
 

         Studentnummer: 0863256 

            0863248 

            0863293 

 

PROSJEKTOPPGAVE 

Ved HA�DELSHØGSKOLE� BI 

 

 

”MELLOM STYRI�G OG SAMSPILL” 

Ledelsesutfordringer i flerkulturelt arbeidslag! 

 

 

 

Eksamenskode og navn: 

BLU 28001 – Ledelse i pleie og omsorgstjenesten 

Innleveringsdato: 

21.04.2009 

Studiested: 

Handelshøgskolen BI Oslo 



Prosjektoppgave BLU 28001                                                                      21.04.2009 

”Hvilke ledelsesutfordringer gir arbeidslagsmodellen i et flerkulturelt arbeidsmiljø?” 

 i 

 

SAMME�DRAG 

 

 

I denne oppgaven har vi tatt for oss et aktuelt tema som kan relateres til 

ledelsesutfordringer med å jobbe i et flerkulturelt miljø.  

 

Tittelen på oppgaven er: ”Mellom styring og samspill” ledelsesutfordringer i 

flerkulturelle arbeidslag. 

 

Problemstilling er: Hvilke ledelsesutfordringer gir arbeidslagsmodellen i et 

flerkulturelt arbeidsmiljø? 

 

Metoden vi har valgt for å se på vår problemstilling er en kvantitativ metode ved 

bruk av spørreundersøkelse i resultatområde pleie/omsorg/hjelp i institusjon i 

programområdet Pleie og Omsorg i Bærum Kommune. 

 

Resultater viser at det finnes store utfordringer med arbeidslagsmodellen når en 

leder et flerkulturelt arbeidsmiljø.  

 

Vi avslutter oppgaven med noen refleksjoner og implikasjoner. 
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1.0 I��LED�I�G 

 

 

1.1 Bakgrunn for valg av oppgave 

 

 

Bærum kommune har siden 2000 vært gjennom store organisatoriske endringer. 

Blant annet startet det såkalte ”prosjekt Rykkinn” endring i organisasjons modell 

med navn ”Arbeidslagsmodellen”. Hovedmålet var å utvikle en brukerorientert, 

tverrfaglig og samordnet hjemmebasert tjeneste til alle hjemmeboende, uavhengig 

av alder, diagnose, bosted eller funksjonssvikt. Dessuten å utvikle en effektiv 

tjeneste med høy grad av kvalitet og med høy grad av trivsel for de ansatte. I 2003 

fulgte denne endring i hele program området pleie og omsorg som resultat av 

Rykkinn prosjekt. 

 

Denne endringen berørte i ulik grad ledere og ansatte, i hovedsak berører det      

lederens sentrale og samordnende funksjoner som personal og økonomi. Lederen 

ble en ”rammevokter” og tilrettelegger for selvstendighet og veileder opptatt av 

dialog og samarbeid, nær både brukere og ansatte med vilje til å utvikle prosesser. 

Ansatte fikk betydelig ansvar og myndighet til å ta egne avgjørelser og initiativ 

innenfor de eksisterende rammer.   

 

Denne prosessen kan vi oppfatte som en båt på vei mot ukjent farvann. For 

lederen som er ansvarlig for denne skuta, er det stor betydning at mannskapet har 

den kompetanse som trengs, for å utføre oppgavene til enhver tid. 

 

På en annen side er Norge blitt et flerkulturelt samfunn. De siste årene har det 

vært en økning av flerkulturelle arbeidstakere. Denne utvikling er irreversibel. 

Mye tyder også på at Bærum Kommunes behov for arbeidskraft innen pleie og 

omsorg øker betraktelig. ( I handlingsprogram for 2009-2012:163) står det at 

”kommunens ambisjonsnivå om ca 10 prosent arbeidstakere med 

minoritetsbakgrunn er nådd. I desember 2007 var det ca 12 prosent”. I tillegg  
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legger rådmannens plattform overordnede føringer, under arbeidsgiverpolitikk at: 

”kommunen skal oppfattes som en arbeidsgiver som fremmer mangfold og 

inkludering” (Handlingsprogram 2009 – 2012:44). 

 

Dette kan medføre nye endringer i organisasjonens modell, 

”arbeidslagsmodellen”. Foreløpig er det usikkert i hvilke omfang. Utfordringen 

for ledere i tiden fremover blir å ta hensyn til nye situasjoner, endre karakter, 

tenkesett og væremåter når arbeidslaget blir flerkulturelle. Det kan tenkes at denne 

nye prosessen blir preget av forskjellige nyanser, forskjellige oppfatninger av både 

”mål” og ”resultat”. Det er slik at mangfold på arbeidsplassen kan gjøre 

”arbeidsmiljø” mer spennende, øke kreativitet og stimulerer nytenking. Det kan 

også by på overraskelser som kan påvirke arbeidsmiljø og en situasjon kan kreve 

en annen atferd. 

 

Parallelt med dette er Bærum kommune en pådriver til at ledere skal utføre 

”selvledelse” overfor de ansatte i en ”arbeidslagsmodell” og bli målt etter 

resultater. I handlingsprogram 2009-2012  står det: ”I systemet for resultatledelse 

av den kommunale virksomheten fastsettes det årlig resultatmål for hver 

tjenesteleder og for rådmannen innenfor 5 strategiske fokusområder. Brukere, 

Medarbeidere, Læring og fornyelse og Økonomi er faste. Det femte fokusområdet 

endres fra tid til annen” (Handlingsprogrammet 2009 – 2012:44). 

Medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres årlig, gir indikasjon på hvordan 

lederne oppfates av sine medarbeidere. 

 

Vi tre er selv ledere og denne situasjonen har engasjert oss. To av oss leder 

flerkulturelle arbeidslag. Den tredje leder et arbeidslag med kun norske ansatte. 

