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DEL I:

INNLEDNING

1. Om målet med oppgaven, problemstilling og
avgrensninger
1.1

Om oppgaven

Det finnes ingen entydig felles anerkjent definisjon av hva som er god ledelse. De
fleste er imidlertid enige om at det handler om å få medarbeidere til å trekke i samme
retning og mot felles mål. De fleste er også enige om at det eneste som er helt
sikkert for ledere i dag, er at målene eller delmålene vil bli endret pga nødvendige
omstillinger - både indre og ytre som av de fleste kalles endringsledelse.
For å kunne konkretisere mål og få medarbeiderne med seg kreves at man både
evner å beskrive og kommunisere den virkeligheten man står oppe i og den man
ønsker å nå i form av målbilder.
Det overordnede målet for oppgaven er derfor å se om vi klarer å trekke ut noen
allmenne lærdommer av et konkret eksempel (OUS), der de slet med å enes om hva
som er det ”rette” målbildet. Klarer vi å finne teori som kan belyse narrativet og
derigjennom gi oss kunnskaper som vi kan benytte som ledere i egen hverdag?
Hverdagen vår består også av endring, omstilling og vansker med å kommunisere
klare målbilder med våre medarbeidere og kolleger, om enn i mindre skala.
Oppgaven tar utgangspunkt i en enkelt omstilling for en gruppe av sykehus, nemlig
sammenslåingen av Aker, Rikshospitalet og Ullevål til ett felles Oslo
universitetssykehus (OUS). Det er av stor betydning at sykehusene lykkes i sin
omstilling. OUS blir Norges desidert største sykehus, og uhensiktsmessige løsninger
vil få konsekvenser for både sykehuset, resten av regionen, men også landet for
øvrig. Narrativet beskriver at det på det tidspunktet da det ble skrevet, er betydelige
forskjeller mellom sykehusene i hva de ser for seg vedrørende det fremtidige felles
sykehuset. Innholdet i de vedtakene som er fattet, er omstridte og tolkes ulikt
avhengig av hvem som ser dem.
Alle i gruppen hadde ulik personlig motivasjon for å gå inn i dette arbeidet. I tillegg til
den som er beskrevet i narrativet er de som følger:
”Grunnen til at oppgaven fenget, var at jeg i utallige situasjoner har mistenkt ulikt
referansegrunnlag, erfaring og gruppetilhørighet for å være hovedutfordringen når
mennesker fra ulike miljø skal komme fram til gode løsninger på felles problem. I
møtet mellom folk i en ny organisasjon har jeg i tillegg observert at diskusjon om
tema ofte er mye mindre konstruktivt enn at folk møtes og jobber sammen. Etter
samarbeid over litt tid har jeg sett at utfordringene blir vesentlig mindre mellom
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mennesker. Man begynner å se ting atskillig mindre ulikt. Samtidig ser man at
skillene gjerne øker mellom disse og andre grupperinger.”
Jeg har som leder ved flere anledninger undret meg over hvorfor oppnådd resultat
eller retning på prosess synes å være så ute av kurs i forhold til den "bestilling" som
er gitt, til tross for skriftlighet, diskusjon og oppfølging underveis. Jeg har også erfart
i en helt konkret sak hvordan prosessen og dermed resultat ble korrigert underveis
ved å endre strategi fra møtevirksomhet til å jobbe i lag. Mitt ønske med oppgaven
var derfor å bevisstgjøre med selv som leder på hva som skjer, hvorfor det skjer og
hvordan jeg kan handle for å sikre måloppnåelse.”
”Det aktuelle narrativet inneholdt flere elementer av teori jeg kjenner ut fra min
bakgrunn som klinisk psykolog. Jeg så en mulighet til å trekke tråder mellom min
kliniske kunnskap og min nåværende jobb som leder”.
Som det fremgår av avsnittet over, har vi ingen ambisjoner i oppgaven om å komme
med konkrete løsninger eller å gi råd til den nye sykehusledelsen i OUS, men å
hente ut lærdommer som kan være allmenngyldige i all ledelse. Vi mener oppgaven
og problemstillingen er grunnleggende i ledelse og en utfordring i mange
lederhverdager.

1.2

Problemstilling

Hvorfor og hvordan kan personer eller ledergrupper ende opp med helt
forskjellige virkelighetsbilder rundt en felles problemstilling, til tross for
felles fakta? Finnes det enkle teknikker for å avdekke ulike oppfatninger
tidlig?
Det finnes ikke noen entydig definisjon av virkelighetsbilder. Vi velger i oppgaven å
benytte Berger og Luckmanns (1966) definisjon av begrepet ”Virkelighet”: kvaliteter
som er knyttet til fenomener som vi erkjenner har en eksistens uavhengig av vår
egen vilje (vi kan ikke ønske dem bort). Og forstår i fortsettelsen ”virkelighetsbilder”
som det man ser for seg eller beskriver av denne virkeligheten eller ønskede
framtidige virkeligheter (målbilder).
I deler av oppgaven benyttes virkelighetbilder synonymt med målbilder – eller et
felles sett av oppfatninger. Det grenser etter det vi oppfatter også til det mange
definerer som paradigme (Morgan, 1988).

1.3

Valg av tilnærming og et forsøk på en ”forklaringsanalogi”

Vi har som sagt valgt å fokusere på de mer på grunnleggende problemstillinger i
hvordan og hvorfor ulike virkelighetsbilder oppstår og hvordan vi kommuniserer rundt
dem.
En generell analogi som vi selv har funnet som nyttig når vi forsøker å forklare til
andre hva vi forsøker å forklare er følgende; Folk er enige på ”fruktnivå” – de
snakker om frukt og beslutter at de må kjøpe frukt. De oppdager først når frukten
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ligger på bordet at noen har ment bananer og andre appelsiner, for det har aldri vært
avklart hva den enkelte mente med frukt.
Vi vil derfor forsøke å finne ut hva det er som gjør at noen faktisk bare tenker
bananer når de snakker om frukt, mens andre tenker på appelsiner og mener at dette
er selvfølgelig både for en selv og andre.

2. Historie – Narrativ
Løp!
Jeg sitter og skal gi innspill til ”visjon og målbilde - Integrasjonsprogrammet Oslo
universitetssykehus HF”. Det er en mandag kveld i januar og det er få på jobben. I
styremøtet kommende torsdag skal det velges ny direktør for Oslo universitetssykehus
(OUS).
Selv om strategi og langsiktig målbilde trolig vil være noe som den nye direktøren selv
bør få utforme, så ønsker den midlertidige ledelsen at sykehusene som inngår i nye OUS
nå skal utarbeide et felles målbilde som skal ligge til grunn for integrasjonsprogrammet.
Min undring (og frustrasjon) er at sykehusene som skal integreres / fusjoneres
tilsynelatende har så ulike målbilder – eller ønsker - for hvordan det fremtidige sykehuset
i Oslo skal se ut. Jeg opplever at styrevedtakene tolkes på ulike måter avhengig av
hvem som leser dem, både individuelt og mellom grupper (ledelsen ved de ulike
sykehusene), og man legger ulikt innhold i begreper. Hvordan er det mulig? Hva skyldes
dette og hvordan kommer vi videre?
Følgende eksempel er en illustrasjon på ett av de punktene vi skal komme med
innspillene på; Fra notatet står det; ”Det nyetablerte OUS HF skal bestå av tre
differensierte sykehus med spesialkompetanse for alle funksjonene de betjener”. Det står
ikke hva som skal være grunnlaget for dette, og det står ikke noe om antall sykehus i
styrevedtaket etter det jeg har fått med meg. Det er ikke gitt at sykehusene i sine
målbilder er enige om at det på sikt skal være tre sykehus. Heller ikke om det skal være
organisert med utgangspunkt i f.eks. pasientforløp eller ”medisinske grener”.
Omstillingsprogrammet i Helse Sør Øst har pågått siden 2007. Som en del av dette har
det pågått et eget arbeid spesielt for Sentrum, da det er anerkjent at det er spesielle
utfordringer for Oslo (Aker, RH, UUS diakonhjemmet og Lovisenberg.) I dette arbeidet
har det vært stort fokus på å grundighet og medvirkning i beslutnings- og
forankringsprosessene. Det har vært ukentlige møter på direktørnivå og fagdirektørnivå
mellom sykehusene, og alle tema er spilt tilbake til hver sykehusledelse og videre til
fellesmøter både på direktør- og fagdirektørnivå. I tillegg har det vært
høringskonferanser, allmøter og møter i ulike faglige fora. I prosessen er 6 forslag til
organisasjonsmodeller kuttet ned til to, og i den etterfølgende høringen har det vært
konsensus i sentrumssykehusene om modell 1, som er en samling av lands-, region-,
område- og lokalsykehus i ett foretak.
På tross av dette er jeg sikker på at hvis noen nå sier løp! – så vil man se at folk løper i
helt ulik retning. Dette til tross for at de ulike sykehusene jo har jobbet sammen om
denne prosessen i flere måneder.
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Hva er de så uenige om og hvorfor er de det? Har de trodd at de er enige uten å oppfatte
at de ikke er det? Er dette en ”politisk” prosess som bevisst er styrt fra Helse Sør-Øst slik
at man får en overordnet enighet, men at man har unngått å konkretisere for ikke å skape
uenighet? Hvordan er det mulig å ha unngått tilstrekkelig konkretiseringen når man har
vært så vidt mye sammen? Eksempler på dette er ord som ”pasientforløp” og
”organisatorisk skille”, som nå i ettertid tolkes ulikt og tilsynelatende tillegges ulikt
innhold. Har Rikshospitalet, Ullevål og Aker så ulike syn på hva som er god og riktig
organisering for de samme pasientene med det samme behovet?
Jeg opplever at ulikhetene går dypere enn at det bare er utslag ulike kulturer og
tradisjoner. Etter min mening er det kritisk for den videre prosessen at basale begrep og
forutsetninger blir forstått likt - slik at man kan jobbe konstruktivt og i samme retning.

