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Velkommen til verktøyboka
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Hvordan kan vi skape gode kunnskapsbedrifter som bygger opp om ansattes trivsel,
mestring og arbeidsevne samtidig som produksjon og verdiskaping ivaretas?

Vi har laget verktøybok om hvordan kunnskapsbedrifter
kan utvikle og styrke sin egen robusthet som organisasjon eller arbeidsplass. Verktøyboka er først og fremst
skrevet for ledere og medarbeidere i virksomheter i privat sektor hvor kunnskapsproduksjon – også i form av
produktutvikling – er kjerneaktiviteten, som for eksempel FoU-virksomheter, konsulentselskaper og IKT-selskaper i privat sektor, men også andre virksomheter i
både privat og offentlig sektor vil dra nytte av å lese
hele eller deler av verktøyboka.
For å øke egen robusthet har en kunnskapsbedrift som
utfordring å jobbe fram gode løsninger på minst fire
områder:
Arbeidsmiljø
Ledelsespraksis
Arbeidspraksis
Markedshåndtering
Hvert av de fire hovedområdene krever flere innsatser.
Samtidig må viktige sammenhenger sikres mellom de
fire områdene. Trivsel og arbeidsglede, for eksempel,
utgjør viktige drivere for å utvikle gode praksiser for
utførelse av kunnskapsarbeid. En solid markedsposisjon utgjør også en sentral driver for å utvikle en god
arbeidskultur. Videre må bedriften sikre en god arbeidspraksis hos sine medarbeidere og en god praksis for
utøvelse av ledelse.
Vi bygger våre temaer, perspektiver og diskusjoner på
forskning vi selv har utført. I første rekke “Robust
organisering – om utvikling av gode prestasjonskulturer
i kunnskapsbedrifter” – et toårig prosjekt finansiert av

NHO`s arbeidsmiljøfond, eiet av Abelia, og gjennomført
i 2012-2014 av forskere ved SINTEF Teknologiledelse.
Denne verktøyboka er hovedleveransen fra prosjektet.
Vi trekker også med oss kunnskapen vi har fra tidligere
forskning vi har utført om kunnskapsbedrifter, om arbeidsmiljø, og praksiser for arbeidsutførelse og ledelse.
Å forstå trekk ved kunnskapsbedrifter i lys av trekk
ved andre typer bedrifter åpner nye refleksjonsrom. Vi
får med det utfordret noen myter og forestillinger om
kunnskapsarbeid og videre fremhevet viktige perspektiver som sikrer kunnskapsbedrifters robusthet.
Verktøyboka inviterer til refleksjon, læring og inspirasjon. Den kan brukes som idébank og drahjelp i eget
utviklings- og endringsarbeid. Vi gir innspill til hvordan
en kan jobbe fram økt robusthet ved egen arbeidsplass.
Temaene kan leses uten en bestemt rekkefølge.
Kunnskap om gode praksiser, viktige løsninger og handlinger har vi knyttet til følgende temaer:
• Hva vi mener med “robust kunnskapsbedrift”
• Om medarbeideres motivasjon, mestring
og arbeidsevne
• Om arbeidsutførelse og arbeidskultur
• Om å sikre gode ledelsespraksiser
• Robust markedsarbeid
• Et samlet fokus på å utvikle økt robusthet
i kunnskapsbedrifter
God lesing – høst ideer!
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Begrepsforklaringer
og verktøybokas
oppbygning

Verktøyboka springer ut fra en samfunnsvitenskapelig casestudie. Her sier vi litt om
hva en casestudie er, samt vår bruk av begrepene “praksis/praksiser” og “kollektiv”.
I tillegg gir vi en kort innføring i hvordan delene i verktøyboka er bygget opp.

Casestudie

Grunnlaget for denne verktøyboka er en casestudie som
bestod av tre case. Hvert case var en organisatorisk
enhet i en større kunnskapsbedrift. I en casestudie er
formålet å oppnå en beskrivelse av det fenomenet som
man ønsker å studere. Disse beskrivelsene har her blitt
utarbeidet på bakgrunn av intervjuer, observasjoner, utviklingsarbeid samt samtaler med individer og grupper
i de deltakende enhetene. Beskrivelsene er basert på
hvordan deltakerne opplever sin arbeidshverdag knyttet
til fenomenene som studeres. Funnene er systematisert
og analysert. Gjennom å ha nok deltakere i hvert case
og flere case, er funnene gyldige i kraft av seg selv etter
prinsippet om at ledere og medarbeidere er eksperter på
opplevelsen av egen arbeidsvirkelighet.

Praksis og praksiser

Praksis kan forklares som måten medarbeidere utfører
arbeidet sitt på (arbeidspraksis) og måten en leder
utøver ledelse på (ledelsespraksis). Praksiser er nedfelt
i både formelle og uformelle normer på arbeidsplassen,
og kan identifiseres gjennom jobbing med arbeidskultur og ulike organisasjonsutviklingsaktiviteter. Det
finnes mange ulike typer praksiser som kan være enten
konkurrerende eller komplementerende.

Kollektiv

“Kollektiv” er en betegnelse på medarbeidere og
ledere som utgjør en definert organisatorisk enhet. Enheten kan være liten eller stor, den kan være en del av
en større enhet eller inneholde flere mindre enheter.
Det er alltid en definert enhet som må være utgangspunkt for utviklingsarbeid, ikke enkeltindivider. Vi
bruker derfor begrepet “kollektiv” om medarbeidere
som utgjør en enhet, i forhold til anliggender som flere
bør ta del i.

Verktøybokas oppbygning

Vi har forsøkt å lage en systematikk i utformingen av
de ulike kapitlene. Det betyr ikke at de er helt like, men
at de fleste inneholder elementer som er gjenkjennbare
ved hjelp av utheving og bruk av piktogrammer fra et
kapittel til et annet. Alle kapitlene inneholder ikke nødvendigvis alle elementer.

Temaforklaringer

Der vi tror det kan være nyttig med
en beskrivende forklaring av tema
eller begreper har vi laget en boks
som er merket med:

Eksempler

Der vi har hatt relevante eksempler
fra casene har vi merket det med:

Gode råd

Gode råd til gjennomføring av utviklingsarbeid for å øke robusthet
er merket med:

Brødtekst

GODE RÅD

Brødteksten gir mer utfyllende informasjon om temaets
og fenomeners relevans i forhold til robusthet og sammenhenger med andre tema og fenomener.

Øvelser

Flere av kapitlene avsluttes med
forslag til konkrete øvelser relevante til tematikken og som kan
gjennomføres på arbeidsplassen
som et ledd i å bli mer robust.
Øvelsene er merket med:
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Robust organisering
Hva er robust organisering?

Ordet robust har mange synonymer i vanlig bruk, med
litt ulik mening. Robust er det samme som å være hardfør. Robusthet for en enhet defineres som enhetens evne
til å absorbere en hendelse samtidig som de viktigste
funksjonene opprettholdes/ivaretas. En robust enhet
er solid nok til ‘å tåle en trøkk’. En robust enhet bryter ikke sammen så lenge den utsettes for alminnelige
og forventede hendelser. Den evner å fungere selv om
den stresses med feil som gjøres eller kraftig ytre påvirkning.
Kunnskapsbedrifter trenger robusthet for å fungere godt
overfor sine kunder, og for å være gode arbeidsgivere
for sine ansatte. Robusthet viser seg for eksempel i form
av godt og attraktivt arbeidsmiljø, god ledelse, og faglig
anerkjennelse og godt omdømme i viktige markeder.
Verktøybokas utgangspunkt er at robusthet er noe
bedrifter kan arbeide systematisk og målrettet med å utvikle. Den skal vise hvordan robusthet kan utvikles og
peke på viktige faktorer som ledelse og ansatte kan ta
fatt i for å skape økt robusthet.

Hvorfor robust organisering?

Fordi markeder og andre omgivelser er i konstant
endring møter kunnskapsbedrifter stadig skiftende utfordringer og krav, som kan være vanskelige å forutse.
Kunnskapsbedrifters utfordringer går langs to dimensjoner:
• Driftsutfordringen: De verdiskapende nøkkelprosessene må gjennomføres med effektivitet, kvalitet og
økonomi, uten å slite ut organisasjonens ressurser i et
langsiktig perspektiv.
• Utviklingsutfordringen: God drift sikrer nåtiden, men
er ikke nok for å sikre fremtiden. Til det trengs et kontinuerlig fokus på forbedring, utvikling og innovasjon.
En kan si at alle organisasjoners verdiskapingsprosesser
er resultat av et samspill mellom ressursene som brukes
som innsats. I industribedrifter snakker man gjerne om
de typiske ressursene som “de fire M’ene”:
•
•
•
•

Mennesker
Materialer
Maskiner
Metoder

Med mennesker menes humankapitalen, de ansatte, som
med sin kompetanse er en nødvendig innsatsfaktor i all
slags virksomhet. Med materialer menes de råvarer som
inngår i produksjonen, for eksempel papir og kilowatttimer i kontorarbeid. Med maskiner menes de tekniske
innretninger som brukes for å produsere bedriftens produkter, for eksempel PC’er, servere og mobiltelefoner.
Med metoder menes det som også kalles prosesskapital:
systemer, strukturer og prosedyrer for å gjennomføre
arbeidet.
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Utgangspunkt og mål for prosjektet
Utgangspunktet for “Robust organisering” var resultatene fra et annet prosjekt internt i SINTEF kalt “Sunne
SINTEF”, der målet var å innhente kunnskap om hva
som særlig bygger gode prestasjonskulturer, og videre
identifisere kritiske faktorer som hindrer framveksten
av gode prestasjonskulturer. Vi åpnet for et utvidet
organisatorisk arbeidsmiljøperspektiv der markedshåndtering ble inkludert og sett i sammenheng med
arbeidspraksiser og ledelsespraksiser som viktige faktorer som påvirker og former arbeidsmiljøet.

Vi ønsket å identifisere:

• Ressurser som gir god arbeidsutførelse
• Ressurser som stimulerer utvikling
• Ressurser som øker mestringsevnen i situasjoner med
større arbeidspress, for eksempel omstillinger

Ledelsespraksisen vi er opptatt av handler om å
identifisere viktige faktorer som bygger opp under:
• Motivasjon og kommunikasjon med medarbeidere
• Gode styringspraksiser
• Markedsføring og markedsbearbeiding
Arbeidspraksisen har vi valgt å spisse i retning av
å se på følgende forhold:
• Oppgaveutførelse
• Trekk ved arbeidskulturen på arbeidsplassen
• Samarbeidspraksis – gode løsninger for prosjektledelse, teamarbeid og kunderelasjoner
Markedsarbeid vil flere kunnskapsbedrifter ha som
viktig utfordring for å bedre egen organisasjons evne til
å ta omstillinger i tide og utvikle gode strategier for å
utvikle nye markeder. Vi vil her identifisere:
• Samarbeidsformer mellom ansatte og ledere som
må anlegges for å sikre godt markedsarbeid
• Gode grep når en skal jobbe fram nye markeder av
en viss størrelse og langsiktighet
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Casestudiene

En viktig prosjektinnretning var at prosjektet ble forankret i lokale forhold i hver deltakerbedrift. Tre bedrifter
deltok i prosjektet, med én enhet hver. For utvelgelsen
av enheter var det 3 kriterier som var styrende:
• Et miljø som for øyeblikket opplever utfordringer
i markedet
• Et miljø som er positivt innstilt til innspill på
nye måter å forstå og å arbeide med disse
utfordringene på
• Et miljø på en håndterlig størrelse
Enhetene hadde mellom 20 og 50 medarbeidere, inkludert ledere. I tillegg koblet vi på HR-direktør/ HMS-sjef
og/eller andre ledere der det var aktuelt. Casestudien
startet med at det i hver enhet ble intervjuet 15 personer
individuelt eller i grupper fordelt på ulike roller/stillinger.
Hvert intervju varte i 60 til 100 minutter, og standard
samfunnsvitenskapelige etiske retningslinjer for personvern ble fulgt. Tema for samtlige intervju var motivasjon, trivsel og helse, ledelsespraksis, arbeidspraksis,
markedshåndtering, utfordringer og muligheter.
Med bakgrunn i intervjuanalysene ble det utarbeidet
en SWOT-analyse som identifiserte styrker (strengths),
svakheter (weaknesses), muligheter (opportunities) og
trusler (threats) knyttet til arbeidsutførelse, ledelsespraksis, markedshåndtering, mestring og motivasjon.
I løpet av prosjektperioden ble det i tillegg gjennomført
flere besøk i hver enhet med bedriftsvise utviklingsprosesser, samt fire samlinger med representanter fra
alle enhetene.

Hva er robust organisering av
kunnskapsarbeid?

Markedssituasjon, arbeids- og ledelsespraksiser utgjør
bakenforliggende faktorer som det er viktig å ta tak i
for å jobbe fram bedre arbeidsbetingelser og -miljø som
har som effekt å utvikle mer robuste ansatte og robuste
bedrifter.
Robust organisering av kunnskapsarbeid handler grunnleggende om å utforme og organisere arbeidsbetingelsene
som styrer arbeidsutførelse, ledelsespraksis og markedsarbeid på en slik måte at ansatte opplever motivasjon
og mestring samtidig som produksjon og verdiskaping
styrkes. Et kunnskapsmiljøs robuste organisering av sitt
arbeid skal:
• Være bevisst hva som kjennetegner egen
arbeidshverdag
• Forstå hva som skaper motivasjon, mestring og trivsel
• Ha en antagelse om hva som er god arbeidsutførelse,
ledelsespraksis og markedshåndtering
Robust organisering handler om å se strategiske sammenhenger mellom behov i tilknytning til eget marked
på den ene siden, og arbeids- og ledelsespraksis på den
andre siden. Forskning viser at dette gir gode effekter på
arbeidsmiljø og bidrar til stressregulering.
Robust organisering handler ikke bare om vilje, men
også evne til gjennom god drift å etablere økonomisk
handlefrihet som gagner utvikling og vekst hos både
medarbeidere og bedrift. Jobbing med robust organisering av arbeidsplassen kan utgjøre en viktig beslutningsstøtte.
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Hva karakteriserer kunnskapsarbeid?
Individ-organisasjon
Typiske kjennetegn ved
kunnskapsbasert arbeid er:
• Høyt kvalifiserte medarbeidere
• Produkter/tjenester som i stor grad
baseres på ikke-standardiserte løsninger
• Medarbeiderne har mye ansvar for kunder,
marked og arbeidsutførelse
• Arbeidet oppleves av mange som godt og
utviklende personlig og faglig
• Høy grad av selvledelse og fleksibilitet

TEMAFORKLARINGER
Paradoksalt nok viser flere undersøkelser til at arbeidets fleksibilitet og ansattes selvledelse også fører
til arbeidsbelastninger som i første rekke er forårsaket
av stress. Den autonome kunnskapsarbeider ser ut
til å kjenne på en motsetning mellom begeistring og
stressbelastning. Dette kan knyttes til flere ulike dimensjoner som inngår i arbeids- og ledelsespraksisene
i bedriftene:

Fleksibilitet-grenseløshet

Kunnskapsarbeid kan utføres fleksibelt i tid og rom,
og for mye tid brukt til arbeid kan være belastende.
Nyere studier har sett nærmere på den organisatoriske
grenseløsheten i kunnskapsarbeidet der mange opplever at det byr på utfordringer å navigere samtidig
mellom flere ulike arbeidsoppgaver, oppdrag, kunder,
arbeidsteam, møter og så videre – en form for “multitasking”.