Disse erfaringer har bidratt til spennende diskusjoner. En av oss har selv bakgrunn 

fra en annen kultur. Dette har gitt oss et nyansert blikk som har skapt fruktbare og 

interessante diskusjoner. Vi er interessert i å finne ut om dette er en aktuell 

problemstilling for andre ledere og hvilke utfordringer dette kan medføre i 

hverdagen. Vi innser at det å tilegne seg ”flerkulturell kompetanse” evnen til å 

være ledere i en flerkulturell arbeidslag er annerledes enn å lære et eller annet fag.  
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Mennesket må betraktes som unikt, med sin egen historie, kultur, evner og 

erfaringer.  Vi ønsker å sitere (Eriksen og Sørheim 2006:33) ”Alle mennesker er  

sosiale i den forstand at det bare er gjennom kontakt med andre mennesker vi 

lærer å bli menneskelige”. I denne prosessen bør vi også gi rom til menneskesyn. 

Et helhetlig menneskesyn, må omfatte vår anerkjennelse til andre mennesker som 

person med egen livssyn, kultur og verdier. 

 

 

1.2 Presentasjon av problemstilling    

 

 

Formålet med oppgaven er å skape kunnskap om kulturbetinget ledelse. Styrke 

evnen til å mestre flerkulturelt samspill i en arbeidslagsmodell. Vi valgte derfor 

problemstillingen:  

Hvilke ledelsesutfordringer gir arbeidslagsmodellen i et flerkulturelt 

arbeidsmiljø?  

 

 

1.3 Avgrensing og presisering av problemstilling   

 

 

Vi har valgt å avgrense denne problemstilling til et av de fire resultatområdene i 

pleie og omsorg, Bærum kommune. Flerkulturelle arbeidstakere har vi avgrenset 

til personer som ikke er født og oppvokst i Norge. Vi snakker om 

Arbeidslagsmodellen som ligger til grunn for organisering innen pleie og omsorg 

implementert i 2003 i Bærum kommune. Vi velger ikke å gå dypere i temaer som 

resultatledelse og medarbeiderundersøkelse da dette kan bli for omfattende og kan 

føre oss på feil spor. Problemstillingen blir presentert i et perspektiv mellom 

styring og samspill, slik at vi kan formidle våre funn og refleksjoner på en konkret  

måte. Vi ønsker å ha fokus på leders utfordringer uavhengige av leders 

nasjonalitet. 
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1.4 Følgende begreper er sentrale i denne oppgaven.  

 

 

Begrepene brukes i følgende betydning: 

o Å Lede: Å påvirke en gruppe i retning av en gitt målsetning. 

o Ledelse: Står for den daglige ansvar av en bedrift. 

o Kultur: Er den komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, 

kunst, moral, jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et 

menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn. 

o Arbeidslagsmodell: Brukes for å markere at det handler om samarbeid 

satt i system. 

o Flerkulturell arbeidslag: Et arbeidsmessig fellesskap der medarbeidere 

har røtter i ulike nasjonale eller etniske grupper. 

o Fagutdannet: En som er opplært etter en fastsatt læreplan. I oppgave 

mener vi personer som har utdannelse innen pleie og omsorgsyrkene som 

for eksempel hjelpepleier, sykepleier, vernepleier, omsorgs arbeidere, 

helsefag arbeider fra sitt hjemland som er autorisert i Norge. 

o Utfordring: Noe som krever hardt arbeid. 

 

 

1.5 Oppgavens innhold 

 

 

Vi har valgt å dele oppgaven i 5 kapitler. Det første kapitelet presenterer 

innledning: Bakgrunn for valg av oppgave, presentasjon av problemstilling, 

avgrensing og presisering av problemstilling og definisjon av begreper. I kapitel 2 

teoridelen,  presenteres viktige temaer relatert til denne oppgaven. I kapitel 3 er 

datainnsamling, metode, illustrering av konsept for vår problemstilling, 

gjennomføring, metode kritikk og presentasjon av funn. I kapitel 4 drøftes våre 

funn, forankret i teorien, med utgangspunkt i tre komponenter: Ledelse, 

arbeidsmiljø og resultat. I kapitel 5 skriver vi oppsummering, implikasjoner og 

refleksjoner. 
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2.0 TEORI 

 

 

Teori kapitelet er delt i tre avsnitt. Først vil vi ut fra teori beskrive hva som 

kjennetegner arbeidslagsmodellen. Deretter vil vi se på hva teorien beskriver som 

de viktigste egenskapene ved ledelse, kultur og flerkulturelle arbeidsmiljø. 

 

 

2.1 Arbeidslagsmodellen og Arbeidslag 

 

 

For å beskrive arbeidslagsmodellen som ble iverksatt i Bærum Kommune,  

må vi først se på betydningen av arbeidslag som et resultatmål.  

 

Begreper som team gruppe og lag blandes ofte sammen. Ordet ”lag” er først og 

fremst hentet fra idretten og handler om samarbeid satt i system (Wig 1999). 

I arbeidslivet finnes det mange arbeidsgrupper, men det gjør dem ikke automatisk 

til et lag. Det er først når ansatte begynner å utvikle spillemønstre der de forbedrer 

den samlede prestasjon ved å samarbeide, at de går fra å være en vanlig gruppe til  

et arbeidslag. Det er graden av samhandling som avgjør om det er en 

arbeidsgruppe eller et arbeidslag. Et arbeidslag kan ikke velge bort samhandling 

(Wig 1999). Arbeidslag brukes for å markere at det handler om samarbeid satt i 

system. Ansatte har ulike ferdigheter som utfyller hverandre. De skal trene på å bli 

gode og spille hverandre gode. Arbeidslag består av enkelt individer, personer 

som er forskjellige og som er gode på forskjellige ting, på forskjellige måter. Det 

er en gruppe mennesker, sammensatt for i fellesskap å løse bestemte oppgaver.  