3. Fremgangsmåte og inndeling av oppgaven
3.1

Om fremdrift, organisering av arbeidet og inndeling av
oppgaven

Vi har i oppgaven valgt å ta et undrende og reflekterende perspektiv, fordype oss i
”grunnleggende” litteratur langs et bredt felt, og fokusere på om det er mulig å finne
frem til forklaringer på hvordan ulike oppfatninger om ”samme” virkelighet kan
oppstå. Vi har derfor brukt en del tid innledningsvis i å søke etter og i aktuell litteratur.
Forslagene og valg av litteratur er kommet ut i fra samtale med ressurspersoner i
kurset, veiledning, tips fra artikkelsamlingen og etter å ha spurt fagpersoner hos
fagbokhandlere.
Arbeidet med oppgaven er fordelt mellom oss etter interessefelt, slik at hver enkelt
skulle få mest mulig igjen for den innledende fordypningen. Felles samlinger er
benyttet til strukturering og drøfting. I tillegg har det vært behov for avklaringer og
høyttenkning på telefon både individuelt og i felles telefonkonferanser. En person i
gruppen har til enhver tid eiet ”masterdokumentet”. Utover dette har vi arbeidet hver
for oss.
I og med at oppgaven og problemstillingen har vært så vidt åpen har vi søkt å se om
det var mulig å finne et ”filter” eller en bestemt teori å se gjennom. Det kunne i og for
seg vært hvilket som helst, men vi så for oss at vi ville finne et egnet filter gjennom
arbeidet. Det har i liten grad skjedd, og vi har derfor valgt å avgrense oppgaven og
se på problematikken fra perspektivene gitt de teoriene vi har funnet.
To hovedteoretikere er valgt for å lære om dannelse av virkelighetoppfatning og
bilder, Berger og Luckmann og Weick. For å lære om grunnleggende kommunikasjon
er det valgt teorien til Watzlawick, en anerkjent hovedteoretiker innen feltet. Felles
for Berger/Luckmann og Watzlawick er at de publiserte sine hovedteorier på 60 tallet
og at senere forskere på disse feltene referer til disse som grunnlitteratur. Underveis i
arbeidet med teorien og når vi har drøftet, har vi også sett at noen hovedtemaer går
igjen og at forklaringene fra ulike teorier understøtter hverandre.
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Oppgaven er tredelt:
1. Innledning, framgangsmåte og narrativ (kapittel 1-3)
2. Ulike teorier med ulike forklaringer på hvordan og hvorfor virkelighetsbilder
dannes og hvordan man kommuniserer om disse. Deretter drøftes disse teoriene
opp mot narrativet, med en mellomkonklusjon på hva man kan trekke ut av dette
(Kapittel 4)
Kapittel 5 er løsrevet fra narrativet, og har fokus på konkrete verktøy som vi som
ledere kan benytte oss av i egen hverdag – gitt at man står overfor ulike konflikter
eller situasjoner der en og samme faktabeskrivelse tolkes ulikt. I denne delen
vektlegges verken teori eller drøfting, men konkrete verktøy for ledere.
3. Kapittel 6, Refleksjon, beskriver hva har vi lært som var nytt eller nyttig både av
selve oppgavens innhold og av prosessen med å skrive oppgave.

3.2

Avgrensninger

Mye av litteraturen har fokus på enkeltpersoners påvirkning og lederes makt i
organisasjoner til å definere visjoner og mål. Som enkeltindivider og ledere er vi
selvfølgelig opptatt av dette, spesielt i et læringsperspektiv.
Vi har likevel i denne oppgaven ikke valgt å fokusere på enkeltpersoner eller
enkeltledere verken i narrativet eller drøftingen av dette, selv om vi ikke kan utelukke
at det kan ligge forklaringsmekanismer til ulik tolkning også på enkeltindivid nivå.
Vi har heller ikke valgt å fokusere på opplagte interessekonflikter mellom sykehusene
selv om dette er en mulig innfallsvinkel for ulik adferd og tolkning. Et eksempel på
dette vil være at det med en viss sannsynlighet ikke er behov for to lokalsykehus i en
fremtidig organisering innen samme foretak – et av dem bør muligens legges ned.
I og bak prosessen beskrevet i narrativet ligger det muligheter for både maktbruk,
politikk og taktikk. Det som kommer frem fra narrativet er at dette er en Helse SørØst styrt prosess eiet av RHFet med HFenes medvirkning. I dette kan det ligge både
makt og politikk og en mulighet for at HFene bevisst har vært ført inn i en konklusjon
gjennom tilstrekkelig vage målbilder og formuleringer slik at de skulle være enige.
Det finnes flere og ulike maktperspektiv som kunne vært anlagt, både ut i fra hva vi
vet om hvert av sykehusene og enkeltpersoner.
Narrativet beskriver også at det er ulike grupper som har jobbet systematisk med
ulike problemstillinger over lang tid. Innen hver av gruppene kan det ha foregått
maktmessige og taktiske prosesser som har vært førende for hvilken argumentasjon
og faktagrunnlag som har vært vektlagt både i og mellom sykehus.
Vi har i liten grad valgt å trekke inn denne type forklaringsmodeller selv om de også
trolig spiller inn som faktorer i slike prosesser.
Vi har som tidligere nevnt ingen ambisjoner i oppgaven om å komme med konkrete
løsninger eller å gi råd til den nye sykehusledelsen i OUS, men har tatt oss privilegiet
å undre oss over og lære fra eksempler fra egen hverdag. Hvis vår læring likevel kan
komme andre til nytte, så er det en hyggelig bivirkning.
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3.3

Forbehold

Ingen av oss i gruppen har full kjennskap til hovedstadsprosessen og eller innsikt i
hvert av sykehusenes eller enkeltpersoners ulike tolkninger og slutninger. En del av
drøftingene er derfor basert mer på gjetninger og antagelser enn dokumenterte
eksempler. Det er likevel en allmenn oppfatning, dersom man spør
enkeltrepresentanter i de ulike ledergruppene på de respektive sykehusene, selv nå
et halvt år etter vedtaket, at det fortsatt er ulike og uklare målbilder for hvordan det
nye fremtidige sykehuset best skal organiseres og hvilke forutsetninger som skal
eller må ligge til grunn for dette.

3.4

Vi kunne valgt andre veier…

Vi kunne ha valgt andre teoretikere eller innfallsvinkler til dette temaet som ville gitt
annen litteratur og kanskje andre tilnærmingsvinkler, kanskje til og med andre
konklusjoner.
En alternativ tilnærming er endringsledelse. Vi mener imidlertid at de temaene og
teoritiske vinklingene vi har valgt utgjør de grunnleggende byggesteinene i å forstå
endringsledelse, og vi har derfor valgt å fokusere på disse. En annen vinkling som
kunne vært valgt, er organisasjonskulturperspektivet. Dette perspektivet ville gitt en
annen litteratur, for eksempel Henning Bangs bok(1988) om organisasjonskultur.
Denne er lest og forsøkt innarbeidet, men vi gikk bort fra dette igjen fordi den teori vi
har valgt å bruke i stor grad omhandler faktorer som er med på å danne en kultur i
organisasjoner. Tilsvarende gjelder Grennes sin bok(1999) om kommunikasjon og
virkelighetsbilder som vurderes å være komplementært til den øvrige litteraturen som
er beskrevet, og derfor ikke valgt vektlagt i oppgaven selv om den er lest og også
forsøkt plassert inn i oppgaven. En tredje vei vi kunne ha valgt som ville gitt andre
vinklinger er maktperspektivet og ledelse, blant annet ut i fra Tian Sørhaugs teorier.
Ved å bruke den valgte teori finner vi mer grunnleggende forklaringer for hvordan så
vidt ulike virkelighetsbilder kan oppstå som i vårt narrativ, men vi er klar over at dette
kun forklarer noen mulige perspektiver på problemstillingene.
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DEL II:

TEORI OG DRØFTING

4. Virkelighetsbilder– hvordan dannes de og hvordan
kommuniseres de til andre?
4.1 Teorier om virkelighetsbilder og kommunikasjon
4.1.1 Mennesket, et resultat av sosialt miljø

Berger og Luckman beskrev i sin klassiske bok fra 1966 hvordan menneskets
grunnleggende virkelighetsforståelse er et resultat av det sosiale miljøet det er en del
av. I boken forsøker de å avklare spenningen mellom vår personlige verden og den
ytre verden. ”Vi skaper verden aktivt gjennom våre handlinger, samtidig gjør vi
verden til vår egen, vi godtar den som virkelighet”.
Virkeligheten hviler over menneskene i form av institusjoner. De var der før individet
inntrer, og er der også etter at individet forsvinner, og er bygget av ”størknet” atferd.
Endring av institusjoner tar tid og møter stor motstand fordi de representerer en
virkelighet som spenner ut over individ og generasjon – det har en tyngde og blir tatt
til inntekt for verdi i seg selv. Mennesker typifiserer (kategoriserer og sorterer) alle
ting og fenomener rundt seg og tillegger dem egenskaper og verdier etter hva man
erfarer og hører. Institusjonene homogeniserer denne typifiseringen og sørger for at
menneskene som hører inn under institusjonen har en tilstrekkelig felles forståelse av
disse. Det er viktig å merke seg at typifisering og institusjonaliseringen sørger for at
individene oppfatter sin forståelse som objektivt og selvsagt.
Institusjonalisering finner sted hver gang forskjellige aktører gjensidig typifiserer
vanemessige handlinger. Kun ved deres eksistens kontrollerer institusjonene den
menneskelige atferd ved å stille opp på forhånd definerte atferdsmønstre
(primærkontroll). For å få sekundærkontroll kan man opprette spesielle
sanksjonsmekanismer til underbygging av en institusjon. Siden mennesket har
bygget mye av sin funksjon ikke som genetiske instinkter, men tillærte reaksjons- og
handlingsmønster, blir institusjonene en nødvendig måte å holde en orden som ikke
faller sammen hver gang den blir mislikt eller virker uhensiktsmessig. Men siden
institusjonene er så viktige og representerer vår virkelighetsoppfatning, vil systemer,
forståelser og personer som faller utenfor automatisk bli devaluert og vurdert som
mer negative enn de er i seg selv.
Sentralt i boken står begrepene eksternalisering, objektivisering og internalisering
som prosesser fram mot den virkelighet individet oppfatter og forstår. Mennesket
skaper og blir skapt av samfunnet, og i disse prosessene utvikles det som blir vår
virkelighet.
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Eksternalisering er et grunnleggende trekk ved menneskelig natur. Menneskene kan
i motsetning til dyrene forholde seg til seg selv og andre. Mens dyrene er styrt av
instinkt, har menneske behov for sosial orden og struktur i hverdagen for å overleve
og unngå kaos. Å eksternalisere seg vil dermed si å forholde seg til omverdenen.
Den enkelte handler i forhold til og sammen med samfunnet og de andre
samfunnsmedlemmene. I samhandlingen blir ting, egenskaper og verdier typifisert og
sortert, og det dannes vaner og rutiner (ting blir rutinemessig) som er grunnleggende
elementer for sosiale institusjoner. Gjennom eksternaliseringsprosessen får våre
handlinger/aktiviteter et ytre uttrykk (f.eks. språk).
Objektivisering skjer når man gjennom sosiale institusjoner vedlikeholder
hverdagsvirkeligheten over tid. Etter hvert vil virkeligheten beskrives igjen og igjen og
bli gjort til sosiale fakta som eksisterer utenfor og forutfor den enkelte. Individets
oppfatning av verden blir objektivert når den oppfattes som gitt av verden, uavhengig
av individet selv (subjektivt), og også andre oppfatter den slik intersubjektivt). Et
historisk begrep i forstand av sosiale fakta (f. eks. helsevesenet) eksisterer
uavhengig av den enkeltes eksistens, overlevert fra generasjon til generasjon. Den
objektive virkeligheten er menneskeskapt, men er på grunn av sine fastlagte former,
sin objektivitet, vanskelig/tidkrevende å endre. Mennesket (produsenten) har skapt et
produkt.
Internalisering er prosessen der den objektive verden opptas i individets bevissthet.
Den objektive verdens strukturer blir gjort til individets egne.
Berger og Luckman viste tydelig i 1966 hvordan virkelighet er skapt av vår sosiale
kontekst og hvordan virkelighet og objektivitet i de fleste sammenhenger blir
begreper betinget av enkeltmenneskers sosiale virkelighet. Den sosiale ramme du
kommer fra vil prege hvordan du forstår og oppfatter nye informasjon du møter.
Sosialpsykologer har lenge studert hvordan mennesker internaliserer verden rundt
oss og hvilke forhold som påvirker de bilder vi danner oss av verden. Weick er en
sosialpsykolog som har studert disse fenomenene og som har satt dette i
sammenheng med organisasjoner og ledelse.
4.1.2 Den opplevde virkeligheten hos enkeltmennesker og i organisasjoner.