Individ-kollektiv

Den sterke individualiseringen som preger arbeidet
pekes på som problematisk fordi arbeidsutførelse,
belønninger og synlighet i stor grad blir knyttet til
enkeltpersoner og mindre team. Sterk individualisering
bidrar lett til et for kortsiktig fokus på drift, leveranser
og markedsposisjon, samtidig som det kan by på problemer å ta nødvendige omstillinger i tide.

Både ledere og medarbeidere har lett for å oppfatte
problemene med stress og fravær som mer personlig
relatert enn arbeidsrelatert. Det som lett ignoreres er en
rekke organisatoriske forhold som kan forårsake belastningene. Forskning viser at dårlige organisatoriske forhold kan forringe kvaliteten på arbeidet og produktiviteten. Det kan også føre til opplevelse av frustrasjoner,
ensomhet og krenkelser.

Mulighet-risiko

Kunnskapsarbeid er mulighetenes arbeid i forhold til
arbeidsoppgaver, arbeidsutførelse, arbeidsorganisering, ledelsespraksis og marked og markedshåndtering. Samtidig opererer mange kunnskapsbedrifter
med små driftsmarginer og leverer tjenester/produkter
innenfor smale markedssegment. Beslutningstaking når
det gjelder satsninger, strategier, faglighet og kunder er
forbundet med risiko. Muligheter representerer derfor
samtidig risiko.
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Når er en kunnskapsbedrift robust?
I en av casene skulle organisasjonen som helhet gjennomføre organisatoriske endringer.
Det ble operasjonalisert noen punkter som skulle være beskrivende for deres enheters robusthet;
en slags oppskrift for diagnostisering av robusthet. Dette eksemplet gir refleksjonshjelp for andre
kunnskapsbedrifter når det gjelder å operasjonalisere hva robusthet faktisk er for dem.

• Kompetanse
Enheten skal holde nasjonalt nivå på sin kompetanse, og minst en av medarbeiderne skal ha kompetanse vurdert til å holde “internasjonalt nivå”.
Det vil si at gjennomsnittlig kompetansenivå er på
nivå med det beste i landet, og at én medarbeider
representerer en kompetanse utover det. Da kan enheten forstå seg selv relativt til internasjonal “state
of the art” .
• Prosjektportefølje
Denne type virksomhet lever typisk av å selge prosjekter. Mange vil være relativt små og av begrenset
betydning, mens noen få vil være store og viktige.
Enheten må være robust nok til å tåle et bortfall
av ett eller to av slike nøkkelprosjekter uten at
den bryter sammen, men det er ikke dermed sagt
at den skal tåle å miste tre eller fire.
• Nøkkelkunder
Alle kunder er selvsagt viktige, men noen er viktigere
enn andre. Mange av enhetens kunder vil være relativt små og av begrenset betydning, mens noen få vil
være kritisk viktige. Enhetens kunderobusthet kan
uttrykkes som at den må være robust nok til å tåle
å miste én nøkkelkunde, men det er ikke dermed
sagt at den skal tåle to eller tre slike tap.
• Humankapital
Kunnskapsarbeidere har en høy og spesialisert
kompetanse. Det betyr at de ikke alltid er lette å

finne. Derfor er det viktig å kunne handle når anledningene byr seg. En enhet må ha robusthet nok til å
tåle å kunne ansette én ny medarbeider uten å ha
prosjekter klare for vedkommende.
• Aktivitetsslakk
Sunn og god økonomisk drift betyr gjerne at alle
har tilstrekkelig mye prosjekter å arbeide med, men
dersom alle medarbeiderne er “overbooket” mister
man mulighet til å påta seg ny og potensiell viktig
aktivitet. Enheten må være robust nok til å kunne
håndtere det å ta på seg et nytt stort prosjekt til
enhver tid.
• Intern ledelseskapasitet
I en kunnskapsbedrift er kompetansen så viktig at
det er nødvendig at den nære ledelsen er i stand til
å kjenne og forstå enhetens kompetanse. Derfor bør
bedriften evne å utvikle sine egne ledere – å skape
‘naturlige ledere’. Det vil si å ha tilgang på visse
lederressurser hos seg selv, uten å måtte gå ut.
• Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet skal balansere krav, kontroll og støtte
på en slik måte at medarbeiderne trives gjennom å
mestre arbeidshverdagen sin godt og er motiverte
for å skape og bruke ny kunnskap. Dette fostrer
høy kvalitet på produksjonen, attraktivitet og godt
omdømme i forhold til eksisterende og potensielle
kunder og medarbeidere.

EKSEMPLER
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Myter og
utfordringer
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Kunnskapsbedrifter fungerer best med flat organisering, lite byråkrati – der en fremmer
kreativiteten og innovasjonsevnen til den enkelte! Men er vi sikker på at det er beste
veien å gå?

Hva er en kunnskapsbedrift?
Kunnskapsbedrifter har sin virksomhet
konsentrert om utførelse av intellektuelle, analytiske, eller utviklende arbeidsoppgaver. Arbeidet har preg av skreddersydde løsninger mer enn standardisert
produksjon og leveranser.
Det er vanskelig å gi en eksakt definisjon av hva
som faller innenfor begrepet kunnskapsbedrift. I
vår tid vektlegger forskerne å beskrive hva som
kjennetegner den organisatoriske konteksten de
studerer. På den måten får en konsentrert seg om
karakteristikkene ved case-enhetene og sammenligningen av disse heller enn å forsøke å gi
enhetene en felles merkelapp.

TEMAFORKLARINGER
Myte om kunnskapsmedarbeidere

Kunnskapsarbeideren vet selv best hvordan arbeidet skal
utføres og egne leveranser kvalitetssikres, fordi arbeidet
formes av hennes/hans faglige ekspertise og tankekraft!

Utfordring

Sterk markedsavhengighet, skiftende markedsforhold og
krav til profesjonalitet gjør at det er strategisk viktig å

gi mye ansvar til hver enkelt medarbeider. Kunnskapsarbeiderens faglige kompetanser omsettes direkte
til arbeidsprosesser, resultater og kundeleveranser.
Kunnskapsarbeideren har dermed forventninger til selvstendighet i arbeidet.
For stor vekt på individuell frihet og selvstendighet
vil gi kraftig slagside i arbeidet med å sikre en felles
strategi og retning på den virksomheten som organisasjonen driver. Leder må legge til rette for kreativiteten
og la den utvikle bedriften, samtidig som at leder har et
ansvar for å tilrettelegge for prosessen for å komme fram
til felles virkelighetsoppfatning.
For stor vekt på individuell frihet kan for eksempel føre
til at kunnskapsarbeidsplassen over tid utvikles til å bli et
“kunnskapshotell”, – der folk opptrer på jobben som de
gjør på et vanlig hotell. En låser seg inne på “rommet”
(kontoret), disponerer tiden fritt til å jobbe, kommer og
går som en ønsker og setter pris på tilgangen til kaffe,
aviser og informasjon. Når en slik kultur har fått festet
seg, får vi problemer med å få de samme ansatte til å
agere samstemt.
Utfordringen ligger i å skape god balanse mellom individuelt og kollektivt arbeid og ansvar.

Myte om kunnskapsbedrifters organisering

God og dynamisk drift av kunnskapsarbeid forutsetter
flate organisasjonsformer med lite byråkrati og hierarkiske strukturer.

Utfordring

Dynamiske organisasjonsformer med lite hierarki,
byråkrati og styring er blitt ansett som god egnet for
moderne kunnskapsarbeid. Ikke sjelden begrunnes dette
ut fra en forståelse om at det er viktig å gi selvstendige
medarbeidere arbeidsbetingelser som åpner for frihet og
kreativitet.
Få om noen organisasjoner er helt uten hierarki, definerte
strukturer og standarder. Gitt at mange kunnskapsbedrifter er avhengige av å kunne navigere raskt når markedsforhold endres, så kreves det lokalt utformede strategier
og retningslinjer for hvordan organisasjonen samlet kan
opptre profesjonelt. Leder har også et ansvar for å sørge
for gode styringssystemer slik at medarbeiderne får frigjort tid til produksjon. Systemene må være slik at medarbeiderne ser behovet for dem. Felles struktur er også
kultur- og identitetsbyggende.
Spennet mellom drift og utviklingsarbeid for egen
framtid krever sterk styring og god ledelse for å sikre
god og profesjonell virksomhet både på individuelt og
kollektivt nivå i organisasjonen.

Myte om kunnskapsledelses legitimitet

Kunnskapsarbeideren trenger ikke og tåler ikke ledelse
med mindre den er faglig tung!

Utfordring

Hvordan får ledelse legitimitet – internt og eksternt –
på kunnskapsarbeidsplassen? Den faglige dyktigste
medarbeideren er ikke nødvendigvis den beste lederen.
Den gode kunnskapslederen må ha tilstrekkelig faglig
innsikt til å ta gode beslutninger, men også å være god
nok leder – kunnskapsarbeidere trenger både faglig og
strategisk ledelse for robust drift og utvikling. Ledelse
er en kompetanse som må trenes opp.
Hvor oppstår myten om mangel på behov for ledelse?
Er det hos den autonome kunnskapsarbeideren som
“bare” trenger tilrettelegging? Medarbeidere som kan
utføre alle bitene av en produksjonsprosess uten hjelp
av ledelse synes ikke nødvendigvis at dette er en god
måte å jobbe på. Å ha en leder som kan være faglig
sparringspartner, gi retning og koordinere kollektivet,
er viktig.

Aktiv lytting som ledelsesverktøy

I god faglig ledelse ligger blant annet aktiv lytting, som
handler om å gjengi forståelse og konsekvens, gjerne i
tillegg til å være dyp og “litt manipulerende”. Leder kan
bruke aktiv lytting som strategisk verktøy til å foreslå
retning og gi medarbeiderne vidsyn. Det handler om å
få medarbeiderne til å forstå seg selv bedre og å tilføre
noe nytt. Den gode kunnskapslederen bør i tillegg ha
evne til empati som brukes i den aktive lyttingen.
Empati synliggjør både forståelse for den enkelte medarbeiders situasjon og for enhetens kollektive behov.
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En tankemodell i kunnskapsledelse
De primære utfordringene for ledere og medarbeidere i
kunnskapsbedrifter er:

2 Å håndtere spenningsforholdet mellom individuelle
og kollektive arbeidsoppgaver og ansvar

1 Å håndtere spenningsforholdet mellom daglig drift
forstått som det løpende daglige arbeidet, og arbeid
med å identifisere og løse egne utviklings- og omstillingsbehov

Modellen nedenfor uttrykker vitale områder for hvordan
kunnskapsbedrifter må jobbe for å øke egen robusthet
og kvalitet ved egen organisering.1

Spenningsforholdet mellom drift og utvikling, samt kollektivt og individuelt arbeid:
Kollektivt arbeid

Rom for kollektive
driftsoppgaver:

Rom for kollektiv
utvikling:

Informasjonsutveksling
Teamarbeid på prosjektnivå
Fastlagt møtestruktur
Gode driftsmøter

Utvikle felles konkrete mål
Finne felles løsninger
Utvikle kollektivet
Utviklings- og omstillingsstrategi

Drift

Utvikling

Rom for individuelle
driftsoppgaver:

Rom for individuell
utvikling:

Eget faglig arbeid
Løpende oppgaver
Planlegging og forberedelser

Forbedre egen arbeidspraksis
Utvikle seg faglig og sosialt
Karriereløp

Individuelt arbeid

1

Modellen bygger på Erik Irgens’ (2011) modell utformet for organisasjonsutvikling i norske skoler. Vi har fylt modellen med innholdselementer tilpasset kunnskapsarbeid.
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Det daglige arbeidet er kunnskapsbedriftens fremste
utviklingsarena. Ledelse er viktig innenfor alle fire
felt, både når det gjelder oversikt, målsettinger, fag og
strategi. Robust ledelse sikrer samtidig kritisk kompetanseoverføring, balanse og koordinering mellom
delene. Medarbeidere må innenfor dette rammeverket ta
ansvar for kreativitet og arbeidsutførelse, og ta initiativ til
kompetanseutvikling – individuelt og kollektivt.
En kunnskapsbedrift som vil øke sin robusthet, må
kontinuerlig jobbe med følgende hovedmål:
• God tilrettelegging av informasjon,
kommunikasjon og møtestruktur
• Gi god driftsmessig støtte til hver enkelt
medarbeider som sikrer kvalitet på deres arbeid
• Legge forholdene til rette for medarbeidernes
faglige utvikling
• Legge til rette for en kollektiv utvikling av
virksomheten med fokus på marked, organisasjon,
fag og menneske
Medarbeidere og ledere må samarbeide om å sikre
god kollektiv drift og å realisere et godt kollektivt utviklingsarbeid.
Modellen vi har vist kan benyttes som verktøy og utgangspunkt i eget arbeid med å videreutvikle:
• God drift kollektivt og individuelt
• Godt utviklingsarbeid på kollektivt og
individuelt nivå
• Godt arbeidsmiljø med god mestring
og trivsel for alle
Spørsmålet er, hvordan gjør vi det?
Hvordan får vi realisert økt robusthet?
Vi tar nå for oss viktige hovedtemaer og deltemaer som
gir noen svar, refleksjonsoppgaver og verktøy til dette
arbeidet. Til slutt i verktøyboka knytter vi sammen gode
innspill og verktøy med modellen som vi har vist i dette
kapitlet.
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Arbeidspraksis,
teamarbeid og
ansvarskompetanse
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Hva er gode praksiser for å utføre kunnskapsarbeid? Ja, det kommer an på typen
kunnskapsarbeid, vil du si. Det er likevel noen typiske trekk det er verdt å ha i tankene når
en skal jobbe fram økt robusthet hos medarbeidere og ved deres arbeidspraksis.
Kunnskapsarbeidere kan lett over- eller underprestere dersom det er uklare forventninger og krav.
Det tar tid å lære seg gode arbeidspraksiser i kunnskapsarbeid, og tydelige forventninger og ledere som er seg
bevisste sin funksjon som rollemodeller er derfor viktig.
Grunnleggende verdier og retningslinjer som levendegjøres gjennom atferd er virkningsfulle formidlere av
god arbeidspraksis.

