierefleksjonene våre finner vi vilje til ledelse, tro på saken, målorienterte handlingsmønstre og
uttrykte behov for anerkjennelse. Hos tre vennlige og velvillige hjelpere speiles ideer om en tilnærmet
ideell verden der påvirkning er mulig og det oppleves frihet når en får bestemme. Vi har trolig valgt
våre roller med dette for øye. For å nå slike mål må vi ha evner og muligheter til innflytelse på
omgivelsene. Dette uttrykker behov for klart manifesterte maktbaser, noe vi forstår som forløpere til at
fenomenet fremstår i våre historier,
Forløperne har opphav både i oppgavene som er tillagt rollen; det er en jobb som skal gjøres, og i våre
personlige preferanser for å kunne gjøre jobben. Leders personlighet er etter vårt syn et vesentlig
instrument for gjennomføring av oppgavene. En måte å forstå personlighetsdannelse på er i et
psykodynamisk perspektiv der en legger til grunn at vi fremstår som et resultat av vår egen oppvekst
og historie. Med basis i arv og miljø er vi dannet som personer med måter å være på, oppfatte ting på
og med ulike måter å reagere på, preget av hvordan vi ble møtt som barn. Noe er gjennom oppvekst
muliggjort (ressurser) og noe er hindret (begrensninger) (Helfaer 1996)
Som voksne har vi i tillegg underveis i vår dannelse / utdannelse ervervet oss en rekke ferdigheter
basert på kunnskap, erfaring og mestring, som kombinert med våre iboende egenskaper kan sies å
være det felles grunnlag vi som personer har å bidra med inn i våre omgivelser. I interaksjon med
andre blir vi "den vi er" gjennom det som anerkjennes / bekreftes / den beskyttelse som aktiveres etc.
Perspektivet her kan betegnes som "personlighetsreproduksjon" versus "personlighetskonstans".
Personens behov for makt og forutsetninger for hvordan makt utøves, kan forstås i lys av dette.
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Refleksjonen viser hvordan maktbasene våre dannes; gjennom de formalia som beskriver rollen og i
kraft av hvem vi er til å fylle den. Med dette i sekken går vi inn i de rolleforhandlinger som til enhver
tid skjer mellom aktørene. Vår maktbase er således ikke en statisk tilstand, men et handlingsrom der
den løpende dialogen påvirker rommets størrelse og "møblering".
Vi legger til grunn at i en kompleks verden vil ulike perspektiver samtidig kunne gi meningsfulle
måter å forstå sammenhenger på.. I organisasjoner vil noen forhold ha forutsigbarhet og kunne
målstyres, mens andre ganger vil det ikke være mulig i etterkant å påvise hva som førte til hva. Her
avgrenses drøfting av konsekvenser til hvordan leders selvforståelse av makten i rollen kan ha
konsekvenser for samspill i/med organisasjonen.
Tydelig ledelse gir forutsigbarhet og trygghet men kan både hemme og fremme ønsket
utvikling
Bevissthet på egen rolleutforming, og hvordan en fyller rollen gir mulighet for å inkludere
eller ekskludere medarbeidere
En leder med syn for symfonien men med skylapper for instrumentene risikerer å løpe foran
og vil ikke bringe fram det beste i organisasjonen
Usikkerhet knyttet til rolle og oppgaver kan øke leders kontrollbehov, og derved hemme
trivsel eller kreativitet, som er viktige indikatorer for skapende aktivitet
Når organisasjoner i et kritisk perspektiv er uforutsigbare, og leder der må håndtere både
kontroll og ikke-kontroll, vil sterkt kontrollbehov skape usikkerhet
Forsøk på kontroll for å kompensere for egne ernosjonelle behov kan gi uhensiktsmessig
dominans, kamuflert autoritet på siden av målene og grobunn for usunne nettverk og allianser
Hva enten en tenker strukturert målorientering eller uforutsigbare dialoger, vil økt
selvforståelse gi økt bevissthet på egen rolle og derved øke mulighetene for å velge handling
Stilt overfor dikotomien stabilitet —uforutsigbarhet utfordres leder på sin makt
En integrert person kan i større grad stille seg selv til disposisjon og bedre fylle rollen med
personlig autoritet. I vår tid der stabile verdier og autoriteter utfordres antas det å ha større
betydning enn før.
Tankegangen om at vesentlige deler av grunnlaget for samhandling utvikles i løpende interaksjon,
fordrer fokus på dialogen som redskap. Åpen og undrende dialog på hva som skjer blir redskap for å
lede. Den grad av bevissthet leder her har omkring egen person, og den integrasjon vedkommende har
av sin person og sin kompetanse vil påvirke mulighetene for å stå i slike åpne dialoger.
I en interaksjon der (også) leder reproduseres og forsterkes i samspill med de han/hun leder vil nettopp
de egenskaper vedkommende rommer kunne bli mer eller mindre synlige. Bevissthet om egen person
og rolle vil ikke kunne avverge alle vansker, men må kunne sies å ha stor betydning for i hvilken grad
leder kan se og forstå sin egen innvirkning, og kunne dreie den i retning organisasjonens beste.
Erkjent autoritet brukt med bevissthet om dens mulige styrke og innvirkning, blir et viktig verktøy i
dette. Bevissthet leder i retning av ansvar, når man vet kan man ikke lenger si at man ikke vet.