Weick (2001) har studert hvordan individers og organisasjoners handlinger påvirker
måten de tolker og forstår verden. Han viser at en handling/avgjørelse som er:
offentlig kjent, ikke kan gjøres om og som er viktig/betydningsfull, skaper sterk grad
av forpliktelse til handlingen. Dette øker behovet for å forstå hvorfor vi utførte
handlingen og forpliktelse til en handling er en stimulus til å danne kosmologier og en
sammenhengende virkelighetsbilder ut fra de ressurser man har for hånden. Vi
rettferdiggjør da for oss selv (etter at handlingen er utført) hvorfor vi utførte denne
handlingen.
Dette betyr at det i praksis ofte er slik at forpliktende handlinger setter premissene for
forklaringene vi lager oss, ikke slik vi like å tro, at våre meninger, tanker og verdier
styrer hvilke handlinger vi utfører. Rettferdiggjøringen vi gjør etter å ha utført en
handling er ikke bare en øyeblikkshendelse. Den former og formes av handlinger
som følger forpliktelsen. Hvis en person rettferdiggjør hvorfor de tar på seg en
ubehagelig oppgave med forklaringen om at det vil bli en utfordring og en mulighet,
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vil ofte den personen skape nettopp den attraktiviteten ved måten de utfører
oppgaven på. Disse handlingene validerer personenes rasjonale ved faktisk å skape
muligheter, som igjen videre intensiverer handlingene, som igjen styrker personens
motivasjon for å gjøre handlingen viktig/rett. Med andre ord kan rettferdiggjøring bli
en viktig kilde til sosiale strukturer, kultur og normer. Organisasjoner begynner å
materialisere seg når rasjonale/rettferdiggjøring av forpliktelse blir artikulert. Siden
beslutningene som generer rettferdiggjøring oppstår i småskala personlige
hendelser, så stammer ofte organisasjoners rasjonale fra selvrettferdiggjøring. Først
senere blir rettferdiggjøringen presentert som en kollektiv intensjon.
Weick viser at våre bilder av virkeligheten stammer fra rasjonaliseringer av våre
handlinger. En konsekvens av dette er at man bør studere på folks forpliktende
handlinger, da disse styrer deres fokus og referanseramme når de prøver å forstå
verden.
For å kunne overleve i en kompleks virkelighet er mennesker avhengige av å kunne
skape og opprettholde bilder av virkeligheten. Dette er pragmatiske bilder som
danner et midlertidig grunnlag for handling. Disse virkelighetsbildene er utgangspunkt
når mennesker skal forsøke å forstå verden rundt seg. Innholdet vi bygger vår
forståelse på i hverdagen er fra eksisterende symboler, normer og sosiale strukturer
som folk reproduserer og transformerer heller enn å skape dem fra grunnen. Dette er
en sosial prosess. Den består i at hvert enkelt menneske etter beste mening prøver å
danne seg et bilde av virkeligheten, en virkelighet som ikke finns, men som eksisterer
i et sosialt rom mellom mennesker. Man prøver da å lage seg et kart eller bilde av
slik en akkurat nå forstår situasjonen, men hvor det alltid finns andre bilder og kart
som kan lages og at ”virkeligheten” da alltid er i endring. Symboler, normer og
sosiale strukturer blir byggesteiner vi danner vår forståelse ut fra. Weick (2001) viser
at både individuelle og organisasjoners symboler i stor grad stammer fra forpliktelse
til handling og påfølgende rettferdiggjøring av disse handlingene. Så vår forståelse
dannes på grunnlag av verdensbilder som stammer fra våre sosiale handlinger som
enkeltindivider og som medlemmer i en organisasjon.
Weick har utviklet en teori som belyser hvilke prosesser som kan ligge til grunn for at
ulike mennesker og ulike organisasjoner kan komme til helt utlik forståelse av de
samme fakta, basert på at de bruker andre ”byggesteiner” og har ulike
kart/virkelighetsbilder å bygge forståelse på. Weicks teori viser at det er viktig å ikke
bare se på den informasjon man gir mennesker som skal komme til en felles
forståelse, han viser at det er viktig å ta hensyn til den bakgrunn og den organisasjon
de kommer fra, og hvordan de handler/opptrer/jobber i hverdagen. Deres handlinger i
hverdagen har stor betydning for hvordan de vil forstå nye opplysninger. Samtidig
viser Weicks teori en mulig vei for hvordan man kan skape enighet og felles
virkelighetsbilder. Felles forpliktende handlinger vil skape prosesser som vil utvikle
likere forpliktelser, rettferdiggjøringer og på sikt likere symboler, normer og sosiale
strukturer. Så felles forpliktende handling vil da være et godt felles grunnlag for så å
skulle utvikle en felles forståelse.
4.1.3 BIAS, beslutningsprosesser og effekter av disse

Bias defineres ofte som en systematisk feil i innhenting og/eller bearbeiding av
informasjon. I psykologien og i kognitiv vitenskap har en funnet at mennesker har
mange ulike bias når de skal vurdere å beslutte, dette både som enkeltindivider og
som medlemmer i en gruppe. Trolig skyldes mange av menneskers kognitive bias
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vår avhengighet av å typifisere (kategorisere og sortere) våre omgivelser, j.fr. Berger
og Luckman (1966). Vi skal her beskrive to ulike typer bias som er relevante for vår
problemstilling.
Confirmation bias er et begrep som beskriver menneskers tendens til å lete etter eller
tolke ny informasjon på en måte som bekrefter ens eksisterende oppfatning, og
unngå informasjon eller tolkninger som motsir tidligere tro og mening.
-

Personer har vanskelig for å stille like kritiske spørsmål til sine egne teorier,
som til andres.
De har vanskelig for å endre det de tror på eller mener ut fra beviser som
motsier denne troen.
De benytter motstridende eller nøytrale beviser til å bygge opp under sitt eget
synspunkt.
De har en tendens for å veie argumenter som underbygger egen
argumentasjon tyngre, og tilsvarende veie lettere argumenter som strider mot
denne.