Vårt grenseløse arbeidsliv?
Nyansatte underkommuniserer ofte egen tidsbruk. De
ønsker å framstå som dyktige arbeidstakere som mestrer oppgavene de utfører, men de er gjerne usikre på
hva som forventes og hva som er realistisk timebruk.
Vi har også sett flere eksempler på at medarbeidere ikke
reflekterer over egen og kollegers arbeidspraksis med
tanke på læring og forbedring. En hektisk hverdag til
tross - det kan gi bedre effekt å jobbe systematisk med
forbedring av arbeidspraksis og arbeidskultur enn ikke
å gjøre det.
• En kan bruke grenseløst med tid på å jobbe fram en
oppgave. Arbeidet som leveres er godt og kunden er
svært fornøyd, men tidsbruken slår uheldig ut i regnskapet. Som en leder sa: “Kunden bestilte en Lada
men vi ga dem en Mercedes.” En nyttig praksis er at
leder og medarbeidere regelmessig gjennomgår arbeidsprosessene bak oppdrag eller leveranser for å
identifisere gode praksiser og forbedringsbehov.

• Tidsmessig grenseløshet kan også gi seg utslag i at
medarbeidere jobber utover normalarbeidstid. Mye
tidsbruk kan være resultat av personlig tilvendt arbeidsstil, men også at noen har endt opp med for
mange arbeidsoppgaver eller bærer et for stort oppgaveansvar. Leder og medarbeidere har et ansvar for
å se og å reagere når det skjer.
• Kunnskapsarbeidet kjennetegnes også av en “organisatorisk grenseløshet”, der rekken av arbeidsoppgaver
er endeløse og man er tilgjengelig nærmest døgnet
rundt. Tilgjengelighet er et tveegget sverd – fleksibilitet gir mer frihet, men fører også til at mer tid brukes
på arbeid.
Hvor ofte tar vi opp de grenseløse utfordringene til
debatt? Løfter vi slike tema fra kaffekroken og over
i personalmøter, strategisamlinger eller medarbeidersamtaler? Og tar vi høyde for dette når vi jobber med
å få til arbeidsmiljøforbedringer i egen bedrift eller
bedriftsenhet?
Mange erfarne medarbeidere overfører sine praksiser til
yngre uten at det reflekteres over kvaliteten og mulighetene for å gjøre noe annerledes. Vi har også sett flere
arbeidsplasser hvor det utvikler seg faste “par-hester”
der to ansatte jobber sammen på arbeidsoppgave etter
arbeidsoppgave, i stedet for at alle veksler mellom hvilke
kolleger de jobber sammen med. Hvor robust blir en
bedrift hvis ansatte bare kan samarbeide med en eller
noen få av sine kolleger? For enheten eller bedriften
handler det om å få utnyttet alle ressursene og ikke bare
noen.
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De mange arbeidspraksisene
Flere faktorer er med og påvirker den enkeltes arbeidspraksis
og holdninger til hva som er viktig i utøvelsen av kunnskapsarbeid:

Formelt definert arbeidspraksis

Den delen av arbeidsutførelsen som styres av vedtatte retningslinjer satt av organisasjonen selv og
av lover, forskrifter og retningslinjer som er satt til
norsk arbeidsliv, for eksempel arbeidsmiljøloven,
ferieloven med mer. Dette utgjør en formelt definert
kravstruktur som organisasjonen og medarbeidere
må følge.

Profesjonsformet arbeidspraksis

Kunnskapsarbeidet er preget av en sterk autonomi.
Mye av fagkunnskapen og hvordan den skal forvaltes
styres etter fagkodekser uavhengig av bedrift, sterkt
knyttet til disiplinære forståelser av fagutøvelse,
normer, verdier og idealer.

Private praksiser

Den enkelte medarbeiders forståelse av, og egne
normer for, utførelse av arbeidet. Privatpraksiser kan
være uavklart både for en selv (for eksempel fordi
man tror at andre også gjør det slik) og for kolleger
(som ikke stiller spørsmål ved private praksiser).
Dette er en individuell tilnærming til arbeidsut-

God arbeidspraksis er en blanding av forskjellige typer
praksiser. Det bør ikke være for stor avstand mellom
formelt definert og kollektivt formet praksis. Samtidig
bør det være rom for individuelle praksiser og en viss
grad av profesjonsformet arbeidspraksis, for eksempel
knyttet til ivaretagelsen av spesifikke oppgaver eller
spesifikke kunder. Det kan derimot slå uheldig ut med
tanke på verdiskaping i form av produksjon og internt
utviklingsarbeid, kundeforhold og omdømme dersom
private og arbeiderkollektivstyrte praksiser får utvikle

førelse som ikke er klarert i bedriften. Medarbeidere
kan også ha private praksiser for å markere manglende aksept av definerte praksiser.

Individuelle praksiser

Dette er den enkelte medarbeiders egenartede praksis, som likevel bygger på og er i samsvar med de
retningslinjer og prinsipper som organisasjonen har
nedfelt som viktige i organisasjonen.

Arbeiderkollektivstyrt praksis

Når kollektive normer og praksiser formes uformelt
av en gruppe medarbeidere i bedriften og som blir
retningsgivende for denne gruppas utføring av arbeidet. Dette er ikke klarert med ledelsen eller formalisert. Dette kan også være en kritikk og protest
mot anbefalte arbeidsmåter.

Kollektivt formet praksis

Dette er arbeidspraksiser som er utformet i enheten/
bedriften, men som ikke er nedfelt som formelle
retningslinjer. De er mer anbefalt og holdes i hevd
gjennom at de er definert som gode løsninger.

seg fritt. Det kan også resultere i manglende eller
uønsket erfaringsoverføring.
For å bevege bedriften eller enheten er det viktig å
forstå arbeidspraksisene. For å lykkes med endring er
det sjelden nok å bytte ut strukturer – arbeidspraksisene
må endres og profesjonaliseres. Kunnskapsbedriften
er som et orkester. Alle medarbeidere er eksperter på
sitt instrument, men må likevel koordinere seg med
andre for at helheten skal bli bra.
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Kunnskapsarbeidere i team
Både kunnskapsbedriftens og kunnskapsarbeidernes
robusthet er avhengige av at man “bygger laget”.
Teamorganisering er vanlig i dag, ofte med folk som
har komplementære ferdigheter.

Teamarbeid som arbeidspraksis
impliserer behov for organisering og
ledelse. Det krever mer av hver og en
enn det en individuell arbeidspraksis
gjør. Folk må utvikle gode former for
koordinering og kommunikasjon, de må være
villige til å dele sin kompetanse med hverandre,
og de må kunne både det å “stå på krava” og å
vike. Teamarbeid krever en ikke ubetydelig sosial
kapital, i form av felles normer, tillit, og verdier.
Velfungerende teamarbeid kommer ikke av
seg selv.

Kunnskapsbedriftens viktigste ressurs er kunnskapsarbeidernes kompetansekapital og arbeidsevne. Kunnskapsbedriften er bygget opp av attraktive arbeidstakere som er godt kvalifiserte når de kommer inn i
organisasjonen, og som vil videreutvikle sin kompetanse og attraktivitet.
Bedriften trenger at individene spiller sammen med hverandre, det vil si lagspill. Verdiskapingen man selger produseres gjerne av ansatte organisert i team. For å skape
robusthet må individene evne å tøyle seg selv, fordi en
stor del av produksjonen er basert på velkoordinert
samspill.
Man blir god på det man trener på. Bedrifter som vedvarende arbeider teamorganisert utvikler en kultur for
dette. De øver opp ferdigheter hos alle i gode kollektive
arbeidspraksiser.

TEMAFORKLARINGER

GODE RÅD
Sjekkliste for å vurdere kvalitet i teamarbeidet vårt
INDIKATORER PÅ GODT ARBEIDSKLIMA

FARESKILT

Teammedlemmene deler kunnskap
og innsikt med hverandre
Teammedlemmene gir hverandre
gjensidig støtte og anerkjennelse
Teammedlemmene takler uenigheter
uten å utvikle konflikter
Det eksisterer en opplevelse
av fellesskap og tillit
Teammedlemmene vet hvor grenser går overfor
hverandre (hvor mye en kan utfordre ved
uenighet; hvor mye en kan kreve av hverandre)
Opplevelse av tilstrekkelig frihet for
teammedlemmene; at de ikke er bundet
på hender og føtter

Kun oppgave-orientering, og ingen
som tar ansvar for vedlikeholdsorientert atferd
Teammedlemmene har skjulte agendaer og
hensikter som ikke er delt med de andre
Maktkamper, albuing og intern
konkurranse mellom teammedlemmer
Individualisering av arbeidet, og
teammedlemmer som hver holder på med sitt
Liten evne til å la teamet og felleskapet
gå foran individuell egeninteresse
Hykling: teammedlemmer som tilsynelatende
uttrykker enighet og tilslutning, men dette støttes
ikke av reell overbevisning og handling

GODE RÅD

Å legge til rette for effektivt teamarbeid: MRPI-modellen
MRPI-modellen er et verktøy til hjelp for å organisere og drive effektivt teamarbeid.
MRPI er bokstavforkortelse, for målspørsmål, rollespørsmål, prosedyrespørsmål og interpersonlige spørsmål1.

Målspørsmål

Rollespørsmål

Et mål er uttrykk for en ønskverdig fremtid. Målsettingsspørsmål er noe av det mest kritiske for teamet.
Et team skal fungere som en enhet og må ha klare mål
å styre etter. Gode målsettinger er realistiske, klare og
utvetydige, og målbare:

I starten må rollene i teamet avklares. Hvem bør gjøre
hva for at teamet skal nå sine mål? Hvem tar ansvar for
at hvilke deloppgaver blir løst? Hvem bidrar med oppmuntring og sosial støtte når det trengs? Er det noen
oppgaver som enkelte kan ivareta bedre enn andre? Er
det noe alle skal bidra til?

• Målsettingen er realistisk dersom teamet ser seg i
stand til å nå den med de ressurser de har til rådighet.
• Målsettingen er klar og utvetydig dersom alle teammedlemmene forstår den på samme måte. Alle kan
være enige om at det er et mål “å lære mest mulig”
uten at de legger det samme i det.
• Målsettingen er målbar dersom den er egnet til å
evaluere teamets arbeid. Dersom målet er å produsere X innen neste år (og X er kjent) er det enkelt å vite
om en har klart det eller ikke.
Det må være et minimum av enighet om mål. Det nytter
ikke hvor gode målsettingene er dersom det ikke er reell
oppslutning om dem. Det betyr ikke at alle i utgangspunktet har fått det som de ville, men at alle aksepterer
og er villige til å jobbe ut fra det oppsatte resultatet.

Prosedyrespørsmål
Å velge prosedyrer er å finne ut av hvordan en skal drive
teamarbeidet. Hvordan skal beslutninger tas? Hvor ofte
skal vi ha fellesmøter? Hvordan skal vi dele informasjon?
Hvordan skal teamet løse uenigheter?

Interpersonlige spørsmål
Interpersonlige spørsmål handler om “kjemien” i teamet.
Når vi går inn i et team, går vi inn i det med hele oss.
Det er ikke slik at det bare er den rasjonelle delen av oss
som deltar i teamarbeidet. Hele personligheten er med.
Tillit, støtte og respekt mellom medlemmer i teamet har
innvirkning på resultatet. Hvordan en har løst målsettings-, rolle- og prosedyrespørsmål virker inn på
interpersonlige spørsmål. Dersom teamet opplever
problematiske interpersonlige forhold, kan ofte endringer i mål, roller og prosedyrer bedre på forholdene.

Hvordan vurdere kvaliteten i team-samarbeidet underveis?
Etter at samarbeidet i et arbeidsteam er over vil som
oftest alle i teamet ha en erfaringsbasert mening om
hvorvidt det var et vellykket samarbeid eller ikke. Det
ville vært mer til hjelp dersom en underveis var i stand
å vurdere hvordan en lå an, for derved å kunne forbedre
teamarbeidet. Men når en har det travelt og er midt oppe
i det, er dette veldig krevende. En liten huskelapp med
viktige forhold å se etter kan da være til hjelp. På side

22 har vi satt opp en tabell med et sett av indikatorer
som er mulige å observere, og som hjelper en å vurdere
arbeidet underveis. Vi har kalt den “Sjekkliste for å vurdere kvalitet i teamarbeidet vårt”. Tanken er at den kan
brukes av en sentral person i teamet, gruppeleder, prosjektleder eller liknende, som en sjekkliste for å vurdere
noen sentrale gruppedynamiske forhold som typisk gjør
seg gjeldende i alle arbeidsgrupper.

MRPI-modellen for effektivt teamarbeid er hentet fra boken “Organisasjons- og ledelsespsykologi - basert på erfaringslæring”, av Kolb, Rubin og McIntyre, norsk utgave ved
Max Elden og Solveig Aamot, Universitetsforlaget, Oslo, 1986.
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Ansvarskompetanse
Ansvarskompetanse er et nytt begrep på en gammel ferdighet. Når en medarbeider viser vilje og evne til å ta
initiativ og ansvar i daglig jobbutførelse utover det som
stillingsinstruksen forventer, da innehar denne medarbeideren en ferdighet som vi kaller ansvarskompetanse.
Ansvarskompetanse er viktig for å bygge laget – det at
kollektivet blir bærer av robusthet.
Med ansvarskompetanse menes
at medarbeidere i tillegg til å være
kvalifiserte kunnskapsarbeidere, må
ha kvalifikasjoner i å medvirke i viktige
beslutningsprosesser, ta ansvar
for egen arbeidsplass, egen innsats og andre
kollegers arbeidsinnsats, og jobbe på selvstendig
grunnlag uavhengig av om det er en leder til stede
som observerer situasjonen.

TEMAFORKLARINGER

Mange kunnskapsarbeidsplasser er preget av et arbeidsinnhold med stor grad av kompleksitet og endringer,
noe som innebærer et behov for medarbeidere som tar
ansvar for mer enn det forutbestemte, definerte, og egen
leveranse. Evne til å se utover individuelt arbeid, og vilje
til å ligge i forkant for å sikre fremtidig robusthet og
kvalitet i arbeidsmiljø, arbeidsinnhold og kunnskapsproduksjon, er å inneha kompetanse i å ta ansvar utover
“status quo”.

GODE RÅD

Medarbeidere
sammen med ledere
kan jobbe for å få økt
ansvarskompetansen hos alle
i virksomheten. Viktige spørsmål du/dere kan
begynne å ta fatt i er følgende:
1 Hvordan ønsker vi å forbedre måtene vi
jobber på?

2 Hvordan kan vi understøtte kollegers arbeid?
Vi begynte å jakte på
begrepet første gang,
når en mellomleder i en
industribedrift beskrev hvilke operatører han
ønsket seg for fremtiden. Utfordringen kom opp når
bedriften gikk over til en teambasert organisasjonsløsning, som krevde at operatørene tok ansvaret
for anleggsdriften uten at teamet hadde en formell
leder. “Vi trenger ansatte som både kan faget, som
ser helheten i driftssituasjonen, og som ligger i
forkant av å gjøre nødvendige endringer for å sikre
god og stabil drift”, sa mellomlederen. Han snakket
om “å ha ansvaret i seg”, som en slags kroppslig
kompetanse.