3.4 Identitetpåvirkervalg av rolle
Ledelse er i stor grad samspill med andre, og i samspill skapes forståelse av hva jeg gjør og hvem jeg
er, gjennom interaksjoner der effekt påvirker virkning og omvendt (Stacy 2003). Menneskelige
aktiviteter er prosesser som hele tiden uttrykker seg gjennom responser i forhold til omgivelsene,
egenskapte og svar på stimuli. I det komplekse samspillet med andre mennesker trer det frem
handlinger som spiller sammen til et mønster som ikke kan forutsies eller brytes ned i noen
forklarende analyse.
Begrepet identitet er knyttet til det grunnleggende spørsmålet: Hvem er jeg? Den er dannet på
grunnlag av arv, oppvekstvilkår og holdninger, erfaring og kunnskap, men vil på ingen måte være
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statisk, for synet på oss selv varierer i takt med den rollen som er framtredende og situasjonen vi er i.
Rolle og identitet påvirker hverandre gjensidig. (Brudal 1999)
Den mer stabile del av identiteten er nok knyttet til personligheten. Væremåten endres mindre i voksen
alder. I hvor stor grad vi er utadvendte, samvittighetsfulle, nevrotiske er ganske faste parametere som
påvirker identiteten og bidrar til at vi er gjenkjennelige som innehavere av ulike roller. Man kan si at
identiteten styrer rollen.
Som voksne vil de fleste være gjenkjennbar om de innehar den ene eller den andre rollen. Flere av
aspektene for identitetsdannelse vil ha en hovedlinje eller noen elementer som står fast og danner
grunnlag for å besvare hvem jeg er tilnærmet likt fra gang til gang. Samtidig er det vel mer regelen enn
unntaket at det er variasjon i synet på hvem vi er. Avstanden mellom fortreffelig og udugelig er liten
når vi møter store utfordringer og i enkelte roller vi spiller. Slik sett kan man også si at identiteten
dannes i samspillet med andre og kan endres med valg, kunnskap og erfaring.
Det mest markante likhetstrekket vi har er at vi innehar yrkesroller som ledere, som i stor grad bidrar
til å styrke egen identitet og at vi i stor grad knytter identiteten til yrkesrollen. Alle tre er ledere som
opplever å lykkes, selvbildet er rimelig godt og historiene gjenspeiler god tro på å mestre utfordringer.
Muligens er selvbildet noe bedre enn det burde være, noe som kan være nødvendig for å fylle rollen
tilstrekkelig. Historiene gjenspeiler at vi føler oss viktige og tidvis uunnværlige i våre roller, og det
kan være grunn til å trekke realiteten i dette i tvil. Dette får oss til å tro at stor selvaktelse er et
hjelpemiddel eller støtteverktøy for å stå trygt og stødig i rollen, særlig i møtet med utfordringer
En kan tenke at våre valg av rolle er gjort ut fra måten vi forstår oss selv. Ingen av oss ønsker
innskrenkinger av handlingsrommet, noe som kan tolkes til ønske om den frihet og makt som ligger til
lederrollen, og at den egenskapen ved rollen veier mer enn ulempene. Som leder sitter vi med makt til
å styre valg, makt over ressurser som følger rollen gir mulighet for kontroll over handlingsrommet, og
derved logisk sammenheng mellom forståelse av hvem vi er og yrkesvalg.
Identitet kan også være knyttet til verdisystem. Vi har alle valgt å jobbe i helsevesenet, det er derfor
ikke overraskende at alle tre uttrykker at jobbvalg henger tett sammen med at vi er glad i mennesker
og vil andre vel. I avklarende runde for å kartlegge vår identitet, ble følgende uttrykk benyttet i synet
på egen identitet: hjelper, vil andre vel, selvstendig hjelper, må jobbe med folk. Trolig er vi alle bærere
av et grunnsyn med et ønske om å hjelpe, og yrkesrollen forsterker utgangspunktet.