Både som enkeltindivider og som deltaker i en gruppe har vi en tendens til å legge
merke til de ting som bekrefter våre tidligere antagelser, og er dårlige til å registrere
informasjon som avkrefter våre eksisterende forestillinger. Confirmation bias fører til
at vi ikke danner forståelse og oppfatninger bare ut fra de faktiske data vi blir
presentert, derimot vil ofte mennesker holde hardt på sine gamle oppfatninger, selv
når det aller meste av tilgjengelig informasjon antyder at de tar feil.
Inngruppe og utgruppe bias består av to bias kombinert: At man selektivt favoriserer
egen gruppe (inngruppe bias), og at man nedvurderer andre grupper (utgruppe bias)
(Baron, 1988). Tajfel & Turner gjennomførte et eksperiment som godt illustrerer
styrken i vår følelse av gruppetilhørighet, det kalles ”minimal intergroup situation”.
Folk ble tilfeldig fordelt i to grupper. Folk fikk så lese noen brosjyrer om hvordan en
sum penger skulle fordeles til andre deltakere i det samme eksperimentet. Gruppene
i eksperimentet var minimale fordi (1) medlemmer av samme gruppe var aldri i
kontakt med hverandre og de så aldri de andre i gruppen, (2) identiteten til de i egen
gruppe og andre grupper var ukjent for den som deltok, (3) ingen tjente personlig på
å gi mer eller mindre penger til noen spesiell person. Gruppene eksisterte faktisk
bare i hodene til dem som deltok (de eksisterte bare kognitivt). Likevel viste dette
eksperimentet et klart inngruppe - utgruppe bias. Ikke bare gav de mer penger til
dem de oppfattet å tilhøre sin egen gruppe, de holdt penger borte fra medlemmene
av den andre gruppen. Denne effekten holdt seg selv om forskerne anstrengte seg
for å forklare folk at det var helt tilfeldig hvilken gruppe de havnet i og at det å gi
penger til den andre gruppen ikke ville føre til noe pengetap for egen gruppe. Tajfel &
Turner konkluderte med at bare man oppfatter/tror at man tilhører en av to grupper,
så er det nok til å utløse favorisering av egen gruppe og diskriminering av utgruppen
(Forsyth, 2006).
De mest benyttede strategiene for å handtere konflikter mellom grupper er å kjøpslå
eller forhandle. Dessverre har få mennesker de nødvendige ferdighetene til å
handtere forhandlinger mellom ulike grupper på en effektiv måte. En utbredt feil er å
tenke at ulike grupper kan møtes i fellesskap og at diskusjoner om felles løsninger
skal holde for å skape gode forente løsninger. I forskningen refereres denne
løsningen til som ”kontakt hypotesen”. Forskning viser at kontakt alene har liten
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effekt på å unngå at gruppene holder seg til sin egen gruppe og at det oppstår
konflikter og rivalisering mellom gruppene man forsøker å forene. For at kontakt skal
virke positivt og ikke føre til mer konflikt, noe som ofte er resultatet av kontakt alene,
så forutsetter det at det tas hensyn til flere andre forhold. For at kontakt skal lykkes
forutsettes det noenlunde lik status mellom dem som møtes, personlig samhandling
(ikke bare på gruppenivå, ikke bare i møter) støttende normer (i kontakten må
gruppene oppfordres til samarbeid, vennlighet, likhet, etc.) og praktisk samarbeid.
Kontakt som inneholder disse elementene kalles for ”høykvalitets kontakt”.
Forsyth (2006) referer forskning som viser at det er samarbeid på arbeidsplassen
som er den mest effektive arena for å forene grupper som er i konflikt. En sannsynlig
årsak til dette er at arbeidsplasser er en arena som legger godt til rette for
”høykvalitets kontakt”. Forutsetninger som øker sannsynligheten for å lykkes i
integrere grupper som har stått i et konflikt- eller konkurranseforhold til hverandre er:
Medlemmer av gruppene må samarbeide personlig, de må jobbe mot felles
overordnede mål, deres arbeide må føre til suksess og det kreves tid og mengde i
kontakt og samhandling for at dette skal svekke de gamle gruppekonfliktene.
Vennskap på tvers av gruppene er et pluss og kan gi positiv effekt i gruppene.
En ser ut fra dette at det å bare møtes i møter eller å forsøke å forhandle/kjøpslå seg
frem til en løsning ikke er den mest effektive metoden. Forsyth (2006) viser i likhet
med Weick (2001) at det er handling som er en viktig nøkkel for å skape endring.
Weick (2001) viser hvordan handling påvirker oppfatninger i enkeltindivider og
hvordan dette kan overføres til mål og strukturer i en organisasjon. Forsyth viser at
felles personlig samhandling mot felles mål er en effektiv strategi for å integrere to
eller flere grupper. Det å sette medlemmer fra grupper sammen på arbeidsplassen
og la dem jobbe sammen mot felles mål hvor en samtidig sikret at de er gjensidig
avhengig av hverandre for å lykkes, er en strategi som har vist seg effektiv.
Inngruppe - utgruppe bias er en del av vår resonnering når vi føler oss som en del av
en gruppe, og man er seg ikke alltid bevisst at ens vurderinger blir så mye påvirket
av dette bias som de faktisk blir. Det å tilhøre en arbeidsplass oppleves for de fleste
som å tilhøre en gruppe, og i mange sammenhenger møter man som representant
for ”sin” arbeidsplass. I slike sammenhenger vil ens resonnering ofte bli påvirket av
inngruppe - utgruppe bias. Confirmation bias og inngruppe - utgruppe bias viser til
vanlige vurderings- og beslutningsfeil som utføres av individer, gruppemedlemmer og
ansatte som representerer en organisasjon. De er valgt ut blant våre mange bias
fordi de er svært vanlige i menneskelig resonnering og fordi de derfor sannsynlig kan
ha påvirket prosessene som beskrives i vårt narrativ.
Hittil har vi beskrevet ulike teorier om hvordan virkelighetsbilder blir dannet hos
enkeltpersoner og eller grupper. Den andre teoritilnærmingen vi har valgt å trekke inn
er grunnleggende kommunikasjonsteori, fordi dette er det som skjer mellom individer
og grupper og i denne ligger også potensialet for misforståelser og feilslutninger.
4.1.4 Kommunikasjon i og mellom grupper.

Watzlawick har sammen med Bavelas og Jackson skrevet i 1967 en bok om
grunnleggende kommunikasjonsteori mellom mennesker og har definert fem
hovedaksiomer som skal til for å ha en fungerende kommunikasjon mellom to
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individer. Deres teori er at dersom noen av disse ”basis elementene” ikke er tilstede,
så vil kommunikasjonen kunne bli ”forstyrret” eller ødelagt.
Aksiomene er som følger;
1. Man kan ikke ikke kommunisere (Man kann nicht nicht kommunizieren): All
adferd er en form for kommunikasjon. Det er ikke mulig å ikke kommunisere –
det har ingen motsats.
2. All kommunikasjon har en innholds del og en relasjonsdel der den siste
klassifiserer den første og er derfor metakommuniksjon. Dette betyr at all
kommunikasjon inkluderer bortsett fra ordene, mer informasjon – om hvordan
den som avgir info vil bli forstått og hvordan han ser sin relasjon til den som er
mottager av informasjonen. Dette punktet handler om metakommunikasjon
(hvilke mønstre vår kommunikasjon har) og sammenhenger, f.eks. vil en
setning kunne forstås helt ulikt mellom to personer avhengig av om man er på
sirkus eller i militæret. Kommunikasjon i de fleste relasjoner inngår i mønstre –
eksempelvis mellom foreldre og barn, mellom søsken, mellom ektefeller og
mellom kollegaer.
3. Relasjonen er avhengig av vektleggingen (punktueringen) og av partnerens
kommunikasjonsmønstre - Både avgiver og mottager av informasjon
strukturerer kommunikasjonen ulikt og tolker sin egen reaksjon som en
reaksjon på den andres adferd- som forsterkes. Kommunikasjonen kan ikke
forstås som ren årsak virkning, men later til å være syklisk. Det handler om
kumulativ interaksjon “at det du hører settes inn i en sammenheng basert på
relasjonen til den som avgir budskapet – du forsterker inntrykket sender det ut
igjen, og mottaker forsterker, etc., etc. For eksempel vil man ut fra tidligere
historikk kunne tillegge den andre en ytterligere mening enn det som blir sagt,
som gjør at en selv forsterker eget utsagn, som gjør at den som tar i mot
forsterker sin osv…(fig 1).

Figur 1.
”The past is not available in the present, and therefore is not pure content but
relationship”. Det er først når man evner å se mønstrene at man kan bryte ut
av dem hevder Watzlawick et. al, (1967), men ikke alltid da heller. Stykket
”Who is afraid of Virgina Woolf” blir brukt som eksempler på et ektepar som
kommuniserer i definerte mønstre som de ikke klarer å bryte ut av. I et
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selskap med noen venner, bruker de hverandre og gjestene i forutsigbare
negative kommunikasjonsmønstre etter hvert som kvelden og alkoholen siger
på. De defineres som ”leker” dem i mellom i kommunikasjonen som gjestene
blir ufrivillige deltagere i. ”Lets intimidate the host” foregår i en del av selskapet
der formålet er å ydmyke verten og kommunikasjonen mellom ektefellene
følger dette mønsteret. Senere på kvelden starter de et annet mønster ”Let´s
hump the hostess” der den mannlige gjesten blir oppmuntret til å forsynes seg
av vertinnens gjestfrihet. I begge eksemplene er reglene /mønsteret for
kommunikasjonen mellom ektefellene kjent og forutsigbart for den andre hva
som skal skje. Watzlawick understreker at det først er når man blir klar over at
man metakommuniserer at man kan bryte mønstrene og det må bringes nye
elementer inn. I Virginia Woolf bringes den unevnelige sønnen inn og
samspillet og kommunikasjonen mellom ektefellene endres.
4. All menneskelig kommunikasjon er både digital og analog. Dette handler om
hvordan alt det ikke språklige (analoge) spiller inn i prosessene. Språket
(digitale) er kun deler av det som formidles. Eksempelet er at om man kommer
til et annet land der man verken kan språket eller kjenner kulturen, så vil det
være den analoge kommunikasjonen man observere.
5. All mellommenneskelig kommunikasjon er enten symmetrisk eller
komplementær, avhengig av om relasjonen er basert på forskjeller eller
likheter. I symmetrisk kommunikasjon ser man etter likheter og
kommunikasjonen oppleves som likeverdig, og man vil minimere forskjeller og
uenigheter. I ”komplementær” kommunikasjon vil man vektlegge ulikheter og
tendere til maksimere forskjellene. I komplementær kommunikasjon er det en
”upper part” og en ”lower part”- eksempelvis lege - pasient, mor – barn, etc.
Kommunikasjonsteorien som her er omtalt samsvarer helt med det vi har funnet
innen Bias teorien nevnt over, der man selektivt favoriserer egen gruppe (inngruppe
bias), og at man nedvurderer andre grupper (utgruppe bias). I drøftingen vil vi
komme tilbake til dette og i hvilken grad vi mener at dette har foregått innen
narrativet.

4.2 Drøfting av teorien – opp mot narrativet
4.2.1 - om mennesket som resultat av sosialt miljø.

Berger og Luckman (1966) begrunner inngående individers og gruppers oppfattelse
av virkeligheten som noe som ikke er absolutt og gitt, men derimot et produkt det
miljøet som individet befinner seg i. De tingene som av individet blir oppfattet som
selvsagt, logisk, objektivt og klare, er resultatet av et sosialt byggverk konstruert over
generasjoner og løpende tilpasset det som gruppen over tid har opplevd som
hensiktsmessig, men innenfor de rammer som de sosiale institusjonene tillater.
I narrativet ser vi tre grupper mennesker møtes for å diskutere en meget kompleks
sammenstilling av begreper, der fordeler og ulemper må veies nøye opp mot
hverandre på ulike nivå og nivåene imellom. I prosessen ser det ut til at man ikke i
tilstrekkelig grad har tatt høyde for at typifisering av begreper, begrepenes verdier, og
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vekten av disse verdiene veid opp mot hverandre nødvendigvis vil være helt
forskjellig når de er generert det sosiale miljøet i tre atskilte organisasjoner.
Så lenge begreper blir benyttet og diskutert på et overordnet nivå er det veldig
vanskelig å oppdage at de faktisk er forskjellige typifiseringer. Når man i en prosess
oppdager at forståelsen av basale begreper og verdier er forskjellig, ender man helt
ubevisst opp med å degradere dem som har en annen forståelse – rett og slett fordi
de ikke har riktig virkelighetsoppfatning. På samme måte vil vi senere se at det vil bli
oppfattet som sosialt destruktivt å aktivt gjøre avsjekk på om den tilsynelatende
enigheten om ting er reell.
4.2.2 - om den opplevde virkeligheten hos enkeltmennesker og i organisasjoner.