 

Det er arbeidslagets oppgaver som er arbeidslagets egentlige sjef! De ansatte 

jobber for brukeren og ikke for arbeidsgiver i et arbeidslag. Det er en samhandling 

og samarbeid satt i system til brukerens beste (Wig og Jakobsen 1999). Et 

arbeidslag innehar kompetanse som er nødvendig for å dekke de ulike 

arbeidsoppgavene. Her vektlegges det hvem som behersker hvilke jobber og  
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hvilke mennesketyper som passer sammen. Det er ikke leder som styrer 

arbeidsprosessen men arbeidslaget.  

 

”Et selvstyrt arbeidslag er et naturlig sammensatt arbeidslag som har 

ansvaret for en definert arbeidsprosess og produktene den leverer. 

Medlemmene i arbeidslaget samarbeider for å planlegge, operere og 

gjennomføre en kontinuerlig forbedring av alle prosesser som berører 

kvaliteten på de leverte produktene ” (Wig 1999:23). 

 

Formelen for selvstyrte arbeidslag er bygget på de ferdigheter arbeidslaget må ha 

for å oppnå resultater: J + L + K = R.  

• J = Jobbferdigheter (fagligkompetanse knyttet til utførelsen av arbeidet.) 

• L = Lagferdigheter (evne til å utvikle samhandling, samarbeidsevne, 

konflikthåndtering.) 

• K = Kvalitetsferdigheter ( fokusere hele tiden på hvordan vi kan bli bedre.) 

• R = Resultater, evnen til å være gode over tid, gjenskape resultater  

(Wig 1999:27). 

 

2.2 Arbeidslagsmodellen omfatter 

 

 

For å beskrive modellen velger vi å presentere fire områder som har betydning i 

arbeidslagsmodellen. Moland og Holmli (2002) sier: I all offentlige tjenester 

stilles det større og større krav til effektivitet samtidig som det forventes at en skal 

opprettholde kvalitetssikrende rutiner rettet mot hver enkelt brukers individuelle 

behov. Arbeidslag er sammensatt av ansatte med ulik formal – og realkompetanse. 

For at brukeren skal få den riktige hjelpen er det viktig å ha rett person på rett 

plass og at den ansatte får brukt sin kompetanse fullt ut. Ansatte har 

hovedansvaret for noen brukere, mens hele arbeidslaget har ansvar for at hver 

enkelt bruker får den hjelpen de har behov for. Det fordrer at ansatte, alle 

yrkesgrupper må være villige til å utføre arbeidsoppgaver som kanskje vanligvis 

ikke ligger innenfor deres arbeidsområde. Ved at arbeidslaget kontinuerlig  
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vurderer om en har rett person på rett plass og hjelper og veileder hverandre 

utvikles lagånden. Det er et lagansvar å sørge for at personalets arbeidskraft 

kommer til sin rett. Dessuten gir arbeidslagsmodellen bedre rom for kreativitet og 

styring over eget arbeid. Arbeidslaget evaluerer seg selv kontinuerlig og skal 

dessuten ha kompetanse til å hjelpe og veilede hverandre (Wig 1999). 

 

 

2.3 Ledelse 

 

 

Ledelse handler om verdier, holdninger og atferd. Leders personlige egenskaper, 

innstilling, og organisasjonens særpreg. Et ordtak sier: Det viktigste for en leder er 

ikke hva som skjer når en er til stede, men hva som skjer når en ikke er det. 

 

 

2.4 Selvledelse og Superledelse 

 

 

”Å lede medarbeidere til å lede seg selv” (Skogstad og Einarsen 2006:125). En av 

mange oppgaver for leder er å lede slik at medarbeider leder seg selv til suksess.  

Medarbeider skal ta ansvar for å påvirke egen utvikling, tanker, følelser, 

holdninger og adferd. Selvledelse er medarbeiderens svar på superledelse.   

 

Superledelse er et relativt nytt begrep (Sims og Lorenzi 1992) (Skogstad og 

Einarsen 2006:138).  Superledelse er leder som fungerer som trener og veileder.  

Leder skal utvikle den enkelte medarbeiders mestringsevne, selvtillit og 

ferdigheter. Dette fører til mer selvgående medarbeidere.  ”Superledelse er ifølge 

Manz og Sims (2001) et sett av adferdsaktiviteter for å kunne hjelpe medarbeidere 

til å bli dyktigere i kognitiv ledelse og atferdsledelse” (Skogstad og Einarsen 

2006:128). Leder gir fra seg innflytelse, makt og kontroll, og medarbeider får  
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mulighet til å ta egne avgjørelser nærmere situasjonen og problemet, så lenge det 

er innenfor avtalte resultatmål. 

 

Superledelse bygger på fire teoriretninger som Forsterkningsteori, Målteori, Sosial 

læringsteori og organisasjonsteori (Sims og Lorenzi 1992) og fem virkemidler for 

gjennomføring av superledelse (Skogstad og Einarsen 2006).  Virkemidler som 

felles målsetting, leder som rollemodell, tilbakemelding på hvor godt man gjør 

det, belønning og straff ut fra resultatmål og oppførsel og påvirkning av 

tenkemåte.  Selvledelse viser atferd på at medarbeider har mål, planer, belønning i 

selve arbeidet, kan vurdere å kritisere seg selv, løse problemer, ser muligheter og 

løsninger, og er i stand til å forandre – endre seg selv etter evaluering av seg selv.  

Superledelse er at medarbeider påvirker seg selv, fremfor å bli fortalt til en hver 

tid hva som skal utføres.  Medarbeider skal ikke trenge en tradisjonell leder, men 

en leder som gir frihet.  

 

Det er viktig at medarbeidere i en ”selvledelses bedrift” har tydelige 

stillingsbeskrivelser på hva de har ansvaret for og hvilket handlingsrom stillingen 

innehar.  Felles mål - resultatmål skal være definerte.  Selvledelse er et 

ledelsessystem som gir medarbeidere stor grad av frihet, forutsatt at de leverer 

resultater. ”Superledelse kan således være et svar på de utfordringene vi står 

overfor med hensyn til organisasjon og ledelse i det 21.århundre, først og fremst 

fordi medarbeidere blir involver i, og dermed får et eierforhold til, selve 

ledelsesprosessen” (Skogstad og Einarsen 2006:143). 