EKSEMPLER

3 Hvordan kan vi som ledere av prosjekter/team
eller oppgaver sikre fellesskap innad i teamet,
og sikre at alle tar ansvar og understøtter
hverandre?
4 Hva oppleves som krevende og problematisk
med å koordinere seg med sine arbeidskolleger?
5 Hvordan kan vi som arbeidskolleger løse
oppgaver selv om de ligger utenfor hver
enkelt sine primære arbeidsoppgaver?

Det er av stor betydning å utvikle en god ansvarskompetanse i den enkelte enhet eller bedrift fordi det
handler om å etablere et engasjement hos alle for å
jobbe kollektivt og sikre en kontinuerlig forbedring av
arbeidsprosessene.
Ansvarskompetanse er en individuell kompetanse,
men som utvikles i et kollektivt arbeidsmiljø preget av
trygghet.
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Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse
Ut fra siste arbeidsmiljøundersøkelse som ble gjennomført hos dere går det fram at arbeidsplassen
preges av dårlige samarbeidsrelasjoner og lavt felles
engasjement for drift og kolleger. Noen kjennetegn ved
en slik kultur er:
• Virksomheten evner ikke å utvikle gode rutiner for
teamarbeid. Det kan føre til at faste konstellasjoner
av ansatte etablerer seg som kun jobber med hverandre – og som får lov til å gjøre det.
• Den enkelte kunnskapsarbeider oppfatter seg selv
og sitt virke som isolert og atskilt fra kolleger og
deres virke. Manglende ansvarstaking for fellesskapet svekker lagånd og virksomheten robusthet,
ikke minst i vanskelige tider.

Målet må være å øke robustheten slik at alle ressurser tas i bruk på best mulig måte. Ved å gjøre bruk
av det som står om robust arbeidspraksis, teamarbeid
og ansvarskompetanse foreslår vi følgende øvelser:
• Kartlegg arbeidspraksisene på arbeidsplassen –
bidrar de til å bygge lagånd og god og bærekraftig
drift?

Ansattes nærmeste leder kan først på egenhånd tenke
over hva som kjennetegner medarbeidernes arbeidspraksiser og hvordan disse påvirker verdiskaping og
utvikling. Gi medarbeiderne en innføring i betydningen
av ulike arbeidspraksiser. Del de så inn i grupper hvor
de diskuterer erfaringer (er de enige med nærmeste
leder?) og forbedringer. Bli enige om hva som er viktige
forbedringer som skal prøves ut.
• Hvordan kan MRPI-modellen brukes til å utvikle
bedre gruppedynamikk?

Gi de ulike teamene en innføring i hva MRPI-modellen går ut på og hvordan den kan brukes til å styrke
teamets arbeidspraksis. Be deretter hvert team om å
identifisere sine styrker og svakheter, og hva som må
til for å forbedre det enkelte teams funksjonsmåte og
kvalitet. Diskuter deretter sammen det de ulike teamene har kommet frem til og positive konsekvenser av
gode forbedringsgrep, både for virksomhet og ansatte.
• På hvilken måte kan dere bruke medvirkning aktivt
i arbeidsprosessene deres?
Reflekter over hvordan kan man best får til at alle tar
ansvar for at enheten lykkes med forbedring og utvikling sosialt, faglig og markedsmessig? Husk at
alle må ha et eierskap til det kollektivt forbedringsarbeid.
Disse øvelsene kan gjøres hver for seg. Vi har her gitt
noen forslag til hvordan denne tematikken kan jobbes
med. Det utelukker ikke andre tilnærminger.

ØVELSER
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Robuste medarbeidere:
Mestring, motivasjon
og arbeidsevne

Kunnskapsarbeid er verdibasert og derfor meningsbærende utover den enkelte arbeidsoppgave. Kunnskapsarbeidernes mestring og motivasjon henger sammen med deres
arbeidsevne, og er vitale robusthetsdrivere.

Mestring er grunnlaget for gode prestasjoner
De gode prestasjonene er avhengig av mestring og motivasjon, og skaper faglig stolthet, identitet og tilhørighet.
Opplevd grad av krav i arbeidssituasjonen balanseres
av opplevd grav av kontroll. Én form for kontroll er
også grad av sosial støtte fra medarbeidere og ledere.
Kunnskapsarbeidere har selvsagt grenser for hvor mye
arbeidsbelastning de tåler – det er en grense for graden av
balansering av krav gjennom kontroll og støtte.
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Arbeid som godt balanserer krav, kontroll og støtte er
mestringsfremmende og motiverende. Modellen i figur
2 er basert på Karasek & Theorell (1990), hentet fra en
nettartikkel av Åborg (2012), og fornorsket av oss:

KONTROLL

Mestringsfremmende arbeid

Mestringstruende arbeid
Lavt
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Lavt

KRAV

Høyt

Figur 1. Tredimensjonal modellering av krav, kontroll og støtte,
fritt etter Karasek & Theorell (1990) og Åborg (2012).

Hva er mestring?
Kunnskapsarbeid kjennetegnes av
høye krav og høy egenkontroll.
Å mestre kunnskapsarbeid handler
om å:
• Ha kompetansen til å utføre arbeidsoppgaver
på en god måte
• Få gode utfordringer
• Få god støtte fra medarbeidere, ledere
og administrasjon

TEMAFORKLARINGER

Med en god balanse mellom krav, kontroll og støtte blir
kunnskapsarbeideren en deltakende leder i sin egen
arbeidshverdag. Uten tilstrekkelig støtte blir kunnskapsarbeideren en cowboyhelt som opererer helt på egenhånd. Når cowboyhelten slutter i jobben forsvinner både
dennes kompetanse og nettverk. Kunnskapsarbeiderens
og kunnskapsarbeidsplassens læring og utvikling går
hånd i hånd og er premissgivere for robusthet.

I en av casene ble det
besluttet at halvparten av
medarbeiderne skulle få
lov til å gå ut av enheten for å danne egen
bedrift basert på kommersialiseringen av et produkt/
tjeneste. Dette var enhetens økonomisk bærende
virksomhet, som samtidig mistet flere medarbeidere
med nøkkelkompetanse på marked. De som var igjen
kjente på svekket arbeidsevne og redsel for ikke å
mestre. Gode grep som ble gjort for å få enheten på
fote var:		
• Økt støtte
– Systematisering av prosjektledelse
– Utskifting av enhetsledere på flere nivå for
		 mer fokus på folk og ikke bare fag
– Bearbeiding av arbeidskultur og etablering
		 av kollektive normer
• Økt beslutningsfrihet
– Spredning av markedskompetanse
– Mer tillit til medarbeiderne
• Tilpassede krav
– Relasjonsbyggende aktiviteter i arbeidstiden
– Ansvarstaking for god kollektiv drift hos
		 den enkelte medarbeider
– Langtidsplan over 2-3 år som ligger fast og
		 ikke er prisgitt ledelsens hukommelse

EKSEMPLER

Motivasjon fremmer verdiskaping
For kunnskapsarbeidere er motivasjon sterkt knyttet til
produksjon og verdiskaping. Lines et al. (2011) viser at
kunnskapsarbeid består av to hovedkategorier oppgaver
– verdiskaping gjennom produksjon, og verdiskaping
gjennom for eksempel individuell læring og kollektivt
utviklingsarbeid. Forskjeller i verdiskaping skyldes
gjerne forskjeller i motivasjon (Alvesson, 2000).

Hva er motivasjon?
Å være motivert for arbeid handler
både om å trives i arbeidssituasjonen
sin og om å ønske at arbeidsutførelse
og resultat skal holde en bestemt faglig
standard. Ulike individer blir motivert av ulike
ting, men forskning viser at kunnskapsarbeidere
hovedsakelig motiveres av:
• Jobbinnhold – faglige utfordringer, arbeidets
betydning, arbeidets status
• Medvirkning – motiverende i seg selv og gir
beslutninger som man vet hvor kommer fra
• Ressurstilgang – støttetjenester, kurs,
lønnsøkning
• Makt – påvirke muligheter man har til å møte
faglige standarder heller enn makt i seg selv
• Lønn – debattert – sees på som hygienefaktor
heller enn pådriver i seg selv
• Fysisk arbeidsmiljø – fine omgivelser som
inspirerer og er gode for kundemøter

TEMAFORKLARINGER
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Kunnskapsarbeiderens formelle og uformelle kompetanse er et grunnlag for mestring. Vitende om hva som
motiverer kunnskapsarbeidere kan vi særlig trekke fram
gode utfordringer, støtte, og et godt faglig og sosialt
arbeidsmiljø som robusthetsfremmende motivatorer:
• Gode utfordringer som gir læring og utvikling
Gode utfordringer stimulerer til nysgjerrighet, refleksjon og kreativitet. Hva som er “gode utfordringer” for
den enkelte kunnskapsarbeider varierer. De kan være
forankret i interesse og ha passende kompleksitet, de
kan kombinere noe kjent og noe ukjent, eller de kan involvere nye kunder og/eller nye markedsområder. Hva
representerer gode utfordringer for dine medarbeidere
– som stimulerer utvikling og gode prestasjoner?
• Støtte fra ledere og medarbeidere
Støtte kan gis i mange former. Én er omsorg på et personlig plan – lederen som står i døra og lurer på hvordan
man har det. Én annen er gjennom konstruktive og
faglig kvalifiserte tilbakemeldinger fra ledere og medarbeidere, både i en individuell og i en kollektiv setting.
Konstruktive tilbakemeldinger fokuserer på det som
er bra, og hvordan det som ikke er bra kan forbedres.
Faglig kvalifiserte tilbakemeldinger går forbi “å så flink
du er” og sier noe om hva som var bra og hvorfor.
• Et faglig og sosialt stimulerende arbeidsmiljø
Robuste kunnskapsarbeidere forstår at de selv har
et ansvar for å bidra til et arbeidsmiljø som fostrer
mestring. Når kollektivet er mestringsdyktig økes
orienteringsevne og fleksibilitet til markedet – robusthet skapes i det at det er en automatikk i god dialog og
at individene spiller på hverandre.

Det var tydelig i alle casene at nærhet til næringer og oppdragsgivere, og det samfunnsnyttige
aspektet ved arbeidet, var viktige motivatorer – i tillegg til Lines et al. sine funn (2011).
Egenskaper ved kunnskapsarbeid som kobler motivasjon og mestring er:
• Frihet til å utføre arbeidsoppgavene best mulig i en felles definert kontekst
• Idealismen som ligger i det å produsere nyttig kunnskap
• Faglig kvalifiserte tilbakemeldinger

EKSEMPLER
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Mestring + Motivasjon = God arbeidsevne
Medarbeidere som opplever mestring og motivasjon får
god arbeidsevne. Arbeidsmiljøfaktorer som bidrar til god
arbeidsevne er: gode verdier, en konstruktiv arbeidskultur, og rom for kompetanseutvikling. Arbeidsbetingelser
som reduserer mestringsopplevelse og motivasjon er: for
høye krav til inntjening og kvalitet på kundeleveranser,
lav grad av beslutningsfrihet og mangel på lederstøtte.
Enkle kjennetegn på dårlig arbeidsevne:
•
•
•
•
•
•

Følelser av avmakt og hjelpeløshet
Svekket kreativitet
Lavere produktivitet
Opplevelse av stress
Redusert arbeidslyst
Sykefravær

Det er mange faktorer som kan
skape stress i arbeidshverdagen til
kunnskapsarbeidere. Mobbing og
trakassering er åpenbare og allmennkjente faktorer, men det finnes mange
andre som oftere blir akseptert som
et individuelt ansvar heller enn arbeidsmiljøproblemer. Disse punktene stammer delvis fra
tidligere forskning (Semmer et al., 2007), delvis
fra funn i “Robust organisering”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lite å gjøre
For mye å gjøre
Dårlig organisering
Unnasluntring i forhold til kjedelige eller krevende
arbeidsoppgaver, og miljøbyggende arbeid
Dårlige teknologiske løsninger
Gjentakende forsentkomming til møter og
dårlig møtekultur
Endrede rammebetingelser uten at det
kommuniseres
Individualisering av kundekontakt
For stor avstand mellom krav og muligheter
Å være alene i arbeidssituasjonen
Utydelig ledelse
Det å ikke bli sett og hørt
Avtalebrudd

TEMAFORKLARINGER

Stress bidrar til dårlig arbeidsevne, mens det å mestre
er stressregulerende og både individuelt og kollektivt
prestasjonsfremmende.
Stressregulerende faktorer, praksiser, og strukturer er:
• Hensiktsmessig organisering av oppgaver,
folk og kunder
• Omtanke for andre medarbeideres kompetanse,
tid og arbeidsbelastning
• Teknologiske løsninger og støttesystemer
som frigir tid til verdiskaping

En god arbeidskultur styrker arbeidsevnen!
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Arbeidskulturen skal styrke hver enkelt medarbeider
samtidig som den skal drive fram gode kollektive
praksiser. Kunnskapsarbeidere blir noen ganger dyrket fram litt for mye individuelt, men organisatoriske
arbeidsbetingelser må skape bærende kollektive praksiser karakteristiske for en god arbeidskultur.
I en god arbeidskultur fremdyrker kollektive arbeidspraksiser, rutiner for arbeidsutførelse, og organisatoriske
arbeidsbetingelser gode kunnskapsarbeidere og gode
kunnskapsleveranser.

Figur 2. Hvordan rutiner, arbeidspraksiser og organisatoriske
arbeidsbetingelser skaper mestringskultur.

Hvordan dere
kan skape en
god arbeidskultur

GODE RÅD

• Tydelig identifisering av oppgaver, kompetanse/
ferdigheter og kundekarakteristikker
Diskuter hvordan koblingene bør
være mellom oppgaver, kompetanser
og kunder, og definer roller som best mulig
ivaretar de gode koblingene
• Opprett gode rutiner for informasjon,
kommunikasjon og koordinasjon
• Ta prosjektledelse på alvor
• Opparbeid god bransjeforståelse i tillegg til
riktig profilering
• Se medarbeidere og ledere gjennom gode
rutiner for sosial og faglig relasjonsbygging
Kommuniser rundt hverandres arbeidsutførelse,
arbeidsbelastning og mestring

Noen gode grep
for mestringsbasert
verdiskaping:

GODE RÅD

1. Ha en kollektiv dialog om hva som er viktig for
folks arbeidsflyt og trivsel:
– Gitt eksisterende og fremtidige
		 oppgaver og kunder
– Gitt kritiske organisatoriske
		arbeidsbetingelser
2. Reflekter over innspill – hvilke normer
reflekterer disse knyttet til arbeidspraksis?
3. Bli enige om normer og rutiner for interaksjon,
arbeidsutførelse og organisering av arbeidet:
– Hvordan gjøre hverandre gode?
– Hvordan kan normer, rutiner, og
		 organisatoriske arbeidsbetingelser motvirke
		 kunnskapsarbeidernes stress i høyintensive
		perioder?
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Grunnlag for god arbeidskultur i praksis
En tradisjonell myte om kunnskapsarbeidsplassen er at
kunnskapsarbeideren er seg selv nok. Dette stemmer ikke
– ingen er “best alene”. Samarbeid krever forhandlinger
og kompromissinngåelser, men verdiskapingen øker
parallelt. Mestrende og motiverte kunnskapsarbeidere
har god arbeidsevne.