Weick (2001) viser at menneskers og organisasjoners forståelse av verden er sterkt
preget av deres egen atferd. Det betyr at man forstår andre mye ut fra hvordan en
selv handler. Når da de ulike sykehusene i hovedstadsområdet har drøftet en
fremtidig modell for OUS i sine møter, så har trolig det aller meste av prosessen vært
gjort ut fra overordnede dokumenter som omhandler begreper som organisering,
struktur, behandling, sykehus, pasientfokus, behandlingsforløp, klinikker, kvalitet, etc.
Dette er alt generelle begreper som hvert enkelt individ og hvert enkelt sykehus fyller
med egen mening. Weick (2001) viser hvordan vår forståelse av slike begreper vil
være preget av arbeidsformen i det systemet vi selv er en del av. Weick sier videre at
den mening som blir lagt i ”organisering av sykehuset” vil være preget av den
organisering man har i hverdagen. Når ”vi” tenker pasientforløp så tenker vi den
organiseringen som er her hos oss. Her vil nok de ulike sykehusene se det ulikt og
det er ikke sikkert at alle ledere i UUS har samme forståelse om hva som ligger i
”pasientforløp”. Noen ser kanskje divisjonsinndelingen og overordnet organisering
mens andre kanskje ser et helt konkret forløp innen f.eks. kreftbehandling. Det som
er selvsagt i en organisasjon er ikke selvsagt i en annen. Det bildet man har vil ligge
som en av byggesteinene når man hører ”organisering av sykehuset”. Dette ser vi
også nå i etterkant av styrevedtaket om å danne et OUS knyttet til begrepet
”organisatorisk skille”. For RH og Aker fremstår det som opplagt at det menes to ulike
sykehus – ett Lands-Regions og Område(LRO) sykehus og ett Storby- lokalsykehus,
og det er en selvfølge at disse organiseres separat. Dette er ikke slik ledelsen ved
UUS ser det. UUS argumenterer for at et organisatorisk skille kan gjøres innen
samme sykehus knyttet til funksjoner og graden av kompleksitet innen faget. Dette er
eksempler på hvorfor dokumenter som bruker ord som alle sykehusene har felles,
men som er svært generelle og upresise begreper, lett kan føre til en prosess hvor
hvert enkelt sykehus fyller sin egen forståelse inn i begrepene og hvor uenighet og
misforståelser ikke blir synlige før man kommer ned til mer konkrete avklaringer.
4.2.3 – Bias i beslutningsprosesser, og effekter av disse

Både som enkeltindivider og som del av en gruppe har vi en tendens til å legge
merke til de ting som bekrefter våre tidligere antagelser, og vi er dårlige til å
registrere informasjon som avkrefter våre forestillinger. Confirmation bias bidrar til at
grupper som møtes lett får bekreftet sine allerede eksisterende synspunkter på den
andre gruppen. Og det skal mye innsats til for å skape et mer nyansert bilde av den
andre gruppen. På den måten bidrar confirmation bias til å legge hindringer i veien
for å få til et godt samarbeid mellom grupper. Et eksempel her er pasientforløp og
innholdet i dette. Mange ved UUS har et selvbilde på at det er de som har jobbet
mest og best med pasientforløp. I kontakt med de andre sykehusene legger de trolig
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merke til det som bekrefter denne oppfatningen og de har som følge av dette ikke
brukt lite tid på å sette seg inn i hva de to andre sykehusene mener når man snakker
om pasientforløp. Ved nærmere undersøkelse vil man sannsynligvis se at det faktisk
er mange av de samme pasientforløpene som ligger til grunn både på RH og UUS
knyttet til spesielle funksjoner på hjerte, og mellom UUS og Aker for lokale funksjoner
som f.eks. geriatri og samhandling med primærhelsetjenesten. De faktiske likhetene
blir ikke oppdaget av partene og misforståelser og unødvendige
samkjøringsprosesser kan bli konsekvensen.
Confirmation bias kan også bidra til at det skapes en kunstig oppfatning av enighet i
visse situasjoner. Når man i et møte legger frem et synspunkt, så er man flink til å
finne opplysninger som bekrefter eget synspunkt. Så når vi hører andre snakke eller
vi leser uttalelser fra andre, så biter vi oss fast i de delene som stemmer med vårt
syn, men vi registrerer ikke opplysninger som ikke stemmer med vår oppfatning. I en
forhandlingsprosess kan dette føre til en falsk følelse av enighet. Etter et felles møte
eller etter å ha lest et dokument, så tar alle med seg hjem det som støttet det syn
den enkelte hadde med seg inn i møte. Faren for slik ”falsk enighet” blir ekstra stor
når de ord og begreper som brukes er generelle og av overordnet type (som for
eksempel organisering, struktur, behandling, sykehus, pasientfokus og kvalitet).
Weick (2001) viser hvordan enkeltmennesker og grupper fyller generelle begreper
med det innhold de selv besitter fra egen praktisk hverdag. En tendens til å
overfortolke enighet og likhet med egne synspunkter hindrer reell forståelse av den
andre parts synspunkter og en antar at man har mer aksept for egne standpunkter
enn hva man faktisk har. Dette kan utgjøre et klart hinder for godt samarbeid. Vi har
her beskrevet to helt forskjellige effekter av confirmation bias. Det de har felles er at
de vanskeliggjør arbeid når man skal endre, slå sammen eller omorganisere
kompliserte enheter som sykehus.
En mulig forståelse på noen av de vanskene som har oppstått i prosessen rundt
OUS er at de ikke har klart å forhindre at det har oppstått inngruppe – utgruppe bias.
Forskning har vist at denne effekten lett oppstår når man setter sammen individer fra
ulike organisasjoner som tidligere har vært i konkurranse eller har kjempet om
begrensede ressurser (noe som gjelder UUS, RH og Aker). Forsyth (2006)
poengterer viktigheten av å fjerne alle elementer av konkurranse mellom gamle
grupperinger når du skal bygge en ny. Det er i OUS ikke lagt inn noen lås på
organiseringen av UUS, RH og Aker i året 2009, noe som har gitt avdelinger
anledning til å omorganisere og slå seg sammen med andre enheter for å
posisjonere seg helt frem til 01.01.10. Dette kan føre til posisjonering og en
opplevelse av konkurranse for å få sammenslåingen av enheter til å bli slik hvert
enkelt av de tidligere sykehusene ønsker. Dette bidrar til å motarbeide integrering i
OUS prosessen. En risikerer at energien ennå går til å forsterke eksisterende
ulikheter mellom avdelinger/sykehus helt frem til 01.01.10.
Når en tar en gruppe direktører og fagdirektører og samler dem i en gruppe med et
felles mål om å sette sammen det nye OUS, så vil dette være tilstrekkelig til å skape
en gruppefølelse i denne lille gruppen. Inngruppe bias kan da bidra til å styrke ønske
om å være enige innad i gruppen. Dette vil trolig fungere positivt for samarbeidet
direktørene i mellom og fagdirektørene i mellom. Når disse kommer tilbake til eget
sykehus kan forskjellene mellom sykehusene igjen komme klarere tilsyne. Da er
direktører/fagdirektører medlem av sin gamle gruppe og de andre sykehusene ses
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på som utgruppen. Viljen til å samarbeide og ønske om å være enige kan fort bli
strekt redusert når man igjen sitter på eget kontor omgitt av egen ledergruppe. ”Vi” er
da RH, UUS eller Aker, ikke OUS. Fokuset kan bli et annet og prioriteringen kan bli
annerledes. Effekten blir lik den med confirmation bias, at det kan skapes en kunstig
oppfatning av enighet, eller i det minste en enighet som ikke varer lengre enn
direktørmøtene varer. Da fungerer møter til å dekke over reelle uenigheter som trolig
vil komme tydeligere til syne når de ulike sykehusene skal skriftliggjøre sine
synspunkter på den konkrete utformingen av det nye sykehuset (OUS).
Vi har til nå sett på hvordan prosesser som mest har sitt utgangspunkt i
enkeltindividet og dets forståelse av verden, og hvordan dette kan ha bidratt til
vansker i OUS. Vi skal gå videre med å drøfte hvordan forhold rundt kommunikasjon
er viktige for vellykket samhandling i OUS.
4.2.4 - om kommunikasjon i og mellom grupper.