 

 

2.6 Tradisjonell ledelse 

 

 

I tradisjonell ledelse som er en annen ledelses filosofi tenker en annerledes. Der 

betegnes ledelse under tre begreper, som makt, autoritet og tillit.  Ledertype ”Den 

sterke lederen” som bygger på ordre, straff og ”gjør som jeg sier”.  

Kommunikasjon følger tjenestevei, og leder kontrollerer.  Ledelse går igjennom 

instrukser og hvordan arbeidet skal utføres.  Leders oppførsel kjennetegnes med  
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klare mål, retningslinjer, reprimande og straff.  Medarbeidere blir uselvstendige 

og ”ja- mennesker” og får ikke utviklet kunnskap og  kreativitet.  Alle svarene 

ligger hos leder, ifølge Sims og Manz (2001).  Den autoritære leder kan fungere i 

situasjoner der medarbeiderne aksepterer beslutningene som er tatt.  ”Mennesker 

som er vokst opp i hierarkiske samfunn og er vant til å lyde sine overordnede, kan 

ikke forventes å vise det personlige initiativ som er ønskelig på en arbeidsplass i 

Norge” (Lillebø 2001: 88).   

 

 

2.6 Transaksjons ledelse 

 

 

Grunntanken i transaksjonsledelse er at leder skal skape tillit og gjennsidighet. En 

rød tråd er at leder skal gi masse av seg selv, og bruker ikke makt eller autoritet til 

å få kontroll over de ansatte. Dette fører til felles forståelse og læringsprosess, 

hvor medarbeiderne kan øke sin kompetanse. Medarbeiderne kan sees på som 

kunder som trenger god behandling. Ansatte i helsevesenet, som er en 

kunnskapsbedrift er organisasjonens viktigste ressurs.  

 

Duglas Mc Gregor lanserte ideen om at lederskap må ta utgangspunkt i moderne 

adferdsteori. Han gjorde rede for to ulike antagelser om gjennomsnittmenneske 

(Mc Gregor 1968). Han kalte antagelsene teori x og teori y. Hovedtanken i 

teoriene går ut på at lederens forhåndsantagelser om de ansatte har en tendens til å 

bli selvoppfyllende profetier. I teori y ønsker Mc Gregor å se på mennesket som 

en ressursinstans. Teorien er inspirert av Maslows motivasjonsteori. 

Menneskesynet beskrives i teori y som kjernen i Human Resource Management 

(HRM). Mennesket er aktivt fra naturens side. Det viser anlegg for selvstendighet 

og selvkontroll ved å anstrenge seg for å nå mål det ønsker å oppnå. 
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2.7 God ledelse 

 

 

”Den gode ledelse er den ledelse som er tilpasset organisasjonens 

ledelsesutfordringer her og nå” (Øgar og Hovland 2004:62).  En god leder må ha 

makt, prestasjonslyst, motivasjon til å skape resultater.  Bevissthet om 

organisasjonens mål og resultat oppnåelse, å bruke kommunikasjon godt for å 

skape styringsvirkemidler for å få medarbeidere til å yte maksimalt i forhold til 

kreativitet, kompetanse og utvikling.  Leder må stole på egne evner og kunnskap  

om seg selv for å ha energi og evne til holde ut i usikkerhet og konflikter.  Leder 

må skape tillit. ”Ledelse er en del av enhver sykepleiers hverdag, selv om 

avgjørelsene tas på ulike nivå” og ”at enhver selvstendig yrkesutøver har et leder 

ansvar i forhold til de avgjørelsene som fattes” (NSF 1993:30).  

 

 

2.8 �ær og tydelig ledelse 

 

 

I arbeidslagsmodellen er lederrollen endret. En styrket ledelsen så den er nær både 

bruker og ansatt. Ingen misforståelse på hvem som er nærmeste leder og hvilket 

ansvar og myndighet den enkelte leder har. Fordi tjenesten er variabel og 

utforutsigbar med et stort behov for raske og koordinerende beslutninger i 

omsorgsektoren er det viktig med en tydelig, synlig og nær ledelse. Lederen skal 

bort fra den byråkratiske og styrende rollen og bli en ”rammevokter” det vil si 

være tydelig på hvilke rammer, mål, handlingsplaner og lovverk arbeidslaget skal 

forholde seg til. Dessuten skal hun være en tilrettelegger for selvstendighet og 

veileder. Videre være opptatt av dialog og samarbeid og utvikle prosesser 
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FRA TIL 

Ekspert Tilrettelegge og veilede 

Daglig drift Tilpasning og utvikling av prosesser 

Ledelse av enkelt person Ledelse av arbeidslag 

Detalj styring ”Rammevokter” 

Dirigerende hånd Ledende hånd 

Dominans og kontroll Dialog og samarbeid 

Autoritær ledelse Tilrettelagt og selvstendighet 

Uspesifikk rolle Nøkkelrolle i forandringsprosesser 

(Wig 1999:26). 

 

 

2.9 Utstrakt ansvar og myndighet til alle ansatte 

 

 

Som tidligere nevnt er målet i et arbeidslag at alle ansatte føler ansvar for driften 

av laget. De ansatte får betydelig ansvar og myndighet innenfor de eksisterende 

rammer. Dette betyr at de skal ta egne avgjørelser og initiativ. Alle ansatte får 

delegerte oppgaver ut fra ønsker og kompetanse og underskriver en kontrakt. 

Dette fordrer at lederen må kjenne sine ansatte godt, og stole på den ansattes 

kompetanse. Leder kan gi fra seg oppgaven, men ikke ansvaret. Lederen skal ikke 

være dominerende eller autoritær, men ha kunsten til å overtale eller overbevise 

ansatte til å arbeide mot et felles mål. Lederens sosiale intelligens har betydning 

for arbeidslagets evne til å søke seg et slikt mål.  