Rollematriseøvelse

En øvelse med rollematrise kan være et godt verktøy i
forhold til at:
• Kritiske funksjoner og ansvarsområder
i bedriften er dekket
• Medarbeidere får utfordringer som er riktige for
dem i lys av kritiske funksjoner og ansvarsområder
• Enheten får redefinert roller og hvem som skal
ha dem ved omorganisering
• Den enkelte medarbeider får plassert seg selv
og andre i enheten

Det er robust praksis å ha overlapp mellom rollene for å:
• Sikre seg mot mulige hull og ansvarsfraskrivelse
• Sikre seg mot at ansvaret for krevende oppgaver
faller på en arbeider alene
Å sette opp og fylle inn en rollematrise kan dra opp gode
diskusjoner på arbeidspraksis, og knytte arbeidspraksis
til utøvelse av ledelse og bedriftens markedsarbeid.
For at rollematriseøvelsen skal bidra til organisasjonens
læring gjennom å få opp de gode diskusjonene, og
øke mestring og motivasjon hos medarbeiderne, er det
grunnleggende viktig at medarbeiderne inkluderes.
Se tabell 1 som eksempel på rollematrise. For å representere et funksjonelt verktøy må innholdet i merkelappene i første kolonne og første rad operasjonaliseres
i forhold til den enkelte bedrift. Så fyller dere de tomme
feltene med rollebeskrivelser.

GODE RÅD
Tabell 1. Eksempel på rollematrise.

Ansvar/roller
Overordnet
leder
Enhetsleder
Gruppeleder
Medarbeider
X
Medarbeider
y
Medarbeider
z

Faglig
utvikling

Arbeidsmiljø

Marked

Økonomi

Verdier/
omdømme

Ledelse
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Mestring, motivasjon og arbeidsevne
Du har som leder gjennomført årets medarbeidersamtaler. Enkelte medarbeidere har gitt uttrykk for at
de opplever at det er blitt mer slitsomt å jobbe, at det er
blitt mer stress, mindre oversikt og arbeidsro, samtidig
som tilgangen til informasjon er blitt dårligere. Du sitter med en forståelse av at årsakene er mer sammensatte, blant annet at prosjektledelse ikke utøves like
godt av alle, samarbeidsevnen varierer mellom teamene/gruppene og noen sliter med å mestre enkelte
arbeidsoppgaver.
Du bestemmer deg for å bruke et halvdagsmøte der du
inviterer medarbeiderne til å jobbe med forbedringer.
Du har tre punkter på dagsorden:
• Du ønsker å identifisere hva som forårsaker
økt stress, slitenhet og mangel på informasjon.
• Diskutere kollektivt og komme fram til hvilke
løsninger som vil gi forbedringer.
• Sikre at prioriterte løsninger og tiltak blir iverksatt.
Hensikten er å øke arbeidsevnen hos medarbeiderne
på individuelt og kollektivt nivå. Det gir økt mestringsfølelse og trivsel som tilleggseffekter. Medvirkning fra
alle er viktig for å sikre gode løsninger. Medarbeiderne
får et eierskap til løsningene og endringer som de selv
har vært med på å forme. Medarbeidere som involveres
i utviklingsarbeid får gjerne økt ansvarskompetanse.
Ved å gjøre bruk av det som står om arbeidspraksiser,
mestrings- og arbeidskultur, mellomlederrolle og prosjektlederrolle, foreslår vi at du gjennomfører følgende
øvelse som forberedelse til det ønskede endringsarbeidet:

• Lag en innledende presentasjon som angir viktige sammenhenger mellom trivsel, mestring og
arbeidsevne. Hvilke uformelle normer utgjør viktige
indikatorer på kvaliteten ved arbeidskulturen i ditt
fagmiljø? Hva oppfatter du som sentralt for å øke
robustheten ved arbeidsevnen kollektivt og hos den
enkelte utøver?
Halvdagsmøtet deles i to bolker, med definerte tidsrammer:
• Gruppearbeid der hensiktsmessige grupper jobber
med SWOT-analyse som verktøy, det vil si at de tematisk jobber med å identifisere:
1 Styrker – hva som er positivt ved arbeidssitua		 sjonen knyttet til kompetanse, arbeidsoppgaver
		 og støtte fra kolleger, prosjektleder og nærmeste
		 leder.
2 Svakheter - hva som er problematisk ved
		 arbeidssituasjonen knyttet til kompetanse,
		 arbeidsoppgaver og støtte fra kolleger,
		 prosjektleder og nærmeste leder.
3 Muligheter – dvs. identifiser løsninger og
		 endringer som er realistiske å praktisere
4 Begrensninger – Hva som er føringer på
		 arbeidsutøvelse og arbeidssituasjon som
		 en ikke kommer utenom.
• Gjennomgå gruppenes bidrag i plenum og avklar
kollektivt hvilke endringstiltak som skal prøves ut
i praksis. Gi prioritet til et mindre utvalg tiltak (ikke
for mange) og nedfell dette skriftlig som en aksjons- aller arbeidsplan. Innsatsen må evalueres
etter en bestemt tid slik at en sikrer utprøving og at
forbedringer blir realisert.

ØVELSER
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Robust
kunnskapsledelse
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Nyere forskning viser at uforutsigbarhet er kunnskapsarbeiderens verste fiende når
det gjelder slitasje som en konsekvens av stress (Ipsen & Jensen, 2012). Hvordan kan
kunnskapsledelse utøves på en måte som dyrker fram robuste ansatte og robuste
organisasjoner?
Robust kunnskapsledelse
• Robust kunnskapsledelse
kommuniserer klare
forventninger
• Robust kunnskapsledelse skiller klart mellom
mål og strategier
• Robust kunnskapsledelse utøver tydelig
og velfundert beslutningstaking

TEMAFORKLARINGER
Robust ledelse sikrer at koblingene mellom arbeidsmiljø, arbeidsutførelse og marked ivaretas gjennom
daglig drift. Involvering gjør at medarbeiderne også
tar ansvar for ledelse utover seg selv. Noen viktige
koblinger mellom ledelse, arbeidsmiljø, arbeidsutførelse og marked er:

Klar operasjonalisering av mellomlederrollen

Tydelige ansvarsområder og lederoppgaver må defineres, blant annet hvilket nivå personalansvar skal
ligge på. Ledere må utforme god praksis for ledelse
sammen med sine medarbeidere.

Bred fordeling av markedsansvar

I stedet for at de samme drar ut for å møte eksisterende
og potensielle kunder en og en kan det etableres en
praksis om at mindre erfarne medarbeidere tas med på
disse møtene.

Medarbeiderinvolvering

Medarbeiderne må trenes i å sette ord på hva slags
ledelse de har behov for og det må være kultur for å
snakke sammen. Gjennom felles diskusjoner kan medarbeidere og ledere bli bevisstgjorte viktige prosesser
knyttet til robust arbeidsutførelse, ledelse og hva som
er gjeldende normer.

Faste møtearenaer

Etablering av faste møtearenaer med tilnærmet oppmøtekrav bidrar til intern relasjonsbygging, økt samarbeid og bedre prosjekt- og markedsforståelse.

Profesjonalisering av prosjektlederrollen
og økonomistyring

Prosjektledelse er ofte en undervurdert lederrolle.
Profesjonalisering av prosjektlederrollen kan gjøres
gjennom definisjon og operasjonalisering av kritiske
funksjoner og faser, inkludert økonomistyring. Prosjektlederansvaret kan ofte også fordeles bredere.

I alle casene møtte vi
sterke overordnede ledere
med klare visjoner og mål.
Dette opplevdes som positivt retningsgivende
for medarbeiderne. I tillegg jobbet overordnet leder
sammen med medarbeiderne i fellesskap for å
utvikle nye rutiner for relasjonsbygging og prosjektledelse. Men; også felles for alle casene var
at nærmeste leder i stor grad så på seg selv som
faglig leder med økonomiansvar – ikke personal.
Dette er et bevisst valg enhver enhet må ta selv.

EKSEMPLER
Godt lederskap kan være veiledende uten å være kontrollerende, og støttende uten å være overbeskyttende.
Godt lederskap og medarbeidernes autonomi gir
mestring og motivasjon. Gode ledere gir ansvar som
utfordrer og utvikler den enkelte medarbeider i samspill med de andre på arbeidsplassen, noe som på sikt
gir god produksjon og bærekraftig markedsarbeid.

Tidspress brukes ofte som unnskyldning for å underprioritere aktiviteter som sikrer felles læring og utvikling i daglig drift. Hvis retningsgiving, koordinering og lagbygging uteblir, kan tilhørighet og identitet
smuldre opp. Det virker negativt på motivasjon og
arbeidsglede. Dårlig ledelse av folk fører til dårlig
verdiskaping. Mangel på involvering gir lite ansvarskompetanse, og det blir vanskelig å bygge et lag.
Mangel på samspill svekker prosjektlederkompetanse
som bygges gjennom erfaringsoverføring, og enhetens
markedsforståelse over tid.

Å implementere
nye prosesser på
arbeidsplassen kan kreve
endring av verdier og normer.

GODE RÅD

Hvordan kan ledere bygge kultur som fremmer
robuste medarbeidere og robuste organisasjoner?
• Utvetydig personalpolitikk
• Riktige og tydelige forventninger til
medarbeiderne
• Vær oppdatert på hva som skjer i produksjonen
• Rutiner for læring og utvikling på faste
møtearenaer
• Gode sosiale arenaer for å bli kjent
• Enighet om felles verdigrunnlag,
som brukes som handlingsregel
• Deling av kunnskap om kunderelasjoner
og markedsforhold jevnlig

Viktige funn i prosjektet viser at varsellampene
bør blinke når:

• Nærmeste leder har tydelig inn- og utgruppe basert
på faglige preferanser. Det er demotiverende for
medarbeiderne som er “ute”, og kan undergrave
potensielt viktige markedsområder
• Nærmeste leder baserer sin beslutningstaking utelukkende på økonomiske tellekanter heller enn
tillitsbasert dialog med sine medarbeidere
• Nærmeste leder begrunner manglende ledelse av
folk eller strategisk beslutningstaking i manglende
eller mangelfull rollebeskrivelse
• Nærmeste leder er kun oppgaveorientert og ikke
relasjonsorientert
Robust kunnskapsledelse trenger rasjonelle og funksjonelle styringssystemer som støtte for beslutningstaking. Robust ledelse innebærer også at leder har andre
å spille på, enten medarbeidere eller andre ledere,
ikke minst for å sikre at det ikke blir et informasjonsvakuum mellom medarbeidere og beslutningstakere.
Det å skape et samspill i ledelse, kanskje også på tvers
av ledergrupper i store bedrifter, skaper en solid plattform for lederskap som fremmer robuste medarbeidere,
robuste ledere, og robuste organisasjoner.
Ledelse er et samlebegrep for mange ulike prosesser.
I kapitlet om robust kunnskapsledelse ser vi på:
•
•
•
•
•
•

Ledelsesutvikling
Mellomledelse
Prosjektledelse
Ledelse på individuelt og kollektivt nivå
Driftsledelse
Endringsledelse
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Ledelsesutvikling
Dersom bedriften har et eller flere lederteam kan felles
ledelsesutvikling over tid være en god innretning.
I tillegg kan man ha egne samlinger for hvert enkelt
nivå, for eksempel mellomlederne, som fungerer som
gode fora for erfaringsutveksling.

Gjennom ledelsesutvikling kan man få
testet om man virkelig passer til eller
evner å være en god leder. Viktige utgangspunkt for å kunne utøve god
ledelse er:
• Verdigrunnlag som er i samsvar med
organisasjonens
• Kompetanse i personal, økonomi og regnskap
• Bevissthet rundt lederrollen
– Forstå problemstillinger og behov
– Forstå løsninger
– Forstå seg selv
– Ha riktig grunnlag for å ville være leder

TEMAFORKLARINGER
Ledelsesutvikling handler ikke bare om å utvikle ledere
som enkeltpersoner, men også om utvikling av ledelsesprosessene. Ledelsesutvikling må derfor sees på som en
del av arbeidsplassens kontinuerlige organisasjonsutviklingsarbeid. Ledelse utøves alltid i et forhold mellom to eller flere parter som har et gjensidig ansvar for
å skape gode ledelsesprosesser. For å kunne ta et slikt
ansvar er både ledere og medarbeidere avhengig av å
forstå 1) hva menes med gode ledelsesprosesser?; og 2)
hva er gode ledelsesprosesser hos oss?

Det betyr at ledelsesutvikling også handler om utvikling av medarbeiderne. Her kan man få god hjelp
av rollebeskrivelser for å avklare forventninger koblet
til hva som er realistisk å få til, for eksempel i forhold til tilgjengelighet og oppgavefordeling. Kanskje
ledelsen av arbeidsplassen blir bedre ved at medarbeiderne tar seg av oppgaver som tidligere var definert
som leders ansvar? Robust ledelse handler mye om å
håndtere den relasjonelle dimensjonen godt – folk må
behandles som folk og ikke produksjonsenheter!

GODE RÅD

Disse spørsmålene
kan brukes for å få
opp gode diskusjoner
om kunnskapsledelse både
i ledergruppene og i medarbeiderkollektivet:

• Hva er medvirkningsmodellen på
arbeidsplassen?
• Hvilke rutiner har dere for å bygge og
vedlikeholde fagfellesskapet?
• Hvilke rutiner har dere for å skape trivsel
og bygge identitet og tilhørighet?
• Hvordan balanserer dere fag og økonomi
gjennom produksjonsplanlegging og
verdiskaping?
• Hvordan balanserer dere det individuelle
og det kollektive?
• Hva er overordnede mål, og hva er strategiene
for å nå dem?
• Hvordan gir dere lederne deres
støtte og påfyll?

To viktige lederroller på kunnskapsarbeidsplassen: Mellomledelse og prosjektledelse
“Vi er alle mellomledere”! Medarbeidernes nærmeste
leder er som regel en mellomleder. Prosjektledelse er
også en mellomlederrolle, og ofte den første leder-

rollen en kunnskapsarbeider møter. Andre ledere enn
prosjektleder og nærmeste leder kan også være mellomledere.

Mellomledelse

Prosjektlederrollen

Det er krevende å være mellomleder. Både ledere og
medarbeidere har ansvar for å gi støtte, ros og korreksjon til mellomlederen. Det må etableres en kultur hvor
det oppleves som trygt å gi tilbakemeldinger oppover og
ikke bare nedover eller bortover. Det å bli sett bøter på
ensomheten som ofte er forbundet med det å være leder.

Vi ser i casene at prosjektledelse ofte er en undervurdert lederrolle. God prosjektledelse skal:

“Vi ser størst positiv
utvikling i produktivitet,
mestring og motivasjon i
enhetene der man har hatt en refleksjon
rundt og en bevisstgjøring av hva som er robust
organisering. Mellomlederne er også tydeligere i
forhold til eget ansvar” sa en overordnet leder i et
av casene, som samarbeidet tett med HR-direktør,
sine mellomledere og deres medarbeidere i sitt
utviklingsarbeid.