Det er mange arenaer for kommunikasjon i vårt narrativ.
Eksempler på dette er:
o i ledergruppene i de tre sykehusene
o mellom sykehusdirektørene i sentrum
o mellom fagdirektørene i sentrum
o mellom sykehusdirektør og fagdirektør i de tre sykehusene
o mellom fagdirektører og fagmiljøer innen egne foretak
Alle handlinger i prosessen er kommunikasjon, det partene gjør og sier og det de
ikke gjør og ikke sier oppfattes som kommunikasjon (dvs. at det er en mening med
det som sies/gjøres og det som ikke sies/gjøres). Det er mange aktører i narrativet
og det er mange ulike interesser involvert. Med så mange interessenter, så er det
mange som leter etter informasjon som gjelder deres fremtid. Når det så
kommuniseres ut overordnede målbilder, så oppfattes mangelen på detaljer som
kommunikasjon. Sannsynligvis åpner slik ikke-kommunikasjon for enda flere
tolkninger. ”Vi er ikke nevnt fordi de nå bare kan ta det overordnede”. Vi er ikke nevnt
fordi vi ikke er tenkt på som viktige i OUS”. Vi er ikke nevnt og det er da opp til oss
selv hvordan vi skal organisere oss”, etc., etc.
Kontekst for kommunikasjon og etablerte relasjoner mellom partene må etter vår
vurdering tas hensyn til i denne prosessen. De som kommuniserer er høyt utdannede
mennesker som jobber i store forskningsorienterte kunnskapsbedrifter. Dette setter
preg på kommunikasjonen. Spørsmålet som må stilles er om dette er den rette
kontekst for å tilrettelegge for den kommunikasjon som er nødvendig for OUS
prosessen. En hypotese er at konteksten her har vært et hinder i seg selv. For å
avklare enighet og uenighet i en særdeles stort og komplisert prosess, er det
nødvendig å stille spørsmål ved hva de ulike legger i felles begreper (hva er et
sykehus, hva er et pasientforløp) og hvilken forutforståelse de ulike sitter med (hva
tror man selv er målet og hva tror man de andre tror om målet og hva tror man de
andre har som målsetning). En profesjonell kunnskapskontekst vil kunne bidra til at
folk ”kvier” seg for å stille ”banale” spørsmål eller bruke tid på å oppklare personlige
oppfatninger hos enkeltdirektører i en sammenheng der det er forventet og ønsket at
man skal være enige, intelligente, vitenskapelige, flinke og effektive. Trolig vil
prosessen kunne ha hjelp av fokus på å først kommunisere forståelse og
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grunnlagskunnskap (forutforståelsen), før man så starter jobben med å finne felles
løsninger.
Kommunikasjon er en kumulativ interaksjon, dvs. at det du hører/oppfatter fortolkes
ut fra relasjonen du har til den som avgir budskapet. For eksempel vil man ut fra
tidligere historikk kunne tillegge den andre en ytterligere mening enn det som blir
sagt, som gjør at en selv responderer på mer enn bare det som ble sagt (fig. 1).
Det er først når man evner å se mønstrene at man kan bryte ut av dem hevder
Watzlawick. Det er uklart om de tre sykehusene i Sentrum har gått inn i gamle
mønstre i arbeidet med OUS. Det er sannsynlig at man etter en stund har
kommunisert så mange ganger sammen at det oppstår mønstre og at man tillegger
den andre parten holdninger som vedkommende kanskje ikke har. Samtidig vil slike
mønstre kunne preges av fortiden, hvor det i perioder har vært konkurranse om
begrensede ressurser. Så en fare her er at tidligere kommunikasjonsmønstre preget
av konkurranse har påvirket arbeidet rundt OUS. Man må bevisst bli klar over
mønstrene for å bryte dem, og kanskje trenger en da ekstern hjelp i prosessen for å
sikre at kommunikasjonen ikke går i gamle mønster.
I begynnelsen av OUS prosessen har det trolig vært gode betingelser for symmetrisk
kommunikasjon. ”Vi er alle sykehusdirektører som har fått en oppgave å løse – som
er å finne felles gode løsninger”. ”Det er ikke vi som eier prosessen det er Helse SørØst, vi skal bare hjelpe til å finne de gode løsningene”. I symmetrisk kommunikasjon
vil man i følge Watzlawick tendere til å minimere forskjeller og maksimerer likheter,
noe som gir et godt utgangspunkt for å samarbeide og finne felles løsninger. Denne
type kommunikasjon vil trolig også kunne oppstå mellom fagdirektørene og innen
ledergruppene på sykehusene. ”Vi på dette sykehuset er enige – vi minimerer våre
uenigheter”. Når man i ettertid er uenige om tolkning og tekster i vedtak oppstår den
motsatte tendensen i følge Watzlawick – nemlig den komplementære
kommunikasjonen – som er preget av overlegen vs. underlegen kommunikasjon.
”Når vi på RH snakker om fag – så er det vi som vet hva fag er, underforstått i
motsetning til de andre sykehusene”. ”Når vi på UUS snakker om pasientforløp så er
det vi som kan dette – hele vårt sykehus er organisert etter dette”. Dette er den
samme kommunikasjonen som ofte oppstår mellom foreldre og barn og eller lege og
pasient. ”Du er underlegen og vet ikke ditt eget beste - jeg er overlegen og vet det”.
Hvis kommunikasjonsformen i prosessen har gått fra å være symmetrisk til å bli
komplementær, vil dette gjøre det mye vanskeligere å finne felles løsninger. Slik
kommunikasjon vil lett føre til en følelse av konkurranse og vil kunne vekke til liv
følelser som overlegen/underlegen, taper/vinner, rettferdig/urettferdig, rett/galt, osv.
Vekkes slike følelser vil det bli en alvorlig hindring mot å finne felles løsninger. Et
eksempel på dette kan være følgende: I etterkant av styrevedtaket i Helse Sør Øst
knyttet til Sentrum ” lente RH seg litt tilbake ” i sin kommunikasjon og opplevde nok at
de hadde fått stort gjennomslag for sitt syn. Denne holdningen forsterker en
komplementær relasjon og førte til at en annen part, i dette tilfellet UUS, ble mer
pågående i sin kommunikasjon og la vekt på hva de hadde fått til og hva de mente
var viktige føringer videre, men deres oppførsel ble utad sett på som ” kranglevoren
og dårlig taper” mens de selv opplevde at de kom med saklige argumenter, osv.
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4.3

Oppsummering av drøftingen

Vi finner mange teorier som til sammen belyser de hovedutfordringer prosessen
rundt OUS møter. De teorier vi har funnet finner i stor grad forklaringer i at ulike miljø
over tid har utviklet seg i forskjellig retning og bygget forskjellige forståelses og
begrepsapparater. Det er prosesser som styrer handling og forståelse av svært mye i
arbeidshverdagen. Det er med andre ord den organisasjonskultur vi kommer fra som
mye styrer handling og forståelse i arbeidshverdagen. Å be ansatte på Aker,
Rikshospitalet og Ullevål om å danne nye felles målbilder OUS er å be mennesker
tenke innenfor en forståelsesramme de ennå ikke besitter.

Figur 2.
Vi har valgt å benytte teorier fra ulike fagfelt og satt dem sammen for å belyse vårt
narrativ. Selv om de spriker en del, finner vi mange fellestrekk, og en del elementer
går igjen. Figur 2 er en illustrasjon av at vi tenker at den felles effekt av forhold i
mennesker (bias, det å skape forståelse/virkelighet) og prosesser mellom individer
og grupper (kommunikasjon og gruppetilhørighet) sammen bidrar til å påvirke
resultatet når vi skal lede prosesser hvor vi er avhengig e av å få mennesker og
grupper med ulik bakkgrunn til å kunne samhandle på en konstruktiv måte.
Særlig slående er likheten mellom ”forpliktende handling” (Weick, 2001) og
”høykvalitets kontakt” (Forsyth, 2006). Weick (2001) viser hvordan forpliktende
handlinger er med på å skape forståelse og virkelighetsbilder i enkeltindivider og
organisasjoner. Ut fra Weicks teori kan man da se at mennesker som opererer
innenfor samme organisasjon og som forholder seg til de samme forpliktende
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handlinger utvikler felles virkelighetsbilder. Mye av nøkkelen her for god samhandling
og godt samarbeid ligger da i å få mennesker til å engasjere seg i felles forpliktende
handlinger over tid. Dette vil da skape felles referanserammer og lik forståelse av
verden. Dette forutsetter samhandling over tid. Mens Berger og Luckmann (1966) og
Weick (2001) sier noe om hvordan mennesker og grupper danner seg sammenheng
og virkelighetsbilder, så må vi over til Forsyth (2006) for å finne forskning på hva det
er en effektiv strategi for å integrere to eller flere grupper. Etter vår oppfatning vil
høykvalitets samhandling redusere effekter av både inngruppe – utgruppe bias og
confirmation bias.
Kommunikasjon er en forutsetning for å skape enighet og få mennesker til å dra i
samme retning. Evnen til å kommunisere godt ligger som en forutsetning i alt
lederarbeide, men kommunikasjonsteori viser at det er mange utfordringer også
vedrørende kommunikasjon som må håndteres for å skape et godt resultat. Alle tiltak
må kommuniseres effektivt for å ha effekt og det holder ikke bare å hindre ulikheter i
virkelighetsoppfatning og konkurranse mellom grupper for å lykkes. Som ledere må vi
evne og få til både-og. Felles forpliktende samhandling er forutsetningen for å skape
likere virkelighetsbilder og derfor nøkkelen til å skape gode forutsetninger for
samarbeide, forståelse og felles måloppnåelse. Høykvalitets kontakt vil redusere
konflikter mellom grupper, redusere tendensen til inngruppe og utgruppe bias samt
confirmation bias. Når dette grunnarbeidet er gjort, kan ordinær verbal
kommunikasjon igjen ha muligheten til å være tilstrekkelig for å styre kompliserte
”samhandlingsreformer” trygt i havn.
En lærdom av den teori vi har sett på i oppgaven er at ledere må være forsiktige med
å stole for mye på sin evne til å lede gjennom verbal kommunikasjon når de skal
integrere ulike grupper og kulturer. Det er en slik styrke i motkreftene at man ikke kan
forvente gode prosesser før man har supplert verbal kommunikasjon med
høykvalitets kontakt og forpliktende samhandling for å skape de endringer man
ønsker å oppnå.
Hvorfor er dette så komplisert? Hva er det som gjør at vi mennesker har så vanskelig
å agere enkelt og rasjonelt i denne typen prosesser? Vi kan ikke komme med noe
fullstendig svar på dette, men det som kommer frem i alle teorier vi har lest er
følgende:
For å kunne overleve i en kompleks virkelighet er mennesker avhengige av å
kunne skape og opprettholde mentale bilder av virkeligheten. Dette er
pragmatiske og forenklede bilder som danner et midlertidig grunnlag for
handling og kommunikasjon. Disse virkelighetsbildene er utgangspunkt når
mennesker skal forsøke å forstå verden rundt seg.
Jo mer sammensatt, komplisert og uoversiktlig en situasjon er, jo mer er vi avhengig
av å forenkle verden. Man blir vi lett skremt og stresset og da handler vi fort uten å
bruk hodet. Det vil si at vi drar kjente slutninger og følger kjente reaksjonsmønster.
For å samle OUS skal man lede 22 000 mennesker inn i en ny virkelighet de ikke
klarer å se helt for seg. Derfor skal menneskene ledes inn i 22000 forskjellige
virkelighetsbilder, når da mange av dem er engstelige og usikre på hva fremtiden
skal bringe og om de egentlig ønsker å gå om bord i dette – da har man en betydelig
lederutfordring.
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5. Hvordan avdekke ulike mentale modeller – finnes det
verktøy?
I denne delen av oppgaven fokuserer vi på å finne frem til konkrete teknikker eller
verktøy som kan benyttes for å avdekke om vi ser ”verden” ulikt.
Vi velger her å ikke anvende disse teknikkene tilbake på historien beskrevet i
narrativet da dette er mer ”praktisk rettede” teknikker til bruk i egen hverdag.