3.5 Status i rollen
Vi forstår også status i et rolleperspektiv; leders status er dels gitt gjennom formell beskrivelse,
deretter etableres status i kraft av personlige egenskaper og slik en fremstår og bekreftes i interaksjon
med omgivelsene. Status kan være opplevd og erkjent, men også underkjent. Leder er satt til å fremme
organisasjonens mål, frembringe det beste i dens medarbeidere for å nå disse, og til å inspirere til
bevegelse i retning målene. Akseptert status antas å øke mulighet for rolleoppfyllelse.
Leder er organisasjonens ansikt innad og utad, operativt ansvarlig for organisasjonens virke, og
forbindelsesledd mellom organisasjonen og andre enheter. Leders status preges gjennom de relasjoner
og nettverk leder inngår i, her oppnås bred informasjon som øker status. (Mintzberg 1989) Status i
lederrollen handler også om at det er leder som gjennom formell autoritet forplikter organisasjonen i
beslutninger, har hånd om ressursfordeling og som må ta tak i kriser og konflikter
Forhold som vil påvirke status når vi vurderer lederrollen i lys av selvforståelse vil være
anerkjennelse, tillit, den trygghet leder bidrar til, dialogevne og evne til inklusjon. Respekt for seg selv
og andre vil farge samhandlingen og prege hvilken autoritet lederen får. Tilsvarende kan status
svekkes der leder mangler disse elementene i sin rolleutøvelse, der en etablerer for stor avhengighet til
seg som person og der selvstendigheten skaper avstand.

side 23 av 28

Prosjektoppgave nasjonalt topplederkurs
Refleksjonene viser at våre oppgaver ofte har et bakteppe av bekymringer; sykdom, lidelse,
ressursmangel, hjelpebehov. Og vi er personer som både har sterke behov til å være i "hjelperollen" og
som har med oss en grunnleggende optimisme og entusiasme inn i dette. Her finner vi en type
seriøsitet i det vi gjør som lett leder til en problematiserende tilnærming, vi jubler ikke for "hule"
påstander, blir ikke "bejaende" men har en sterk og utholdende "stå på" holdning.
I historierefleksjonen fremstår holdninger der vi er kritiske av natur, tendens til å tillegge seg selv stor
betydning, ambisjoner om å være "best i klassen", behov for anerkjennelse og verdsettelse. Verdier og
ideologi synes å gi grunnlag for at vi velger de posisjoner vi har, med klare ønsker om innflytelse.
Personene i rollene fremviser selvtillit men samtidig sårbarhet, der hjelperen lett tar overhånd og selv
vanskelig ber om hjelp.
Statusutforming på slike grunnlag vil preges av den rollebevissthet og dialogevne vi som ledere har.
Bevissthet på og åpenhet om våre forventninger vil øke interaksjonen hvor rollene skapes. Motsatt kan
risikoen ved manglende tydelighet og deltakelse bli flinke ledere som tar ansvar fra andre og etablerer
taus kunnskap, noe som hemmer organisasjonens utvikling og dens felles kompetanse. Personen i
rollen kan i sin rolleutøvelse kompensere for personlige behov, og en vei til å transformere dette
positivt er bevisstgjørende dialog med omgivelsene. Ledelse skjer gjennom deltagelse i sosiale
systemer, der mening dukker opp gjennom komplekse responsprosesser, og der status like gjerne kan
være hinder som nytte. (Stacy 2003)
Leder vil gjennom sin person ha innflytelse på utforming av egen status, og resultatet av utformingen
vil ha betydning for mulighetene til å nå målene. Leders innsats her kan således både fremme og
hemme organisasjonens mål:
Leder blir opplevd positivt, blir verdsatt og etterspurt / leder blir utilgjengelig i sin flinkhet
Leders autoritet fremstår som et fyrtårn og viser retning / leders autoritet binder
medarbeidernes kreativitet
Leder bidrar til måloppnåelse og suksess / leder gjør organisasjonen avhengig av seg og
derved til en sårbar organisme
Samspillet i organisasjonen gir energi og blir produktivt / samspillet blir krevende, tar mye
fokus og energi og hemmer måloppnåelse
Leder forstrekker seg i egen innsats, rollen blir en ensom posisjon og en risikerer å gå tom /
leder aksepterer sin rolle som deltager i organisasjonen, kan be om hjelp og både gir og mottar
støtte.
Konsekvensene går i ulike retninger, og påvirkes av valg en gjør. Det kan være grad av tilgjengelighet
og tilstedeværelse, synlighet gjennom deltagelse i dialog, med vilje til å gi og kreve, samt evne til å gi
sosial støtte. Her vil den inkludering av medarbeidere leder evner ha stor betydning. (Skogstad 2000)
Organisasjonen kan etablere systemer for arbeidsdeling og ansvarsfordeling, der leder presenterer
tydelige lederforventninger, og hvor egen og andres innsats balanseres. Informasjonsflyten som
praktiseres påvirker medarbeideres innsikt i og eierforhold til, organisasjonens oppgaver og mål.