 

Sykepleier og vernepleier har ikke bare ansvar for egne oppgaver, men også et 

veiledningsansvar overfor ansatte i arbeidslaget. På den måten vil kvaliteten på 

oppgavene i arbeidslaget bedres som helhet. Lederen må her være en god 

tilrettelegger og veileder”. Å ta fagansvar innebærer både et administrativt ansvar, 

et fagutviklingsansvar og et undervisningsansvar” (Jakobsen 1999:150). 
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2.10 Kultur 

 

 

Kultur er den komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, 

moral, jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har 

tilegnet seg som medlem av et samfunn. Når vi snakker om kultur i denne 

oppgaven, mener vi fremmede kulturer. Kultur er en måte vi kan forholde oss til  

andre, slik de framtrer for oss. Det har ingenting med medfødte evner å gjøre, men 

skyldes de forskjellige kravene som stilles innenfor de forskjellige samfunnene. 

Medlemmer av et og samme samfunn kan ha forskjellige ideer, kunnskaper etc. 

med andre ord, at et samfunn kan være ”flerkulturelt”. 

 

 

2.11 Flerkulturell arbeidsmiljø 

 

 

Lillebø definerer flerkulturell arbeidsplass som ”et arbeidsmessig felleskap der 

medarbeidere har røtter i ulike nasjonale eller etniske grupper” (Lillebø 2001:25). 

Med flerkulturell arbeidsplass mener vi et fellesskap der medarbeidere har ulik 

kulturbakgrunn og har emigrert til Norge som voksen person. Vi ser at 

medarbeidere som er født eller vokst opp i Norge, har tilegne seg kunnskaper og 

ferdigheter i arbeidslivet av et norsk samfunn. Til tross for at de tilhører ulike 

etniske grupper.  

 

”Når sammensetningen av mennesker på en arbeidsplass endrer karakter, kan det 

oppstå mange nye behov, tenkesett og væremåter som vi må ta hensyn til” 

(Lillebø 2001: 25). ”En flerkulturell arbeidsplass byr på overraskelser og en 

situasjon kan kreve en annen atferd. Mange organisasjoner har erfart at når de har 

tatt skrittet fra å være ”monokulturell” til å bli flerkulturell, har det oppstått 

situasjoner som de ikke var forberedt på” (Lillebø 2001:25). Nordmenn opptrer 

ofte overfor utlendinger på samme måte som de opptrer overfor andre nordmenn. 

En flerkulturell arbeidsplass krever bedre og mer nyansert kommunikasjon. 
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”Når mennesker er forskjellige, øker faren for at de går i hver sin retning. Derfor 

trengs mer bevisst innsats for å forebygge eller overvinne misforståelser og for å 

styre innsatsen i riktig retning”( Lillebø 2001:27). Forutsetningene innen pleie og 

omsorg er at de ansatte kan kommunisere med brukere, ledere, arbeidskollegaer 

og delta i faglig utvikling og kvalifisering. Dette forutsetter et vist nivå i norsk 

muntlig og skriftlig utover den utdannelsen de har fra hjemmelandet eller i Norge.  

”For å kunne fungere likeverdig med norske ansatte, må de minoritetsspråklige 

kunne faguttrykk, lese journaler og faglige beskjeder, skrive beskjeder og 

rapporter og kunne kommunisere muntlig med brukere både ansikt til ansikt og 

over telefon” (Aakervik 2005: 104). Aakervik sier også at, det er vel så viktig å 

kvalifisere ledere til å tilrettelegge for flerkulturell arbeidstakere. 

 

Tilpasning til en annen kultur, har innvirkning på hvordan en person opptrer i et 

arbeidsmiljø. Flere undersøkelser både internasjonalt og i Norge har understreket 

hvor strevsomt det er å skulle finne en ny identitet og tilhørighet. Aakervik (2005) 

deler tilpasningsprosessen i tre faser. Den første fasen handler om tiden før reisen 

eller flukten. Den andre fasen i migrasjonen er den første tiden i Norge. Denne 

fasen kalles også overkompenseringsfasen. Den tredje fasen kalles ofte krisefasen. 

Her oppleves det å finne seg til rette vanskeligere enn man hadde trodd. Gapet 

mellom livet i Norge og hjemmelandet føles stort. Etter en tid synes mange det er 

vanskelig å bo i Norge og savnet av familie og hjemmeland blir stort. Det gjør at 

noen trekker seg tilbake og misliker mye av det de opplever og ser. Dette kan føre 

til en aggressivitet fordi man opplever livet i Norge som trist, stresset og fullt av 

forpliktelser man ikke selv har valgt og som det synes vanskelig å oppfylle.  

 

 

2.12 �orsk kultur 

 

 

Norsk kultur ble inspirert av natur og bondeliv. Folkedrakter, folkemusikk og 

bondemat ble nasjonale symboler for norsk kultur. I Norsk kultur har likeverd 

blant alle borgere uten rangforskjeller, en høy verdi. Dette ble bekreftet av kong  
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Olav da han under oljekrisen tok T-banen. ”Selv kongen var en av oss”. Fra denne 

synsvinkel kan utviklingen av mennesker fra andre kulturer oppleves som en 

trussel mot det norske særpreg. Samtidig som nordmenn blir stadig mer integrert i 

verden, blir de mer opptatt av sin egenart. Hva som vil være ”særnorsk” om femti 

år, kan en ikke forutsi. Det som er relativt sikkert, er at det fremdeles blir 

mennesker som kaller seg norske med bestemte oppfattninger om hva som er 

typisk norsk. 