5.1

Klargjøring av utgangspunkt

En teknikk som kan benyttes for å avdekke mentale modeller har sitt utspring i
kognitiv teori. Der antas det at mennesker lagrer mye av sin kunnskap i kognitive
skjema, med dette menes en kognitiv (tankemessig) struktur som representerer en
persons kunnskap om en enhet eller situasjon, inkludert dets kvaliteter og forholdet
mellom disse. Kognitive skjema er vanligvis en sammenfatning av kunnskap og har
som funksjon å forenkle verden. I arbeidet med å komme frem til felles beslutninger
eller enighet i felles prosesser fremhever Hawton, Salkovskis, Kirk & Clark (1995)
viktigheten av å klargjøre utgangspunktet til dem som deltar i prosessen. Deres
oppfatning er at man må kartlegge innholdet i de relevante kognitive skjema før man
starter selve samarbeidet.
Dette gjøres ved å utføre en klargjøring av:
1. Begrepsavklaring/definisjon
2. Målsetning
3. Metode
4. Atferd
Det er først nødvendig å avklare forståelse av sentrale begreper (for eksempel å
forstå hva vi alle legger i pasientfokus eller behandlingsforløp). Det er så viktig å
avklare forståelsen av hvordan det skal jobbes (hvilke metoder skal benyttes) og man
må avklare om man har felles forståelse av problemstilling og målsetning. Viktigheten
av å ha kartlagt disse tingene grundig før man starter konkret samarbeide
understrekes. Hawton, et. al. (1995) er opptatt av at det å starte konkret arbeide før
disse punktene er avklart, trolig bare vil føre til mer uenighet mellom partene og føre
til mer forvirring om hva som var problemstillingen og hva som er målet for arbeidet.
En må da ofte bruke mye mer arbeid på å rette opp i misforståelser eller begynne
prosesser på nytt fordi man ikke har forberedt arbeidet godt nok før man startet.
Samtidig må det gjøres en atferdsmessig kartlegging. Med dette mener de at man
må studere hvordan de ulike deltakerne tidligere har jobbet med det som nå skal
endres, og man må bli enige om konkrete atferdsmål for å måle faktisk og praktisk
endring i atferd.
Disse avklaringene må gjøres på den arbeidsgruppen som skal jobbe sammen for å
løse en problemstilling. De første tre trinnene går på å sikre at man har felles
utgangspunkt og felles forståelse av problemstillingen. Hvis det viser seg at man ikke
har et felles utgangspunkt, så er det dette som må jobbes med først, før man i det
hele tatt kan begynne å arbeide med den aktuelle problemstillingen. En avklaring av
hvordan en tidligere har handlet/agert fungerer som en god metode for å avdekke
forskjeller i begrepsforståelse og målsetning. Videre er det som regel nødvendig å bli
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enig om konkrete operasjonaliserbare handlinger (atferd) før man kan være sikker på
at man har forstått problemstillingen likt, og slik mål er helt nødvendige for å sikre at
de endringer man foreslår faktisk blir implementert slik man har blitt enige om. Selv
om metoden er krevende for dem som deltar, så bidrar den til større kvalitet i
planleggingsprosessen og den faktiske gjennomføringen av de endringen man har
blitt enige om. Det er eier av problemstillingen/arbeidsoppgaven som må stå
ansvarlig for denne avklaringen.
Det mest krevende i prosessen er å venne parter til å være åpne nok i begynnelsen
til at man får til å gjøre de nødvendige avklaringer. En kan risikere at denne typen
avklaringer blir oppfattet som bortkastet tid eller som et utslag av mistillit til de som
skal løse oppdraget.

5.2

The ladder of inference

Teknikken som presenteres under, er bare et eksempel på en av flere, men vi
oppfatter at denne er konkret og reflekter en del av teorien og drøftingen som er
presentert over. Teknikken kalles ” the ladder of inference” og er hentet fra “Action
Science “ av Argyris og Schön. De hevder at ulikheter i mentale modeller forklarer
hvordan to personer kan observere samme hendelse og beskrive den ulikt, fordi de
legger merke til ulike detaljer av fakta og legger denne til grunn for oppfatning om
situasjonen. De fleste av disse modellene er både ukjente for en selv og andre og
først når man blir klar over disse mønstrene vil man kunne danne nye felles modeller
og eller nye forståelser (fig. 3).

Fig 3
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Stigen illustrerer hvordan vi har ulike steg i vår mentale modell – der kun det
første og siste steget (farget) er synlige for andre. – Det er en illustrasjon på
slutningsmodellene vi benytter. Pilen tilbake viser at oppfatningene våre hviler på
det utvalget av data vi har valgt og at dette er selvforsterkende. De fleste av oss
går ikke tilbake til det faktiske datagrunnlaget, men det utvalget vi tok, og egen
oppfatning påvirker det utvalget av data vi velger neste gang.

Figur 4.
Dersom man har en antagelse om at sjefen din ikke liker deg, f.eks. basert på en
handling sjefen din har gjort (sett ut av vinduet mens du prater) – så samler man
neste gang på den informasjonen som styrker den antagelsen man allerede har gjort,
fremfor å høre åpent på laveste nivå og samle fakta. Kanskje han bare var trett –
opptatt av å lytte skikkelig fordi det du sier er så klokt. Tilsvarende hadde kanskje Jon
en grunn til å komme for sent?
Hele teknikken går ut på å avdekke mentale modeller ved hjelp av trinnene i stigen.
I følge Argyris (1990) kreves det to typer ferdigheter for å avdekke mentale modeller
– refleksjon (sette ned farten i egne tankeprosesser slik at man ikke for tidlig
kommer til konklusjoner, men blir klar over hvordan vi former egne ”mental models”
og den andre er inquiry (der vi holder åpne samtaler om hvordan vi selv tenker og
prøver å spørre inn i andres tankemønstre).
For å bedre kommunikasjonen må man altså i større grad:
• reflektere om egen tekning og slutningene man tar
• synliggjøre denne for andre
• spørre inn i andres refleksjoner og tenkning, eksempelvis: hvilke data
underbygger den påstanden? er alle enige om at dette er grunnlagsdata? kan du
trekke meg gjennom de resonnementene du har lagt til grunn? da du sa XXX….,
mente du da…YYY (slik sjekke om min tolkning stemmer).
Det viktigste er å spørre om data på en så åpen måte som mulig – uten å sette noen
i et dårlig lys, men å gjøre resoneringen så åpen som mulig.
Målet er ikke nødvendigvis å være enige, men å forstå hvordan man kom til de
beslutningene/ argumentene den andre har lagt til grunn. Det vil da være lettere å
akseptere den andres argumenter, holdninger eller handlinger.
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Det understrekes imidlertid at dette ikke er lett, men at:
• man må øve over tid – både på å reflektere over hvilke slutninger man selv har
tatt og tørre å spørre inn i andres modeller.
• Det kan komme sterke følelser fram – når det blir avdekket at dine argumenter/
standpunkt ikke hviler på fakta, men på dine tolkninger av fakta (feil grunnlag)
oppstår det ofte aggresjon – folk rundt deg vil nå forstå hvilke ”dumme” eller
irriterende feilslutninger du har tatt – og det som oftest samtidig med at du selv
oppdager dem.
”Nå skal vi faktisk sjekke at vi har skjønt ting likt og at vi vet konsekvensene av våre
beslutninger og hvor vi er på vei.”
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DEL III:

REFLEKSJONER

6.

Læringsutbytte

6.1

Nyttig lærdom for oss som ledere i egen hverdag

Mennesker har store utfordringer når de skal ta gode og riktige avgjørelser i møte
med folk fra andre miljø og institusjoner. Det man oppfatter som logisk, objektivt,
selvsagt og riktig er ikke bare preget av, men faktisk generert og eid av miljøet vi er
en del av. I møte med andre miljø må man derfor være klar over at ingen ting
egentlig kan tas for gitt.
Dette gir store utfordringer, siden man i slike møter fra første stund blir nødt til å
forutsette, bygge på og stole på, men samtidig å avklare og redesigne det felles
fundament av forståelse som man er avhengig av.
Avdekk egne og andres slutningsmønstre
Gjennom arbeidet med oppgaven har vi sett viktigheten av at man er bevisst egne
meninger og holdninger rundt det man jobber med. I samarbeid med andre – f. eks
andre sykehus og andre ledergrupper er det avgjørende å tenke på hvilke effekter av
inngruppe -utgruppe bias som kan komme til å prege det man skal løse. Hva vil de
andre være opptatt av og tenke – hva tror de om oss? Når det blir klart hvilke
resonerings/beslutningsmønstre vi selv har som gir forståelse for hvordan den
enkelte tenker, oppfører seg og handler. Er det også lettere å spørre inn i andres
tanker for å sikre god kommunikasjon. ”Er det slik du tenker? Da kan jeg bedre forstå
hvorfor du handler slik, men da vil jeg også få lov til å påpeke at du har trukket
slutningene på et annet grunnlag enn meg fordi jeg … osv”
Eksempler på spørsmål man kan stille seg selv er;
• Hva er årsaken til at jeg mener det jeg gjør?
• På hvilket grunnlag trekker jeg denne slutningen?
• Hva er viktig for meg med dette?
Fokuser på detaljene også
Både kunnskapen om confirmation bias og teorien til Weick viser at utfordringen
virkelig ligger i detaljene. Når alle tror at de er på vei mot samme mål, er det svært
sannsynlig at man oppdager noe annet, hvis man pirker i detaljer. Tilsvarende
fruktanalogien brukt innledningsvis. Man må derfor pirke i detaljer og legge opp til en
så funksjonsorientert språkbruk som mulig. Målet for prosessene bør i tillegg være
konkrete og så praktisk operasjonaliserbare og målbare som mulig.
Legg til rette for Forpliktende samhandling
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Weick viser at man for å komme videre i samarbeid og forståelse ikke bare må
kommunisere, men også handle – i konkret forpliktende samhandling.
Det å skrive en oppgave som denne er et eksempel på en slik samhandling. Vi kunne
ha møttes og pratet bare, men uten skriveprosessen ville vi trolig ikke ha fått det
fellesskapet vi har i dag. Flere av gruppens medlemmer mener nå at tilhørigheten i
fordypningsgruppen nå er høyere enn til basisgruppen1 på topplederprogrammet,
selv om vi i basisgruppen har vært atskillig mer nærgående og personlige. I følge
teorien skyldes dette altså forpliktende samhandling og høykvalitets kontakt. Felles
forpliktende handlinger vil skape prosesser som vil utvikle likere forpliktelser,
rettferdiggjøringer og på sikt likere symboler, normer og sosiale strukturer.
Høykvalitetskontakt (kontakt hvor deltakerne har noenlunde lik status, personlig
samhandling, støttende normer og praktisk samarbeid, og ikke minst at gruppen
lykkes sammen) bidro til å løse opp tilhørighet til basisgruppen, reduserte risikoen for
utgruppe bias og fremmet et godt klima for samarbeid. Denne strategien har vist seg
effektiv for å forene grupper med langvarige motsetninger, og vi antar at den med
hell kan benyttes på egen arbeidsplass.
Vær klar over at føret ikke er optimalt og at dere har slitte dekk
I diskusjoner må man være klar over at mekanismene beskrevet i teori og drøfting
som oftest samvirker og gjør at det kan være vanskelig å holde diskusjonene
tilstrekkelig faktaorientert. Det bør være et tema i miljøet at det faktisk er slik. Og det
bør jobbes for en åpenhet for å stille konkrete og tilsynelatende banale spørsmål
også om de tingene som de fleste oppfatter som helt selvsagt. Slike spørsmål er
kvalitetssikring og sjekk av de ulikes forståelse, og et tegn på at man er på riktig nivå.
Slike spørsmål viser at man har forstått hvilke utfordringer man har som gruppe.
Dette blir enklere å få til gode prosesser og samarbeid hvis man er aktivt utforskende
i forhold til andres meninger og utsagn, i stedet for å bruke energi på å motsi dem ut
fra sin egen forståelse av hva de sier.
Kontrollér kontekst.
Den som samler, beskriver bilder og kontrollerer konteksten har en overordnet
kontroll over det budskap som formidles og diskuteres. Dette gir muligheter for å
styre prosesser, men også et ansvar for å formidle og reformidle bilder slik at andre
skjønner de nødvendige aspektene, og kan korrigere dem ut fra sin forståelse. Som
leder bør du ha kontroll over kontekst, men samtidig sørge for at de ansatte kjenner
seg igjen i og forstår konsekvensene av bilder som kommuniseres.
Lederen bør sette kriterier, styre prosessen og legge opp til at det er lov til å spørre
banale spørsmål for avklaring og samtidig sørge for at man ikke ender opp i
milelange digresjoner. Når så bilder legges fram, bør lederen oppfordre til å spørre
framleggeren om hva som er viktig for ham i bildet, og så avveie dette mot de
behovene som tilhørerne vekter høyt. Slike avsjekker er ikke veldig vanlig og kan av
mange ses som uhøflig, påtrengende eller som et tegn på manglende kompetanse.
For å få dette til i praksis må ledelsen derfor ta initiativet til å lage kjøreregler eller
kultur der det er sosialt akseptabelt å bore i andres bilder og spørre om implisitte og
selvfølgelige ting. Den som med hell sørger for å styre folk i retning av felles
1