3.6 Rolleforhandling.
Forståelsen av rolleforhandling er hentet fra "Ryddeguttens blues" av Rune Rønning. Lederrollen kan
betraktes som et skall rundt lederens person. (Sørhaug 1996) Rolleskallet gir struktur, forutsigbarhet
og trygghet til leder og den som blir ledet. Særtrekk ved personen kan ses som utbulinger i skallet og
manglende ferdigheter som huller i skallet. Et slikt hull kan være lederen som hjelper før han har tenkt
seg om. Når lederen mangler beskyttelse, er det lett å handle ut fra egne ernosjonelle behov framfor
struktur og forutsigbarhet. Noen av særegenhetene kan være kompatibel med rollen og andre ikke.
Bevissthet rundt dette er vesentlig i egenforståelsen.
Hva er det som vil føre oss som ledere i en rolleforhandling, og hvilke løsningsmuligheter finnes?
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I våre historier foregår det i hovedsak tre typer rolleforhandling
Forventningene til oss kan være så store at de ikke lar seg tilfredsstille, fordi kravene er for
store. Fra våre historier er forstrekking et godt eksempel, og tid er et knapt gode.
Rollesenderen sender signaler om to typer atferd som er i konflikt med hverandre. Lederen
opptrer på en forventet og akseptert måte i forhold til rollen, men mottakeren hører og ser i
tillegg irritasjon og sinne som trenger gjennom budskapet i kommunikasjonen.
Konflikt mellom egen oppfatning av rollen og andres forventning. Som ledere kan vi ha sterke
meninger om hvordan rollen skal utformes, selv om de ansatte, styret, kommunehelsetjenesten
etc. forventer annen atferd.
Det er enighet om at forstrekking er et handlingsmønster vi har felles. Når samtidig tiden er
knapphetsfaktor, vil en løsning være å finne i å dele opp rollen i flere roller. Organisasjonssjefen
forteller om en økning i arbeidsstokken. De er heldige, for det er ikke ofte man oppnår økt
ressurstilgang. Hyppigst løses dette gjennom å prioritere, legge fra seg oppgaver eller delegere til
andre. Samarbeid kan også være en måte å angripe tidsknappheten på, og organisasjonssjefen
kombinerte økning i arbeidsstokken med samarbeid om å redefinere rollene i enheten. I våre historier
har vi også eksempler på deling av roller, eksempelvis divisjonssjefen som tok med seg 5 oppgaver på
lederkurs, og vikaren fylte ikke hele rollen, noe som resulterte i to nye roller.
Oles historie beskriver lederen i kommunikasjon med de ansatte. Det blir gitt kritikk fordi det er sprik
mellom intensjon; det en ønsker å uttrykke, og slik en faktisk oppleves å fremstå. Irritasjon og sinne
trengte gjennom hovedbudskapet. Det blir gitt signaler om to typer atferd. I dette tilfellet mottok
lederen kritikk. Han tok saken opp i et personalmøte, og beskrev sin rolle på nytt.
Rolleanalysen avdekket ulike forventninger fra ulike aktører, eksempelvis har styret og brukerutvalget
ulike forventninger. Et annet eksempel er at i divisjonssjefens ansvarsområde er det ikke lenger en
enhetlig tjeneste, fordi samordninga ikke har vært i fokus. Det er forskjell i måten avdelingssjefene
fyller rollen. Standardisering er et av satsingsområdene. Med dette tvinges avdelingssjefene til å
justere egen rolle, noe som igjen far ringvirkninger dypere i organisasjonen. Prioritering mellom
rollesenderne er et hyppig alternativ til løsning. Alle tilpasser seg nytt styringsdokument. Faren er at
svake rollesendere blir nedprioritert. Vi har lenge hatt som målsetting pasienten i sentrum, men
pasientens stemme i seg selv har ikke vært sterk. Nå er bevisstheten på dette stor i helsevesenet, noe
som har resultert i større fokus på brukerstemmen.
Refleksjonen over egne historier ga oss mulighet til å kjenne på og vurdere hvordan vi fyller rollen og
hvordan vi tilpasser oss den. Vi har det til felles at løsningsrefleksen ligger klar, men trolig uten at
årsaken til fenomenet rolleforhandling har vært oss bevisst. Refleksjonene over egne historier har
avdekket utbulinger i rolleskallet, og hull i skallet. Vi har gått inn for løsninger som i realiteten er
forhandlinger om lederrollen. I denne prosessen buler særtrekk hos rollehaveren litt her og der, noe
som aktiviseres under rolleutviklingen, og vi øyner noen hull her og der som tegn på mangler som
avdekkes. Refleksjonen har vært et insitament til å både se oss selv bedre i situasjoner med
rolleforhandling, og samtidig er vi blitt utfordret på å se de andre som er involvert.
Om man skulle trekke noen konklusjon om hva som framover vil føre oss i en rolleforhandling, der vi
går ut med et dårlig resultat, tror vi erkjennelsen om tilstedeværelse for andre uten tydelighet på egne
behov, er et fellestrekk. Refleksjon og speiling har gjort oss mer bevisste på hvordan hjelperrollen er
sterkt forankret i vår personlighet.