 

 

2.13 Mellommenneskelige kommunikasjon  

 

 

Kommunikasjon betyr ” å gjøre felles” og kommer fra det latinske ordet  

communis som betyr felles, det som binder oss sammen. Kommunikasjon starter 

med tankene våre. Vi tar i bruk ord, stemmeleie, og kroppsspråk for å overføre 

disse tankene til andre. Kommunikasjon finner alltid sted mellom to eller flere 

parter. Sansene brukes ”utover” til å oppfatte verden, og ” innover ” til å 

representere opplevelsen i oss selv. Alle har vi forskjellige oppvekstvilkår og 

ulike erfaringer. Verden er forskjellig for oss fordi vi har ulike evner og identitet. 

 

Ulik kulturell bakgrunn skaper forskjeller i tankemønstrene og kan gjøre det 

vanskelig å forstå den andre. Det å forstå den andre, er jo i bunn og grunn, å tolke 

den andre (Eide og Eide 1996). Har ikke leder kunnskap om disse ulikhetene kan 

hun anta at alle tenker på samme måte som henne selv. Uten en form for 

bevisstgjøring om at ulike kulturelle systemer har ulike tankemønstre og ulike 

måter å oppfatte budskapet på, vil kommunikasjon som hjelpemiddel mellom 

leder og medarbeider med annen kulturell bakgrunn være vanskelig. Det samme 

vil det være i et arbeidslag som består av flerkulturelle arbeidstakere. God 

kommunikasjon fordrer at en forstår den andres språk og koder og at en har de 

samme kulturelle referanser. Misforståelsene er større når partene har forskjellige 

kulturelle kontekster. Kommunikasjon mellom leder og medarbeider er nødvendig 

i en organisasjon for å skape utvikling og for å nå felles mål. Kvaliteten på de 

mellommenneskelige relasjonene er avgjørende for resultatet. Er leder og  
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medarbeider på talefot med hverandre kan de sammen overvinne den mentale 

barrieren som gjør leder ene ansvarlig for visjonene, mens medarbeideren passivt 

utfører ordrene ovenfra (Eide og Eide 1996). 

 

Sykepleier teoretiker Joice Travelbee er opptatt av den mellommenneskelige 

prosess. Hun bygger på et menneske syn, hvor mennesket er unikt, enestående og 

uerstattelig. Det er viktig å være bevisst på hvordan en oppretter et godt 

mellommenneskelig forhold og hva som er karakteristisk for det. Travelbee 

skisserer opp fem forskjellige faser ( Kirkevold 1992:104). 

 

• Det innledende møte  

• Fremvekst av identitet  

• Empati  

• Sympati  

• Gjensidig forståelse og kontakt 

 

Travelbee mener også at kommunikasjon er et av de viktigste redskapene 

sykepleiere har og at nesten all interaksjon som skjer mellom mennesker skjer ved 

hjelp av kommunikasjon. Når vi kommuniserer prøver vi å opprettholde en form 

for fellesskap, og hensikten er å bli kjent med hverandre. Overnevnte menneske til  

menneske forhold, må jo nødvendigvis bygges opp gjennom kommunikasjon. 

Kommunikasjon er både verbal og non – verbal. For eksempel kan noen 

arbeidstakere med annen kulturbakgrunn svare ”ja” men mene noe annet, 

kroppsbevegelsen tyder på det. Det blir hevdet at den non verbale kommunikasjon 

utgjør ca. to tredjedeler av menneskets totale kommunikasjon, og blir derfor 

meget viktig for utviklingen av tillit mellom leder og medarbeider. 

 

En forutsetning for god kommunikasjon er å forstå språk og koder hos andre. Det 

er store forskjeller og variasjoner i både evne og viljen blant innvandrere til å 

snakke norsk. Likeledes er der store forskjeller blant personer med norsk kulturell 

bakgrunn på vilje og evne til å forstå innvandrers situasjon og å anerkjenne deres 

kulturelle normer og verdier. Vi fortolker og formidler ulikt på grunn av hvordan 

vi ser virkeligheten. Dette gjelder og personer fra forskjellige grupper uavhengig      
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av deres kulturelle bakgrunn, som for eksempel gammel og ung, kvinne og mann 

(Eide og Eide 1996). I ulike kulturer spiller det verbalet innholdet i 

kommunikasjonen ulike roller. Normal reaksjon i møte med personer vi ikke 

forstår og som vi opplever annerledes enn oss selv, er usikkerhet og engstelse. Et 

annet verdigrunnlag for kommunikasjon er menneskesyn. Det å betrakte 

mennesket som unikt med sin egen kultur og erfaringer.  

 

 

 

3.0 DATAI��SAMLI�G 

 

 

3.1 Metode 

 

 

Ordet metode kommer fra gresk og betyr ”et veivalg, som fører til målet.” Ved 

valg av metode velger en ”Fremgangsmåte for å frembringe kunnskap eller 

etterprøve påstander som fremsettes med krav om å være sanne, gyldige eller 

holdbare”( Dalland 1998:71).  I metode er det to dimensjoner, den kvalitative og 

den kvantitative. Den kvalitative metode brukes der man går dypere inn i en 

materie ved bruk av færre undersøkelsesenheter og variabler.  Den kvantitative 

metode brukes for å innhente materiale fra et antall respondenter der det er mer 

presist formulert en problemstilling. For å få svar på vår problemstilling sendte vi 

ut spørreskjema til alle tjenesteledere i et resultatområde innen pleie og omsorg i 

Bærum kommune.  Spørreskjema hadde 20 påstander som vi mener er relevante 

for å få belyst spørsmålene innen ledelse, arbeidsmiljø og resultat.  Ved å velge en 

kvantitativ metode ved hjelp av spørreskjema ønsket vi å fange opp flertallets 

meninger og opplevelser den enkelte leder står ovenfor i hverdagen med 

flerkulturelle medarbeidere med en gradering på svarene.  Bakgrunn for valg av 

postintervju er at det ikke fordrer store anstrengelser for respondenten, en svarer 

anonymt og fordi vi her kunne bruke lengre og mer omfattende påstander med 

svar kategorier. Vi hadde en tro på at flere da ville svare på vårt spørreskjema i en  
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hektisk hverdag. For oss har det vært riktig å følge de etiske retningslinjer. 