På topplederprogrammet har deltagerne vært med i en basisgruppe der man har
jobbet nært og direkte med førsteinntrykk, samarbeid under stress, rolleanalyser,
påvirkningsprofiler etc. Dette er en gruppe med sterk identitet og tilhørighet.
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oppfatning av virkelighetsbilder, vil bli møtt med lojalitet og tillit. Dette vil være
selvforsterkende og effektivt styrke lederskapet.

6.2

Hva har vi lært av prosessen med oppgaven?

Vi valgte i oppgaven å ta et undrende og reflekterende perspektiv, fordype oss i
litteratur langs et bredt felt, og fokusere på om det er mulig å finne frem til
grunnleggende forklaringer på hvordan ulike oppfatninger om samme hendelse kan
oppstå.
Vi hadde ulike mål og begrunnelser for å velge denne problemstillingen – eller
utgangspunkt for å gå inn i oppgaven og har også hatt ulikt utbytte av oppgaven.
Følgende utsagn er hentet fra enkelte av gruppens medlemmer:
• ”Etter å ha gått gjennom oppgaven har jeg fått innblikk i mange
årsaksammenhenger som fører til vanskeligheter når mennesker skal
diskutere og samarbeide seg fram til løsninger. Gjennom å få innblikk i disse,
har jeg fått en atskillig større verktøykasse som kan brukes for å oppdage
effekter og sannsynlige årsaker hos meg selv og andre. Dette gir en mulighet
til å styre vanskelige prosesser i en bedre retning. Samtidig har jeg fått en
forståelse for at man bør være nøktern når man estimerer effektivitet og
kvalitet i resultatene av slike prosesser. ”
• ”Jeg har lært at det finnes konkrete teknikker for å motvirke problemstillingen
beskrevet i narrativet. Disse teknikkene kan tenkes å være nyttig i svært
mange sammenhenger- både i oppgaveskriving som denne og i større og
mindre omstillingsprosjekter som den narrativet er et konkret eksempel på det tankevekkende er at det er enkle avsjekker som skal til – og at vi likevel
kvier oss for å spørre”.
• ”Jeg har fått bekreftet hvor viktig det er i en endringsprosess å sikre at alle
involverte har et felles ”bilde” av målet, og at tiden som brukes i samhandling
for å oppnå dette vil være en god investering. Og ikke minst, at det finnes
relativt enkle måter å gjøre dette på”

6.3

Refleksjoner om refleksjonen

Det å skulle samarbeide om en så åpen oppgave med ulike personer i ulike kanter av
landet er ikke ukomplisert og det har krevd mange avklaringer underveis. Vi er fire
ulike personer fra ulike faglige ståsteder av ulikt kjønn og alder. Tre av oss har vært i
samme basisgruppe og en av oss har ikke det. I den forbindelse har vi diskutert om
det er oppstått inngruppe – utgruppe bias. Gjennom skrivingen av oppgaven, har
bevisstgjøring av egen tankerekke og evnen til å spørre inn i andres økt. Dette har
også virket inn i gruppen i noen grad.
En del av teorien har også vært krevende å sette seg inn i og forstå slik at den kunne
benyttes til drøfting av narrativet. Dette har gjort arbeidet med oppgaven
arbeidskrevende.
Det å skrive en pålagt oppgave i et utdanningsprogram er definitivt en forpliktende
handling. Handlingen og forventet resultat er offentlig kjent, den kan ikke gjøres om,
og oppgaven er viktig. En spennende konsekvens av dette er at vi i samarbeidet og
vårt ønske om å bli en effektiv samarbeidende gruppe har endt opp med å etterVirkelighetsbilder og kommunikasjon
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rasjonalisere valg som ble gjort tidlig i prosessen. I punkt 1.1 kan vi se våre
begrunnelser for å bli med i denne gruppen og skrive nettopp denne oppgaven. Det
at oppgaveskriving er en forpliktende handling er en stimulus til å danne forklaringer,
historier og sammenhengende virkelighetsbilder om skrivegruppen og vårt ”viktige”
arbeide. Vi rettferdiggjør da for oss selv (etter at handlingen er utført) hvorfor vi
utførte denne handlingen.
En av gruppens medlemmer oppsummerer det slik: ”Jeg kan innrømme at den
faglige begrunnelsen som refereres i punkt 1.1 bare var en liten del av grunnen til at
han valgte å skrive om nettopp dette. Jeg var svært i tvil helt til det siste. Helt
realistisk tror jeg mye av grunnen til at jeg falt ned på denne gruppen var at jeg
tilfeldigvis stod sammen med de andre da lederen av økten begynte å spørre om alle
nå hadde funnet en gruppe. I tillegg var nok det at det var to fra min basisgruppe i
skrivegruppen også en del av begrunnelsen. Hvorfor har jeg da bare fortalt en liten
del av sannheten i punkt 1.1? Hvorfor så politisk korrekt?” Fra en av de andre i
gruppen kommer tilsvarende innrømmelse: ”Da temaet for gruppen ble presentert,
traff beskrivelsen godt. Dette var stilig, fengende og kunne være nyttig, som
beskrevet i 1.1. Men i valget mellom mange spennende tema var det kanskje like
viktig at temaet var utfordrende, lå godt i utkanten av mitt kompetansefelt og ble
presentert oversiktlig og greit av en person jeg gikk godt over ens med og som jeg
antok var god til å skrive oppgaver. Etterpå gikk jeg aktivt ut for å påvirke flere antatt
nyttige fagpersoner til å velge samme gruppa.”
I etterkant ser vi at vi i fordypningsgruppen burde gjort en del avklaringer tidlig i
skriveprosessen. På den måten ville vi kunne ha unngått noen misforståelser og
negative effekter. Trolig hadde en slik avklaring av en del ”selvsagte” ting gitt en
bedre forståelse av hverandre tidlig i arbeidet. Det lærerike i dette er at når selv vi,
med nettopp dette oppgavetemaet ikke gjør tilstrekkelige avklaringer, hvordan kan vi
da forvente at andre skal få til dette innen og mellom ledergrupper i store
omstillingsprosesser?

Virkelighetsbilder og kommunikasjon

Side 27 av 31

Virkelighetsbilder og kommunikasjon

Side 28 av 31

DEL IV: Litteraturhenvisninger

Referanse:
Argyris Chris,(1990) overcoming organizational defences, Needham Mass: Allyn and
Bacon)
Bang, H. (1988). Organisasjonskultur.
Baron, J. (1988). Thinking and Deciding. Cambridge University Press.
Berger, P. L. og Luckmann, T. (1966). Den samfunnsskapte virkelighet (The Social
Construction of reality).
Convey, S. (2006). The 7 Habits of Highly Effective People.
Hawton, K., Salkovskis, P. M., Kirk, J. og Clark, D. M. (Eds.) (1995). Cognitive
Behaviour Therapy for Psychiatric Problems; A Practical Guide. Kap. 2. Cognitivebehavioural assessment. S. 13-51, Oxford Medical Publications.
Morgan, G (1988) Organisasjonsbilder, kap 1, 2, 6 og 7, universitetsforlaget.
Senge, P. et al. (1994). The fifth discipline. Strategies and tools for building a
learning organization. The fieldbook.
Watzlawick, Bavelas og Jackson (1967). Pragmatics of human communications; a
study of interactional patterns, pathologies and paradoxes.
Weick, K. E. (2001). Making Sense of the Organization. Kap. 1. Sensmaking in
Organisations: Small Structures with large Consequences. S. 5-31, Blackwell.
Grennes, C.E. (1999). Kommunikasjon i organisasjoner

Virkelighetsbilder og kommunikasjon

Side 29 av 31