3.7 Endring
Med endring som fenomen ønsker vi å vurdere om våre historier, refleksjoner, drøftinger i
gruppearbeidet og litteraturstudier peker på andre valg og handlingsmåter for framtida.
Læringen har i stor grad bestått av litteraturstudier og refleksjon over egne historier. Vi har også
reflektert over hverandres historier og gitt undrende innspill. Prosjektgruppen har stilt spørsmål og
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drøftet aktuelle forandringer som vil tjene den enkelte leder. Dette kan vi kalle erfaringskunnskap,
men måten å lære på skiller seg fra erfaringslæring i Scientic Management der man oppnådde stadig
større effektivitet gjennom å dele oppgavene opp i stadig mindre enheter. Læringseffekten oppnås her
gjennom atferdsbasert tilnærming i henhold til Banduras teori om sosial —kognitiv læring.
Informasjonen kommer fra historien, de andre i prosjektgruppen, ansatte og litteratur. Deretter
gjennomgår informasjonen kognitiv informasjonsbehandling. Vi oppnår observasjonslæring gjennom
å observere og imitere. Den kognitive informasjonsbehandlingen gir selvkontroll og subjektiv
mestringsevne. Det hele munner ut i atferd som er endret gjennom nye innspill.
Implisitt i alle historiene er det en bred enighet om at forstrekking er et handlingsmonster vi har felles.
Hjelperrollen er utpreget og vi strekker oss så langt vi kan og ofte litt lenger enn det som er bra for oss.
Kan det være at vi er engstelige for at selvaktelsen skal reduseres, og kompenserer med forstrekking?
Vi har tro på oss selv, men identiteten utfordres og vi må finne balanse, og det kan være at vi benytter
forstrekking til dette. Kvalitet i arbeidet og gode samarbeidsvaner kan bidra til å senke dette behovet.