EKSEMPLER
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• Ivareta framdrift og produksjon
• Ivareta prosjektmedarbeiderne og samspillet
dem i mellom
• Ivareta oppdragsgiver
• Tenke prosjektet langsiktig inn i enhetens portefølje
• Ivareta prosjektøkonomien

Hvordan profesjonalisere prosjektlederrollen?

Det er viktig med faste møtearenaer som sikrer nødvendig relasjonsbygging og koordinering av aktiviteter,
samt høyt fokus på jevnlig økonomistyring. Å bevisstgjøre medarbeiderne om betydningen av prosjektlederrollen og gi dem opplæring er viktig. I tillegg er det viktig å sørge for at prosjektledere har tilstrekkelig faglig
og administrativ støtte.

GODE RÅD

Nærmeste leder er den fremste implementerer av bred
involvering. Interaktivt lederskap er en motsats til
ledelse forstått som et individuelt og isolert fenomen.
Interaktivt lederskap oppstår når ledere på ulike nivå
i tillegg til medarbeiderne samarbeider om felles
problemstillinger. Bred involvering er viktig for
kunnskapsarbeidsplassens robusthet:
• Bred involvering fremmer ansvarskompetanse hos
både ledere og medarbeidere
• Bred involvering fremmer medarbeidernes
mulighetsrom, utvikling og produktivitet
• Bred involvering er et godt verktøy for lederstøtte
• Bred involvering fremmer gjensidig forståelse og
vilje til å dra i samme retning – ledere og medarbeidere
gjør hverandre gode gjennom felles dialog,
beslutningstaking og handling

For å sikre god
prosjektledelse er det
viktig å utvikle rutiner
for oppstarts-, underveisog avslutningsmøtert:
• En fast person har ansvar for å kalle inn
nærmeste leder, prosjektleder og prosjektmedarbeidere – og legitimitet til å gjøre det
• Hovedmålet er å sikre læring – man definerer
hva man skal prøve å lære i dette prosjektet
• Diskusjon av kunder og kontakter
– hvordan skal de best ivaretas?
• Underveismøte hvor man vurderer kvaliteten
så langt i forhold til det som ble planlagt
• Avslutningsmøte hvor man evaluerer både
prosjekthåndtering og læringsverdi
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Ledelse på individuelt og kollektivt nivå
Ledelse av kunnskapsarbeideren som individ er én
grunnleggende del av robust ledelse. Ledelse av medarbeiderne som et kollektiv er like viktig. Kollektiv
ledelse styrker dessuten individet gjennom kollektivet.
Alle har behov for å bli sett og å få anerkjennelse for
jobben de gjør: Hvordan kan en leder “se” sine medarbeidere som individer på en måte som skaper mestring
og motivasjon?

Læringskultur

Skap en kultur for et lærende miljø med god balanse
mellom fag og økonomi! Det som skaper individuell
mestring skaper også kollektiv mestring: Konstruktive
tilbakemeldinger til enheten som kollektiv og krav
om deltakelse i kollektivet utvikler dessuten også tilhørighet og identitet.

Koordinerte arbeidspraksiser

• Konstruktive tilbakemeldinger
• Rettferdige beslutninger
• Involvering i saker på arbeidsplassen
som angår en selv og sin enhet
• Tilpasning av oppgaver og utfordringer

Kollektiv arbeidsutførelse handler om utvikling av
gode felles praksiser og verktøy både for intern utvikling og verdiskaping i form av oppdragsarbeid. Når
disse deles gjennom dialog og felles refleksjon styrkes
forutsigbarheten og kvaliteten av arbeidet som gjøres.

Kollektiv ledelse stiller krav om interesse i hverandre
og deling av kunnskap og nettverk, som fremmer
både en kultur for verdiskaping og individuell læring.
Kollektiv ledelse tilfører robusthet til kunnskapsarbeiderens mestring og motivasjon, arbeidsutførelse,
og markedshåndtering.

Deling av markedsansvar

Robust kundeoppfølging betyr at ikke bare en eller to
har ansvaret for dette. Uerfarne må inkluderes, tas med
og læres opp av de erfarne. Når de erfarne før eller
siden slutter er erfaringsoverføring sikret gjennom den
daglige arbeidspraksisen. Slik kan man unngå dårlig
prosjektstyring og tap av kunder.

Driftsledelse
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God driftsledelse øker forutsigbarhet, motivasjon,
trivsel, og deltakelse, gir bedre flyt i produksjon og
markedsarbeid, og reduserer stress og arbeidsrelatert
sykefravær. Den viktigste premissen for god driftsledelse er at det er et klart mål. Som leder må man så
skape forståelse for det målet gjennom reell transparens, grundig kommunikasjon og involvering av de rette
menneskene.

Driftsnær ledelse er en kritisk robust
praksis, og er velkjent i industrien.
Ledelse som driftsrelevant og kulturbyggende unngår fallgruven det er
å lede blindt via formelt definerte
strategier og styringssystemer. Robust driftsledelse er deltakende i verdiskapende aktiviteter.
Mangel på driftsnær ledelse skaper underorganiserte arbeidsplasser hvor ledelse blir mer
overvåking enn tillitsbasert styring. Kunnskapsarbeidere må føle at nærmeste leder har tillit til
deres kompetanse og evne til å prestere godt!

TEMAFORKLARINGER
God driftsledelse handler om vedlikehold og utvikling
av viktige organisatoriske funksjoner og prosesser
fra dag til dag – det er det daglige arbeidet som er
den beste arenaen for organisasjonsutvikling. Noen
kritiske virkemidler for god driftsledelse:

Tilrettelegging for faglighet som bygger økonomi

… og nok økonomi som gir faglig handlingsrom og
dermed viktig utvikling. God balanse og samspill mellom administrasjon, fag og økonomi er kritisk. Interaktiv kompetansebygging er når medarbeidere og ledere
aktivt spiller på hverandre i forhold til å bygge felles
faglighet, retning og forståelse for samspillet mellom
faglighet og økonomi.

Tillitsbasert styring

… som framdyrker ansvarstaking for kollektivet hos
den enkelte medarbeider. Dette er en motvekt til
“ansattehotell” hvor enhver gjør det som er mest
gunstig for en selv. Klare normer og rutiner for kommunikasjon samt formelle og uformelle møtearenaer
skaper innsikt og læring som bidrar til robust fleksibilitet.

Organisasjonsutviklingsaktiviteter integrert
i daglig drift

Organisasjonsutvikling i daglig drift handler om å
fange opp endringer, evaluere dem som positive eller
negative og handle i samsvar med disse vurderingene
som en enhet. Muligheten for “fatal” menneskelig
svikt reduseres betraktelig med kollektivet som aktiv
kvalitetssikrer.

Noen gode
grep for å sikre god
driftsledelse:

GODE RÅD

• Faste og jevnlige møtearenaer hvor dere
blir enige om:
– Hvem er vi og hvem vil vi være?
		 Kortsiktige og langsiktige mål
– Hvilke markeder skal vi operere i?
• Hold dere oppdatert:
– Hva slags prosjekter er enheten involvert i?
– Diskuter kollektivt implikasjoner av
		 markedsendringer og -trender for dere
– Hvilke metoder og verktøy bør dere ha
		 og få opplæring i?
– Delta på kurs og konferanser
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Endringsledelse
Nesten all større endring er kompleks. Endring er en
ikke-lineær prosess som utfolder seg gjennom samspillet av mange ulike variabler.
Endring er… “…messy, murky and complicated. It involves twists and loops, turns and returns, omissions
and revisions, the foreseen and the unforeseen, and is
marked by the achievement of planned targets, failures, resistance, celebration, ambivalence, fatigue,
conflict and political manoeuvring.” (Dawson, 2003,
s. 144). Endringsledelse er en kompleks oppgave.
Organisasjonsendring skiller seg fra
organisasjonsutvikling i det at endringen er konkret og planlagt i tid og
rom med en definert begynnelse og
en definert slutt. Forskning har funnet
at så mye som 70 % av organisasjonsendringer
i ulike bedrifter og i ulike bransjer mislykkes
(Nguyen & Kleiner, 2003; Balogun & Hope Hailey,
2004). Dårlig endringsledelse og mangelfull
strategisk styring blir pekt på som viktige faktorer
(Balogun & Hope Hailey, 2004; Gill, 2002; Kubr,
1996; Kotter, 1996). Empiri (Fay & Lührmann,
2004; Saksvik et al., 2002) viser til noen
vesentlige kriterier:
• Evnen til å lære av feil og motivere
medarbeiderne
• Involvering på flere nivå og via forhandlinger
• Innsikt i underforstått og uformell atferd
på arbeidsplassen
• God koordinering av konkurrerende
prosjekter og reorganiseringer
• Mellomledere som kritiske nøkler til suksess

TEMAFORKLARINGER

En planlagt organisasjonsendring kan innebære små
eller store inngrep i ansattes arbeidshverdag – og det
er der kjernen for den enkelte medarbeider og det enkelte miljø ligger: Hvordan vil denne endringen påvirke meg og oss? Endringsledelse dreier seg i stor
grad om å ivareta mestring og motivasjon i tillegg til
å lykkes med det som var målsettingene med endringen – samtidig som den daglige produksjonen opprettholdes. For å lykkes med organisasjonsendring er det
ikke nødvendigvis “installeringen” av endringen som
er det mest kritiske, men medarbeidernes opplevelse
av endringens innflytelse på egen arbeidssituasjon og
hvordan prosessen håndteres. Hovedfokuset må flyttes
fra installering til implementering.
En studie vi gjennomførte for Nordisk Ministerråd
(Øyum et al. 2006) fant at en god endringsleder er en:

Informasjonsutøver

En informasjonsutøver er aktivt innhentende av og lyttende i forhold til synspunkter og informasjon fra medarbeidere og andre underveis i prosessen. Den gode
endringslederen reflekterer over disse, sender spørsmål
tilbake for å realitetssjekke sin egen forståelse og tar
beslutninger i rimelig tid. Det kan sjelden bli for mye
informasjon. Leder kan ofte feilaktig anta at medarbeiderne vet det sammen som seg selv, eller at de
forstår problemer og løsninger på samme måte.

Kaosbuffer

En kaosbuffer skjermer medarbeiderne sine fra unødvendig støy slik at de får gjennomført arbeidsoppgavene sine til tross for endringsprosessen.

Energibygger

Medarbeidere blir ofte slitne av endringsprosesser,
både fordi de krever endring i atferd, tankesett og/eller
kompetanse, og fordi endring tar tid. God endringsledelse handler i stor grad om å fjerne og å forebygge
usikkerhet.

43

Tidssmart

Å være tidssmart handler om å klare å finne tid til seg
selv og andre innenfor knappe tidsrammer som ofte er
satt av andre. Leder skaper mulighetsrom for seg selv
og medarbeiderne til både å jobbe med endringsprosessen og til å ivareta verdiskaping gjennom ordinær
produksjon. For eksempel konkret sette av gitte tidspunkt i løpet av dagen eller arbeidsuken som er definert
som egen jobbetid.

Menneskeorientert

En god menneskeorientering handler om at medarbeiderne opplever å bli sett av sine ledere og får nødvendig
støtte i den situasjonen de opplever. De får anledning til
å sørge over eventuelle tap som endringsprosessen fører
til samtidig som leder håndterer og avslutter konflikter
på en god måte.

Hvordan lede endring på en god måte?

På samme tid som ingen endring er lik, er medarbeidernes behov de samme i nesten alle endringsprosesser.
Vi har behov for å få informasjon, for å delta og å påvirke endringer som har innflytelse på vårt arbeid, vi
trenger hjelp til å velge retning av noen som har oversikten, og for å bli sett både som individer og som en del av
en gruppe eller enhet. Gode endringsledere benytter seg
gjerne av den pågående endringsprosessen til å forbedre
arbeidskultur, arbeidsmiljø og arbeidsutførelse.
God endringsledelse kan forhindre usikkerhet, mangel på motivasjon og sykefravær. Samtidig som det er
viktig å ivareta god daglig drift også under endringsprosesser, kan god endringsledelse bygge bro mellom
gamle og nye praksiser i forhold til arbeidsutførelse,
inkludert markedsarbeid.

Fem grep for
god endringsledelse:

GODE RÅD

• At ledere og
medarbeidere sammen vurderer de
underliggende normene på arbeidsplassen
Sosiale normer finnes i enhver setting og er
uformelle og til dels uuttalte handlingsregler.
Det omfatter blant annet hvordan vi oppfører
oss og måter vi gjør ting på. Det å bli bevisst
gjennomgripende normer på arbeidsplassen gir
en anledning til å vurdere om de fortsatt er
gode eller må reforhandles.
• Ta hensyn til medarbeidernes mangfold
og variasjon
Ulike medarbeidere vil reagere ulikt på endring.
I stedet for å avfeie bekymringer, oppfatninger
eller reaksjoner som grunnløse eller irrelevante
bør medarbeiderne få uttrykke seg. Da føler
man seg sett og tatt på alvor, og man kan
korrigere antagelser og rykter.
• Være tilgjengelig som leder
For at den enkelte medarbeider skal føle seg
sett og tatt på alvor kan endringsledere
oppsøke medarbeiderne der de er; “Plutselig
stod den nye lederen i døra og lurte på hvordan
jeg hadde det. Det har ingen spurt meg om på
20 år.” Andre måter å være tilgjengelig på er å
ha fysisk åpen dør slik at medarbeiderne tør
“å forstyrre”, å delta på møteplassene, og å
være engasjert i verdiskapningen.
• Foreta en tidlig rolleavklaring
Tydelighet og forutsigbarhet motvirker stress.
Det er derfor kritisk med en tidlig rolleavklaring slik at individet og kollektivet finner
sin nye plass.
• Håndtere konflikter konstruktivt
I stedet for å se på uenighet og konflikter som
motstand kan de brukes som et konstruktivt
verktøy for å avklare utfordringer og å skape
lik mål- og strategiforståelse.
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Ledelse av små vs. store kunnskapsbedrifter
Ledere i små kunnskapsbedrifter opplever nok til dels
hverdagen som ledere i andre små bedrifter: de må
bruke mye av tiden sin på administrative og driftsnære
oppgaver. De har ingen stor stab til å avlaste seg, og må
gjøre det meste selv. Revisjon og regnskap, markedsarbeid og salg, ansettelsessaker, styreforberedelse, og
så videre. Ofte vil det være slik at ledelse kommer i
tillegg til andre oppgaver. Det vil også gjerne være
slik at de har færre og enklere formelle systemer og
regler å utøve ledelse gjennom, og ledelsesprosessen
blir gjerne mer uformell, personlig og direkte.
Det som imidlertid kan skille ledelse i små
kunnskapsbedrifter fra ledelse i andre små bedrifter er
produktet, kunnskapsbasert tjenesteyting, som i så stor
grad er avhengig av kvaliteten i hvert eneste timeverk
fra de ansatte. Ledere i små kunnskapsbedrifter må kan
hende bruke mye tid på operative oppgaver, fordi hun/
han ofte selv er kunnskapsarbeider av samme slag som
medarbeiderne som de har lederansvaret for. Lederrollen i en liten kunnskapsbedrift kan likne på det som
kalles “Primus inter pares” på latin. Det betyr “den

fremste blant sine like” og henspiller på en form for
ledelse med et uformelt preg og der myndighet kommer gjennom anerkjennelse fra de ansatte.
Ledelse i større kunnskapsbedrifter er noe annet.
Ledelse i større kunnskapsbedrifter er gjerne relativt
profesjonalisert sammenliknet med ledelse i de små.
Med bedriftens vekst følger det fort en vekst i stab og
systemer. Lederen har stabsressurser til å avlaste seg i
forhold til økonomioppfølging, personal, og så videre.
I tillegg kommer alle systemene: IKT-verktøy for alle
virksomhetens virksomhetsområder og funksjoner,
møtesystemer, markedsplaner, og strategiprosesser.
Det kan være vel verdt å huske på noe fra ledelsesformatet for de små også når bedriften vokser, og blir
stor og profesjonalisert. God ledelse handler nok om
gode systemer, men også om gode praksiser. Uansett
hvor stor og profesjonalisert bedriften blir, og uansett
hvor kompetente de ansatte er, så trengs ledelse også
i det personlige og relasjonelle formatet. Kunnskapsarbeidere er mennesker, ikke avanserte datamaskiner.
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Robust kunnskapsledelse
Robust ledelsespraksis gjør at ansatte opplever motivasjon og mestring samtidig som produksjon og verdiskaping styrkes. Gode ledere gir ansvar som utfordrer
og utvikler den enkelte medarbeider i samspill med
sine kolleger på arbeidsplassen, i tro på at dette på
sikt skaper god produksjon og bærekraftig markedsarbeid. Robust ledelsespraksis blir en blanding mellom
styring og stimulering, støtte og tilrettelegging – og
grensesetting. Det må være sammenheng mellom
ledelsespraksis og ansattes kompetanser, behov, og
interesser. Robust ledelse i kunnskapsorganisasjoner
har mange aspekter, blant annet:
-