Hensynet til anonymitet, å beskytte de tjenestelederne som har svart. Dette mener 

vi å ha oppfylt da svarene ble sendt tilbake til oss ved helt anonyme 

svarkonvolutter. Av praktiske grunner og oppgavens størrelse, valgte vi ut en 

gruppe ledere innen pleie og omsorg i vår egen kommune for å begrense omfanget 

av oppgaven. Vi valgte alle tjenesteledere innen et resultat område i pleie og 

omsorg i Bærum kommune.  

 

Konsept illustrering av problemstilling: 

 

 

 

3.2 Gjennomføring 

 

 

Spørreskjemaene ble sendt med intern posten i Bærum kommune med anonym 

svarkonvolutt vedlagt til alle utvalgte tjenesteledere. Det ble sendt ut 20 

spørreskjema og vi fikk 17 svar tilbake.  Svarene var helt anonymisert når vi fikk 

dem tilbake til oss med intern posten. Det ble sendt en felles purring til alle  

 

Flerkulturellt  

arbeidslag 

Resultat Arbeidsmiljø 

Ledelse 
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mottakere på mail ved fristens utløp. Dette gjorde at det var flere av 

respondentene som sendte inn svar på spørreskjema. 

 

 

3.3 Metode kritikk 

 

 

Fordelen med spørreskjema er at en kan få svar på de samme spørsmålene fra alle 

de spurte, men dermed får en ikke fram hva som betyr mest for den enkelte. En 

”presser” respondentene inn i båser og utelater kanskje viktige spørsmål. En kan si 

at skjemaene visker ut de individuelle forskjeller, erfaringer og opplevelser. Det 

optimale ville vært å bruke flere metoder. For eksempel spørreskjema kombinert 

med dybdeintervju. 

 

Ulempene ved vårt valg er at vi ikke vet om det er riktig person som har svart, det 

kan være vanskelig å få høy svarprosent og krever purring på svar. Det viktigste er 

at det gir få muligheter for oss til å kontrollere respondentenes forståelse og 

tolking av spørsmålene. En anonym spørreundersøkelse til en begrenset 

yrkesgruppe vil alltid ha svakheter. For det første kan det diskuteres hvor anonym 

undersøkelse i virkeligheten er. Ofte vil det pga opplysninger om hvor lenge som 

leder, være lett å spore tilbake til respondenten. På den annen side kan det være 

vanskelig å følge opp respondentenes forståelse og tolkning av spørsmålene. Vi 

har heller ikke ”testet” ut spørsmålene på andre ledere. Det finnes svakheter i 

utforming av spørsmålene som hindrer å gi utfyllende svar. Resultatene kan ikke 

generaliseres, da det kun er 17 respondenter blir dette en tendens. Ved å gruppere 

spørsmålene i tre temaer kan det forårsake at vi har mistet noe informasjon fra 

respondentene. Det er et valg vi tok. 
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3.4 Presentasjon av funn  

 

 

17 av 20 tjenesteledere besvarte spørreskjemaet. Dette tilsvarer 85% noe vi anser 

som god svarprosent. Såpass høy svarprosent kan tyde på at respondentene ser 

aktualiteten med vår problemstilling. Alle de svarte hadde flerkulturelle 

arbeidstagere. Vi ser at 16 av respondentene hadde mer enn fire års erfaring som 

leder. Vi valgte å bruke en skala fra 1 – 6. Der 1: helt uenig, 2: delvis uenig, 3: litt 

uenig, 4: litt enig, 5: delvis enig, 6: helt enig, og egen rubrikk for, vet ikke. 

Spørreskjema er delt inn i tre områder: ledelse, miljø og resultat. Vi har 

sammenfattet informasjonsmengden i en datamatrise, og ut fra denne laget 

søylediagrammer. Matrise se vedlegg 3. 

 

Antall år som leder

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Spørsmål 

S
k
a
la

1 - 3 4 - 6

7 - 10 > 11

Fig. 1 

Diagrammet viser hvor uenig til enig tjenesteledere er i våre spørsmål, avhengig 

av hvor mange års erfaring de har som tjenesteledere.  
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Ledelse

Spørsmål: 1, 4, 9, 10, 11, 15,   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Helt Uenig Uenig Delvis Uenig Delvis Enig Enig Helt Enig Vet Ikke

1 4 9

10 11 15

Fig. 2   

Dette diagrammet viser antall respondenters svar på spørsmål under ledelse.  

 

Arbeidsmiljø

Spørsmål: 5,  12, 13, 14, 16, 17, 20   

0

1

2

3

4
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7

8

9

10

Helt Ueni g Uenig Delv is Uenig Del vi s Enig Enig Helt Enig Vet I kke

A
n
ta
ll

5 12 13 14

16 17 20

 

Fig. 3   

Dette diagrammet viser antall respondenters svar på spørsmål om arbeidsmiljø. 

 

Resultatmål

Spørsmål: 2, 3, 6, 7, 8, 18, 19

0
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Helt Uenig Uenig Delvis Uenig Delvis Enig Enig Helt Enig Vet Ikke

A
n
ta
ll

2 3 6 7

8 18 19

Fig. 4  

Dette diagrammet viser antall respondenters svar på spørsmål om resultatmål 
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4.0  DRØFTI�G 

 

 

Svarene fra de 17 respondentene viser at det er mange felles trekk og felles 

oppfattninger respondentene har av flerkulturelle, i forhold til Bærum Kommunes 

organisasjonsmodell, arbeidslagsmodellen. Denne er lagt til grunn for å utvikle 

selvledelse, ivareta arbeidsmiljø og oppnå felles mål/resultat. Vi har tatt 

utgangspunkt i tre essensielle komponenter: ledelse, arbeidsmiljø og resultat, som 

drøftingsmomenter. Ut fra svarene vi fikk på vår spørre undersøkelse er det lang 

erfaring hos respondentene. Alle unntatt en har mer en fire års erfaring som leder. 