Ut over dette er det større variasjon i behovene og ønskene om forandring hos gruppemedlemmene.
Den enes endring er en bevisst satsing på strategisk utvikling i fagområdet. Endringen krever at nye
samhandlingsarenaer utvikles. Dette vil påvirke dagens tette samhandling i egen organisasjon. For å
frigjøre rom til utvikling, må det vises vilje til å slippe taket i noen gjøremål. Det må foretas noen
andre valg enn tidligere. På samme tid vil det være fornuftig å skape aksept for forandringen hos de
ansatte. Konsekvensene av et slikt valg vil være nye læringsmuligheter på overordna nivå, utvikling av
strategiske ferdigheter og utvidelse av samhandlingsarenaene.
Den andres endring dreier seg om å slippe kontroll eller redusere kontrollen, og det er i hovedsak
historien som leder til denne konklusjonen. Ansettelse av flere arbeidstakere kan muliggjøre en slik
forandring. Uansett vil forandringen kreve en sterk prioritering og en bevisst holdning til å påta seg
oppgaver i mer tilpassede mengder. Forstrekkingen er hovedutfordringen, og om det ikke skjer
forandring, vil lederrollen fylle hele døgnet. På sikt kan konsekvensen bli at det ikke er mulig å
fortsette i jobben uten at forandring inntrer. Både leder og organisasjon vil være tjent med dette.
Den tredjes endring går på å dreie fokuset fra et kortsiktig oppdrag til en langsiktig utfordring.
Det første skritt på veien var tydeligst i den gjennomførte rolleanalysen, der arbeidstakerne blant annet
ber om at lederen ikke sliter seg ut og reduserer tempoet noe. Man kan også øyne utfordringen
gjeimom historien. I et langsiktig perspektiv er det viktig at man har en bærekraftig stil som gjør livet
fornybart selv under store utfordringer. Det er mulig at en slik omlegging krever demping av egen
betydning. Organisasjonen er ikke tjent med et fyrtårn som brenner opp. Endringen vil trolig kunne
virke positivt sett i forhold til lederen som rollemodell ved endring til en bærekraftig stil.

4 Epilog
Egen ledelsespraksis

i lys av selvforståelse,

hva fant vi?

Vandringen rundt "Halfway Mountain" ble både spennende og provoserende. Vi fant det sammensatte
og varierte f.jellet,med løs stein og fast berg, og der enkle stigninger ble avløst av komplekse
fremspring. Tilgjengelig og utilgjengelig på samme tid. Opplevelsen av f_jelletvarierte etter som vi
bevegde oss. Når opplevelsen var anerkjennende og bekreftende, gjorde det godt, når møtet påpekte og
utfordret oss lot vi oss provosere og frustrere. Og kanskje var det da vi måtte søke etter andre
innfallsvinkler. Vi ser hvordan vi som de vi er, sterkt setter vårt preg på møtet, og vi ser hvordan vi
underveis preges av omgivelsen vi er i.
Derfor ble det vanskelig å skille eksplisitt mellom person og rolle, selv om disse ikke er ens.
Vandringen viser oss hvordan lederskap utøves gjennom personlige allianser, der vi eksponeres i
prosessene. Sørhaug sier: "Det er det personlige ved personer som gjør dem til ledere. Følgelig kan de
bli identiske med sin egen makt og myndighet".
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Noen ganger forserer vi med makt, trenger oss frem og igjennom. Andre ganger er vi mer vare,
tenker om det er samsvar mellom bruken av makt og maktens motiver, og det som er godt for
organisasjon og pasient. For så igjen stange hodet i veggen - massiv og hard, og strever med å våge et
annet perspektiv. Hemmet av at makten kan leve sitt eget liv
Vår grunnleggende refleksjon er å være vare på våre motiver og handlinger. Stille oss kritisk til vår
praksis, spørre oss selv og reflektere over; hva er det som driver denne handlingen, hvem sine behov
er det som primært tilgodeses nå? Hva fører denne handlingen, eller ikke-handlingen til; for
organisasjonen og pasienten?
Kanskje er vår viktigste erfaring med dette arbeidet, at prosessen har gjort oss mer bevisst, mer etisk
våkne. Kanskje et ikke uvesentlig bidrag i en kompleks verden der mange beskriver verdiforvitring.
Fjellet er stort og mangesidig og det forvitrer, og består. Sammen og hver for oss har vi beveget oss et
stykke rundt, og vi har gjort oppdagelser, som faktisk gjør en forskjell. Vi er verken kommet rundt
eller tror at alt er sett på en runde. Det handler for oss om evne til stadig å være i bevegelse, og stille
oss våken og kritisk til hvordan vår selvoppfatning virker inn på rolleutøvelsen.
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