Motivasjon og kommunikasjon med medarbeidere
Økonomistyring
Faglig utvikling / kompetanseforvaltning
Markedsarbeid
Endring

En kilde til robusthet er å håndtere alle disse aspektene godt, ikke bare hver for seg, men også i sammenheng med hverandre. Hvordan kan en integrere disse
ulike aspektene, slik at ledelsen blir mer helhetlig? Et
forslag til konkrete vinklinger eller arbeidsmåter kan
være de følgende:
• Ta i bruk medvirkning og involver medarbeiderne i
ledelsesjobben
Involvering gjør at medarbeiderne også tar ansvar for
ledelse utover seg selv. Gjennom felles diskusjoner i
enheten om for eksempel behov og interesser, motivasjon, markedsarbeid eller endring skapes felles
forståelse mellom medarbeidere og ledere, eierskap
og forankring for nødvendige prosesser.

• Ta i bruk Robusthetssirkelen som prosessverktøy
– les først sidene 52-57 i Verktøyboka
For å være balansert i sum bør ledelsens fokus veksle mellom ulike områder og mellom helhet og deler.
De fem nøkkelområdene i Robusthetssirkelen er alle
typiske og viktige prestasjonsområder i kunnskapsorganisasjoner: økonomi, marked, arbeidsmiljø, faglig
utvikling og verdier/omdømme. Gi medarbeiderne en
innføring i Robusthetssirkelen og hva den går ut på, og
hvordan den kan brukes til å styrke teamets arbeidspraksis. Etabler en fast møtearena der verktøyet jevnlig kan brukes. Bli enige om hvilke målsettinger dere
har knyttet til hvert nøkkelområde – gjerne kvalitative
og utover faste KPI’er. Disse må være målbare. Jevnlig bruk av robusthetssirkelen kan så sikre vurdering
av måloppnåelse og revurdering av målsettingene, og
blir et verktøy for leder som skal etablere et bilde av
helheten.

• Bruk av mål og verdier i styringen
For kunnskapsbedrifter er omdømmet viktig. Arbeid
med verdier og kulturbygging er derfor viktig. De beste
verdiplakater er de som er ærlige og autentiske utrykk
for organisasjonen, fordi de har oppslutning og blir
en form for ledelse fordi de blir styrende internt.
Reflekter sammen over hvordan viktige verdier kan
knyttes til aspekter som for eksempel motivasjon,
markedsarbeid eller faglig utvikling.

ØVELSER
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Robust
markedsarbeid

48

Virksomheten eller fagenheten din må være robust nok til å tåle å miste én nøkkelkunde,
men det er dermed ikke sagt at du kan tåle å miste to eller tre nøkkelkunder.
Det kan lett bli krevende.

Utfordringer
I dette kapitlet tar vi opp sider ved markedsarbeidet som
vi mener det er viktig å utvikle gode praksiser for. Vi
har først og fremst tenkt ut fra FoU-miljøer og deler
av konsulentbransjen i det vi her tar opp. Kunnskapen
vil likevel være relevant også for andre virksomheter.
Vi tar tak i ting vi vet er avgjørende for bedrifter som
må vinne oppdrag i et konkurrerende marked med flere
tilbydere. Vi stiller først tre spørsmål og angir noen
utfordringer som kan knyttes til markedsarbeidet til
mange kunnskapsbedrifter.
1. Hvordan lære markedsarbeid?
2. Hvordan organisere markedsarbeid på
kollektivt nivå?
3. Hvordan kan ledere utøve godt markedsarbeid?
I mange kunnskapsbedrifter er mye av ansvaret for å
skaffe oppdrag, ha kundekontakt og håndtere markedet
blitt desentralisert til individuelle kunnskapsarbeidere
eller team av ansatte. Dette anses også som viktig siden
det er de ansatte som lettest kan omsette egen kunnskap
og ferdigheter til kundens behov og de leveranser som
kundene etterspør.

Opplæring av yngre og nytilsatte

De fleste kunnskapsarbeidere har lært lite eller ingenting
om markedshåndtering under studiene, og det er heller
ikke oppgaven til utdanningsinstitusjonene å formidle
denne typen kunnskap innenfor ulike fagdisipliner. Det
å bli god på markedsarbeid i egen bedrift krever at en
må tilegne seg kunnskap og erfaringer om det markedsmessige som er viktig akkurat for den bedriften en
jobber i. Yngre arbeidstagere med liten erfaring må derfor sikres god opplæring i markedsarbeid av bedriften.
Utfordringen er hvordan en best kan gå fram for å lære
markedsarbeid?

Hvordan lære markedsarbeid?

Gjennom å utforme en god praksis for læring i bedriften kan medarbeidere får tilegnet seg gode ferdigheter i
de aktiviteter og arbeidsprosesser som blant annet omhandler:
– Kundekontakt og kundedialoger
– Etablering og vedlikehold av nettverk
– Utvikling av nye markedsområder
– Utforming av søknader, kontrakter og avtaler mm.

Kundedialoger

Å tilegne seg god kompetanse i det å kommunisere
med etablerte og nye kunder kan læres gjennom
kollegaveiledning og det å gjennomføre kundemøter
før, under og eventuelt etter oppdragutførelse eller
leveranser. Det vi har sett gjennom egen forskning er
at mange bedrifter har tydelige kjøreregler på visse
væremåter og atferd knyttet til kommunikasjon med
kunder. Det går ofte ut på at en opptrer høflig og
imøtekommende, viser åpenhet for kunders behov og
interesser, framstår tydelig med tanke på hva bedriften
kan utføre av leveranser og oppdrag og at en følger visse
kleskoder i kundemøter/salgsmøter (nøytralt pent antrekk). Dette er relevante og gode normer.
Det ligger mye læring i å etablere noen strategier i
tillegg. En strategi vil være å la yngre og mindre erfarne ta del i kundemøter sammen med en mer erfaren
kollega og at de også har som oppgave å vektlegge erfaringsoverføring. Til det siste kan for eksempel egne
læringssamtaler gjennomføres etter kundemøter hvor en
snakker om framgangsmåte og kvaliteten ved innsalget,
dialogen og framtoningen på møtet. Det kan også være
nyttig å be kunder om å gi muntlige tilbakemeldinger.
Mange bedrifter gjør bruk av enklere spørreskjema for
å innhente kunderespons, men læringsutbytte kan være
større ved å ta samtaler der kundene er innforstått med
at du eller din bedrift er svært opptatt av å høste er-

faringer for å bli bedre. Kundedialoger kan med fordel
tas opp til diskusjon i fellesmøter for å høste erfaring
og kompetanse hos medarbeidere. Nærmes leder har
også et viktig ansvar for å utvikle god mestringsevne på
kundedialoger hos sine medarbeidere.

Nettverk

Ulike typer nettverk vil være relevante for mange
kunnskapsbedrifter. Det kan være snakk om faglige nettverk, personnettverk eller bedriftsnettverk. Ofte er nettverkene opparbeidet av individuelle medarbeidere og
det kan variere kunnskapsarbeidere imellom hvorvidt de
opplever nettverkene som sin eiendom eller bedriftens
ressurser. En for sterk privatisering av nettverk stenger
for en mer kollektiv ivaretagelse av kunder og nettverk
av kunder. Dette gir mindre robusthet fordi hvis ansatte
slutter så vil bedriften lett kunne miste både kunder og
nettverk. En viktig test på om nettverk og kundekontakter oppfattes som bedriften sine verdier, er å sjekke
ut om medarbeiderne er villige til å dele sine kontaktnettverk med kolleger. Hvis det er motstand mot dette,
vil det være lurt å avklare nærmere hva som forårsaker
motstanden. For eksempel kan dette skyldes at kunder
etterspør bestemte medarbeidere, det kan skyldes kompetanseforskjeller mellom medarbeiderne, eller det kan
skyldes at medarbeidere vil sikre seg oppdragene fra en
eller noen bestemte kunder. Dersom bedriften ønsker
økt markedsmessig robusthet, kan en framgangsmåte
bestå i å jobbe fram en bedre kollektiv ivaretagelse av
de viktigste bedriftsnettverkene og kundene.

Det vil være lønnsomt å sette markedsarbeid på dagsorden i møter for dialog om hva som er gode praksiser.
Erfaringsoverføring og deling av god praksis gir viktig
læring som sikrer økt robusthet.

Gode grep:

GODE RÅD

• Lag konkret plan for
opplæring i markedsarbeid i bedriften.
• Sett mål, og utarbeid kriterier for kvalitet
og standard for markedsarbeidet.
• Legg vekt på erfaringsdeling om kunde- og
markedsarbeid.
• Det gir bedre læring å trene på få ting om gangen
enn å forsøke å tilegne seg alt samtidig.
• Bruk de rette ansatte som “læremestre” på
det de behersker godt.
• Unngå at yngre adopterer “dårlige praksiser”
som etablerte ansatte har vendt seg til å bruke.
• Trekk mer på kunders kunnskap, få deres
respons og innspill som viktig læring.
• Del på erfaringer om markedet for å øke
bevisstheten om hvordan en kan videreutvikle
gode grep i kunde- og markedsarbeid.
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Viktige innsatser i kunde- og markedsarbeidet handler
om å utforme kontrakter, avtaler og søknader. Utfordringen ligger i å tilegne seg kunnskap om ulike fremgangsmåter og sjangre for utforming av slike skriftlige
arbeidsoppgaver. Både kollegaveiledning, erfaringsutveksling og lederstøtte vil bygge opp om læring og sikre
god kvalitet også på denne delen av markedsarbeidet.

Kollektivt markedsansvar

For å sikre god robusthet bør markedsansvaret ivaretas
både på et individuelt og kollektivt nivå. Bedriften vil
stå seg på å avklare:
Hvilke markedsmessige aktiviteter og ansvar krever
bedriften at hver enkelt ansatt skal bidra med og
hvordan vil dette variere etter stilling, ansiennitet med
mer? Tydelige forventninger er viktige for å unngå
uklarhet og misforståelser hos medarbeiderne. Det er
viktig å unngå uformelt iscenesatte arbeidsdelinger
formet av noen ansatte og ikke definert av bedriften,
(jf. private arbeidspraksiser eller arbeiderkollektive
praksiser, s. 21).
Det vil være nyttig å diskutere kollektivt hvordan en
individuelt og i fellesskap greier å jobbe godt markedsmessig og justere innsatser etter skiftende markedsforhold. I situasjoner der en trenger å opparbeide nye
markeder er det viktig å utvikle felles ansvarsdeling for
hvordan bedriften agerer og jobber fram nye muligheter.
God organisasjonslæring vil oppnås gjennom å ta felles
diskusjoner hvor en drøfter og avklarer hva som er gode
praksiser for markedsarbeid. En bør også gi rom for å
diskutere kunde- og markedssituasjoner som har vært

krevende og problematiske med tanke på læring og
forbedring.
Respons fra viktige kunder kan benyttes som viktig innspill til læring og utvikling.
Viktige tips:

GODE RÅD

• Tydeliggjør hvordan
kunde- og markedsansvaret
skal ivaretas på kollektivt nivå.
• La kunderelasjoner, salgs- og markedsarbeid
inngå som viktig tema i møter og i strategi- og
utviklingsarbeid.
• Vær bevisst på å synliggjøre hva bedriften er
god på og lag læringshistorier knyttet til gode
praksiser og løsninger over mot kunder og
marked. Det gir god læring å synliggjøre gode
praksiser gjennom historier.

Lederes markedsansvar

Utfordringer som linjeledere og driftsledere vil ha
er å sikre gode sammenhenger og løsninger mellom
marked, ansattes arbeidspraksis, arbeidsmiljø og egen
ledelsespraksis. Ledere vil også inngå i kundedialoger
og fylle viktige funksjoner i arbeidet med å sikre nettverk og markeder, ikke minst innsatser som går på å
opparbeide nye markeder. Utfordringen er hvordan
ledere kan utvikle gode praksiser for egen rolle i
markedet og for god kommunikasjon i egen organisasjon om sentrale markedsstrategier?

Markedshåndtering – samarbeidsfelt mellom ledere og medarbeidere
Ledere kan sjeldent fraskrive seg ansvar for kunder og
marked. Det vil imidlertid variere hvordan kunde- og
markedsarbeid blir ivaretatt i ulike kunnskapsbedrifter
og det varierer også etter om det ses fra førstelinjeleder/
driftsleder sitt ansvarsområde eller overordnede ledere.
Leder vil ha et ansvar for å sikre et godt samsvar mellom medarbeideres arbeidspraksis og markedsarbeid og
at det er gode løsninger for hvordan markedsansvar og
produksjon ivaretas.
Ledere har et særlig ansvar for å sikre god kommunikasjon om kunder og marked internt i bedriften med
tanke på erfaringsdeling og læring, organisering og
beslutninger.
Det vil være nyttig å avklare når og på hvilke måter
ledere tar del i markedsarbeidet sammen med ansatte,

51

hvilke deler leder har ansvar for å utøve, samt behov for
koordinering og informasjon. I tillegg til å tydeliggjøre
arbeidsdelingen mellom ledere og medarbeidere (rolleog funksjonsdeling), er det relevant å avklare hvordan
ledere skal understøtte medarbeideres markedsarbeid.
Åpne gjerne for innspill og medvirkning fra ansatte i
avgjørelsen av rolle- og funksjonsfordelingen. Ledere
har også ansvar for å ta opp kritiske sider ved arbeidspraksis, kundekommunikasjon og markedsarbeid for å
sikre læring om og forbedring av:
• Kvaliteten ved leveranser
• Kvaliteten på kunde- og markedsarbeidet
• Sider ved arbeidspraksisen og ansattes mestring
og trivsel
• Øke profesjonaliteten og kvaliteten ved
arbeidsplassen
• Bedriftskulturen og attraktiviteten til bedriften

Strategisk plan for markedsarbeid
Lag en plan for hvordan kunde- og markedsarbeidet i
din bedrift kan ivaretas på en god måte. Ta gjerne utgangspunkt i hva du/dere ser er gode praksiser i egen
bedrift som dere kan bygge videre på. I tillegg kan du/
dere jobbe med å identifisere hvilke funksjoner, oppgaver eller områder som dere ønsker å styrke eller
forbedre:

Hvordan skal bedriften jobbe utviklingsorientert med
markedsarbeid? – Identifiser hvilke viktige utfordringer
bedriften har på kort sikt og litt lengre sikt?
Hvordan sikre god organisasjonslæring om kunder og
marked som bygger opp om medarbeideres arbeidsutførelse og profesjonalitet?

Hva ser du som viktige tema om marked og kunder
som bør inngå og diskuteres regelmessig på driftsmøter/gruppemøter hos dere?

ØVELSER
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Robusthetssirkelen
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Hvordan bygge robuste kunnskapsorganisasjoner?
For kunnskapsbedrifter er menneskeressursen den viktigste innsatsfaktoren. Det gjør organisasjoner som dette
sårbare på et vis, fordi de først og fremst står på ett bein.
Deres verdiskapingsprosess er i stor grad et produkt av
“humankapitalen”. Det tilsier at robust organisering er
kritisk viktig – dersom ikke medarbeiderne er i gode
arbeidsmodus, sliter bedriften.
Prosesskapitalen, eller enhetens metodetilfang, er også
betydelige innsatsfaktorer, for eksempel i form av databaser og patenterte metoder. Også andre av bedriftens
systemer, strukturer og prosedyrer er viktige faktorer for
å forvalte menneskeressursen godt. Gode metoder hjelper
medarbeiderne å gjøre jobben på effektive måter og skaper
robusthet. Eksempler på “metoder” i kunnskapsorganisasjoner er styringsmodell for prosjektgjennomføring,
dokumentmaler, softwareprogrammer, faste møter, medarbeidersamtalen, og arbeidsmiljøundersøkelsen.
I tillegg er det et ikke ubetydelig innslag av teknologi
(“maskiner”) i kunnskapsarbeidernes hverdag, som
skal lette ledernes beslutningstaking og medarbeidernes
arbeidsutførelse. For eksempel styringssystemer, IKTnett- verk, laboratorieteknologi, PC, mobiltelefon og
nettbrett.

Økonomi

En nøkkelprosess i ledelse av kunnskapsbedriften er å
ivareta økonomisk bevissthet og tilstrekkelig god økonomisk prestasjon: Å sikre at de ansatte har grunnleggende verdiskapingsforståelse, slik at bedriften er
opptatt av og i stand til å levere økonomisk sunn praksis.

Marked

Markedssituasjonen til en kunnskapsbedrift forteller
mye om fremtidens forventete økonomiske prestasjon.
Bedriftens systemer og praksiser for å håndtere sine
markeder er sentrale byggesteiner i robuste organisasjoner. Hva er markedene våre? Hvordan arbeider vi
med dem? Det er naturlig å gjøre markedsfunksjonen til
jevnlig gjenstand i ledelsesarbeidet.

Faglig utvikling

Kunnskapsbedrifters kjerneprodukt er medarbeidernes
faglighet. Dermed er vedlikehold, styrking og oppdatering av medarbeidernes kompetanse viktig. Faglig utvikling trenger retning og må dermed til en viss grad
styres for å etablere et faglig kollektiv som har flere ben
å stå på. Derfor må faglig utvikling være et nøkkelpunkt
for kunnskapsarbeidsplassens ledelsesprosess.

Arbeidsmiljø

Balansert omgang med
robusthetsdrivende nøkkelområder

Ingen markedsutsatt organisasjon er robust dersom ikke
de økonomiske resultatene er på et sunt nivå. Men ingen
kunnskapsbedrift blir økonomisk sunn og sterk dersom
en utelukkende fokuserer på økonomi. En rekke forhold
er direkte og indirekte drivere til en god økonomi, men
alle ledelsesprosessene kan ikke ta for seg alle samtidig.
Noen ganger er det hensiktsmessig å ta for seg et område av gangen. For å være balansert i sum bør ledelsens
fokus veksle mellom ulike områder og mellom helhet og
deler. Som et begrepsapparat for å balansere ledelse i
forhold til fem ulike robusthetsdrivere i kunnskapsorganisasjoner, har prosjektet utviklet følgende femkantsmodell: økonomi, marked, arbeidsmiljø, faglig
utvikling og verdier/omdømme.

Det beste virkemiddelet vi har for at menneskeressursene skal trives og utvikle seg er det gode arbeidsmiljøet, som preges av tillit, trygghet og respekt, tilhørighet, samhold, krav og utfordringer. Et godt
arbeidsmiljø er produkt av flere faktorer. Også utenom
arbeidsmiljøundersøkelser er det viktig med god arbeidsmiljøforvaltning og -utvikling.

Verdier og omdømme

For en tjenesteselgende kunnskapsbedrift er omdømmet viktig. En kunnskapsbedrift lever i en stor grad
av hvordan den blir lest og forstått i og av sine viktige
omgivelser. Blir virksomheten oppfattet som riktig?
Nyttig? Viktig? Det er grunnleggende å ha ærlige verdier
som er omdømmebyggende, som både egne medarbeidere og markeder finner attraktive, og å drive virksomheten i tråd med disse. Derfor bør også verdi- og
omdømmearbeid være i ledelsens fokus.

55

Robusthetssirkelen

De fem forholdene utgjør til sammen det vi kaller sentrale “robusthetsdrivere” i kunnskapsbedrifter. Alle
må forvaltes og tas hånd om på gode måter for å produsere robuste bedrifter og robuste medarbeidere. Det

er illustrert i figur 3, som vi kaller robusthetssirkelen.
Ledelse må her forstås som en funksjon som alle har
ansvar for å ta del i – ikke bare ledere men også medarbeidere.

Økonomi

Verdier
Omdømme

Marked

Robusthet

Arbeidsmiljø

Faglig
utvikling

Figur 3: Robusthetssirkelen: Balansering av sentrale robusthetsdrivere

Bruk Robusthetsirkelen som et verktøy for å balansere ledelselspraksisen.

GODE RÅD

De fem vitale nøkkelområdene er med på å skape robusthet i alle kunnskapsbedrifter,
og bør bygges inn i bedriftens ledelsesprosess på en jevn og balansert måte.
Vårt råd er å finne frem til sin form for å gjøre dette. Ta utgangspunkt i hvordan lokale betingelser er på egen arbeidsplass, og finn frem til deres egen form, rytme og prosess for å adressere alle fem på et vis som fungerer for dere.
For noen vil dette for eksempel være at man har månedlige møter, og at man på hvert av disse velger å ta for seg
ett av områdene: hvordan ligger vi an med hensyn til markedsutvikling? Hva har vi prestert? Skal vi sette oss noen
nye mål? Trenger vi å utvikle kompetanse med tanke på markedsarbeid? På neste møte ønsker man kanskje å
ta for seg arbeidsmiljøet på tilsvarende vis. På andre arbeids- plasser er det kanskje mer naturlig at forskjellige
medarbeidere tar ulike roller i forhold til de fem områdene, for eksempel at én gruppe på fire-fem mennesker
har et ansvar for å sikre at bedriften arbeider godt med sin faglige utvikling, mens andre grupper har ansvaret for
verdier/omdømme og økonomi.
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Robuste ledelsesprosesser krever både systemer og praksis
God ledelse handler både om gode praksiser og gode
systemer. Et eksempel på ledelse som praksis kan være
å iscenesette gode “akkvisisjonsmøter” hvor ledere og
medarbeidere setter seg ned sammen for å styrke og
videreutvikle enhetens sentrale kunderelasjoner. Et
eksempel på ledelse som system er å ha gode systemer for
rapportering for hva slags typer prosjekter som selges
til hva slags type kunder, som gir enheten og bedriften
en “produkt/markedmatrise” som kan gi god systematisk oversikt og kontroll i forhold til markedsarbeidet.
Distinksjonen mellom praksisarbeid og systemarbeid

kan kobles til robusthetssirkelen som ble presentert over.
På alle fem områdene økonomi, marked, arbeidsmiljø,
faglig utvikling og verdier/omdømme trengs ledelse
som praksis og ledelse gjennom systemer.
Gjennom samarbeidet med case-bedriftene i dette prosjektet arbeidet vi med å finne eksempler på både systemer og praksiser i bruk innenfor alle fem områdene.
Dette er gjengitt i tabell 2, for å kunne være litt konkret
på hva det kan handle om når kunnskapsarbeidsplasser
skal ivareta ledelse (som praksis og gjennom systemer)
innenfor alle de fem områdene i Robusthetssirkelen.

Tabell 2. Ledelse gjennom systemer og ledelse gjennom praksis i forhold
til de fem områdene i robusthetssirkelen.

Ledelse gjennom systemer
Økonomi

•
•
•
•

Sette klare ansvarsområder
•
Verktøy for økonomisk oversikt		
Planleggingsverktøy
•
Oversikt over medarbeidernes produksjon •

• Til stede i mange markeder
• Hva er riktig størrelse?
			
			
Marked

Faglig
utvikling

Ledelse gjennom praksis

• God forskning = konkurransefortrinn
• Fag-individer vs fagfellesskap
• Formaliserte system for faglig utvikling

•
•
•
•

Merkevarebygging
Utvikle kollektiv markedskompetanse
Unngå dårlige vaner i markedsarbeid
Stimulere fleksibel spesialisering mellom folk

• Fagmøter annenhver fredag
• Prosjektteam som opplæringsarena
• Spiller på hverandre for utvikling av kompetanse

Arbeidsmiljø • Oversikt over ansattes arbeidsbelastning
•
• Samlokalisering
•
• Klimaundersøkelse
•
				
			
•
			
•
Verdier/
• “Teknologi for et bedre samfunn”
omdømme • Verdier
			

Ansatte som er engasjerte og
interesserte i egen arbeidsplass
Arenaer for medvirkning og involvering
Nærhet til nærmeste linjeleder

MA-samtaler
“for høy grad av individualisering”
Opplever å bli sett, tilbakemelding
på godt utført jobb
Ledelse som støyreduserer
“Akkvisisjonstress”

• Fagfeltet gir jobben mening
• Gjøre noe gratis eller billig
• Lov til å si nei til oppdrag?

EKSEMPLER

Robust balansekunst: drift vs utvikling – individ vs kollektiv
En annen og like viktig utfordring er å balansere drift og
utvikling. Bedriften trenger på den ene siden å fokusere på
god drift i de eksisterende arbeidsoppgavene – i tjenester
som allerede er solgt til kunder, som skal leveres til riktig
tid og med riktig kvalitet, og til en pris som gir nødvendig
inntjening. På den andre siden trenger bedriften, å trygge
fremtiden sin, det vil si ivareta utvikling: arbeide med å
sikre god økonomi og god faglighet også om ti år.

Robusthetssirkelen må leses sammen med to viktige
balanseutfordringer for kunnskapsbedrifter:
• Balanseringen mellom det individuelle og det kollektive
• Balanseringen mellom drift og utvikling
Bedriften er avhengig av at hver og en av medarbeiderne
gis oppgaver og muligheter slik at de finner arbeidet utfordrende og utviklende. Samtidig trenger bedriften at
individene spiller sammen med hverandre og utvikler
“fellesskapskapital”, for eksempel i form av lagspill i
markedsarbeid eller faglig utvikling.

Dersom vi setter disse to balanseutfordringene sammen
med robusthetssirkelen kan vi vise det i den følgende
figuren.

Økonomi

Kollektivt arbeid
Oppgaver en arbeider
med som team

Verdier
Omdømme

Marked

Robusthet

Individuelt arbeid
Arbeidsmiljø

Oppgaver en arbeider
med som enkeltpersoner

Faglig
utvikling

Drift

Utvikling

Sikring av god drift i
eksisterende oppgaver

Arbeid med å videreutvikle virksomheten

Figur 4: Robust drift vs utvikling, med individuelt vs kollektivt orientert arbeid

God omgang med alle fem områder handler både om
gode praksiser og gode systemer, der de på en balansert
måte dras inn i organisasjonens ledelsesprosess. Og sist
men ikke minst: virksomheten trenger å finne likevekten
med hensyn til hvordan de ansatte gis individuelt rom

samtidig som kollektivbyggende prosesser får tilstrekkelig plass, og fokus på god drift samtidig som en har
tilstrekkelig fokus på å holde på kvaliteten også i forhold
til fremtiden.
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Oversikt over fenomener, eksempler og gode råd (verktøy)
Nedenfor finner du en oversikt over definisjoner av viktige begreper/tema, praktiske eksempler
og Gode Råd (verktøy) som finnes i verktøyboka, og hvor i boka de er.

Definisjoner av sentrale fenomen
Kunnskapsbasert arbeid
Kunnskapsbedrift
Teamarbeid som arbeidspraksis
Ansvarskompetanse
Mestring
Motivasjon
Stress
Robust kunnskapsledelse
Ledelsesutvikling
Driftsnær ledelse
Organisasjonsendring

Side
10
14
22
24
28
29
30
36
38
41
42

Gode Råd
Sjekkliste for å vurdere kvalitet i teamarbeidet vårt
MRPI-modellen
Jobbe for å øke ansvarskompetansen hos alle
Karaseks krav/kontroll/støtte-modell
Hvordan skape en god arbeidskultur
Gode grep for mestringsbasert verdiskaping
Rollematrise
Bygge robust kultur
Skape gode diskusjoner om kunnskapsledelse
Gode prosjektrutiner (oppstarts-, underveis- og avslutning)
Gode grep for å sikre god driftsledelse
Gode grep for god endringsledelse
Markedshåndtering som samarbeid mellom ledere / ansatte
Strategisk plan for markedsarbeid
Robusthetsirkelen - verktøy for å balansere ledelse

22
23
24
28
31
31
32
37
38
39
41
43
49
50
55

Praktiske eksempler
Når er en kunnskapsbedrift robust?
Eksempel på ansvarskompetanse
Redde arbeidsmiljøet når halvparten drar
Nærhet til næringer og oppdragsgivere
Prosjektlederrollen
Mellomledelse
Ledelse som praksis og ledelse gjennom systemer

11
24
28
29
36
39
56
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