Alle hadde flerkulturelle medarbeidere. Dette viser at alle har erfaring med det å 

lede flerkulturelle og god innsikt i arbeidslagsmodellen. Vi vil presisere at, i vår 

drøfting ikke ønsker å generalisere alle flerkulturelle arbeidstakere, da vi er klar 

over at det finnes medarbeidere med annen bakgrunn eller kultur som har tilpasset 

seg norsk kultur. 

 

 

4.1 Ledelse 

 

 

På spørsmålet om hvordan arbeidslagsmodellen bidrar til at man lykkes som leder 

med flerkulturelle arbeidstakere, svarte 11 av 17 respondenter at de ikke lykkes 

helt eller bare delvis som ledere i arbeidslagsmodellen. Dette oppfatter vi som at 

ledelses utøvelsen er mer nyansert og mer komplisert med flerkulturelle 

arbeidstakere. Hva dette skyldes er nok et spørsmål om hva den enkelte 

arbeidstaker sitter på av kompetanse innen faget, norsk kunnskaper i form av 

muntlig og skriftlige ferdigheter, og av kulturarv  har de med seg inn i  

arbeidsforholdet. Lederne svarer helt tydelig at arbeidslagsmodellen ikke er en 

målrettet ledelsesmodell som passer med flerkulturelle arbeidstakere. Vi leser 

svarene slik at det dermed må litt mer synlig ledelse og tydeligere kommunikasjon 

inn for å lede flerkulturelle arbeidstakere og at de trenger mer hjelp til å bli 

selvstendige i sin yrkesutøvelse i forhold til det å trekke i samme retning,  
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og dra i ”flokk” som arbeidslagsmodellen sier mye om. Det var 15 av 17 

respondenter som var helt enig i at det var mer ressurskrevende som leder å ha 

flerkulturelle medarbeidere. Det kan være flere årsaker til dette, men vi tyder det 

slik at presise linjer for kommunikasjon og mer tid til tilrettelegging av arbeidet 

for den enkelte medarbeider er faktorer som utløser mer tid og ressurser av leder. 

For å nå et mål og se resultater kreves det at leder tar tak i problematikken ved å 

formidle tydelig hva som forventes og hva resultatet skal bli.  

 

På spørsmålet om leders ledelsesform var annerledes ovenfor flerkulturelle enn 

ovenfor norske arbeidstakere sier 10 av 17 at det er det. Det oppfatter vi som om 

at det kreves mer av leder i form av kreativitet i valg av ledelses verktøy og 

ledelsesmodell for å unngå misforståelser og få den enkelte arbeidstaker til å yte 

sitt beste. Tanken bak arbeidslagsmodellen er god men da må alle forstå hva som 

forventes av den enkelte. ”Å lede medarbeidere til å lede seg selv” er selvledelse 

der arbeidstaker skal påvirke egen utvikling, tanker, følelser, holdninger og adferd 

og vite helt klart hva målet og resultatmålet er. I tradisjonell ledelse bygger 

ledelsen på makt, autoritet og tillit. Ved valg av denne ledelsesformen som 

autoritær leder kontrollerer leder mer ved å instruere og detalj styre arbeidet. 

Mange flerkulturelle medarbeider har en arv som gjør at denne formen kanskje er 

noe de kjenner igjen fra sitt hjemland og fra den kulturen de kommer fra. I mange 

samfunn som er hierarkiske er vant til å lyde sine ledere. Det å investere i 

kunnskap om kulturforskjeller er nok en vinn vinn situasjon for leder. Være 

tydelig som sjef, og ikke kamerat og kollega tolkes av mange kulturer som om du 

ikke er sjefen og får ikke den respekten som trengs for utøve god lederskap. Det 

typiske norske lederskap og arbeidskulturen i Norge sier noe annet.  

 

10 av 17 svarte at de måtte tilrettelegge arbeidsdagen for å få utført 

arbeidsoppgavene bedre. Dette tyder vi henger sammen med, og bunner igjen på 

kommunikasjon og oppfattelse av hva arbeidet går ut på. Forventninger på at 

flerkulturelle arbeidstakere skal ta eget initiativ og utføre arbeidsoppgavene 

selvstendig tar lang tid og god forståelse av norsk muntlig og skriftlig. Teorien 

sier at vanskelighetene oppstår når avsender og mottaker bruker samme ord, men  
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tillegger det forskjellig innhold. Flerkulturelle arbeidstakere kan legge annet 

innhold i norske ord enn det norske gjør.  

 

 

4.2 Arbeidsmiljø 

 

 

I teoridelen skriver vi ulike aspekter rundt flerkulturell arbeidsmiljø. Vi tar 

utgangspunkt i disse for å drøfte de spørsmålene relatert til dette i  

arbeidslagsmodellen. På spørsmål ”flerkulturelle arbeidstakere har samme 

oppfatning av arbeidslagsmodellen som norske” svarer10 av 17 respondenter at de 

er uenige. 2 respondenter er helt uenige og 2 er delvis uenige. Dette viser at det er 

stor enighet i responsgruppen, at flerkulturell arbeidstakere ikke har samme 

oppfatning av arbeidslagsmodellen som norske. Vi oppfatter at respondentene 

svarer i lys av sine egne erfaringer. Med dette sagt, må vi også bemerke at 

ledererfaring ikke har stor betydning i dette spørsmålet, da vi ser at søylene på 

erfarings år er jevnt fordelt (fig.1). Vi tror heller at, forståelse for 

arbeidslagsmodellen har stor betydning for et godt arbeidsmiljø. Et annet 

spørsmål, belyser at fagutdannede flerkulturelle arbeidstakere tilpasser seg eller 

oppfatter bedre arbeidslagsmodellen enn ufaglærte. Dette er en interessant 

bemerkning når vi ser det i henhold til de mange faktorer, som influerer i ansattes 

oppfatning av hva arbeidslagsmodellen er.  

 

(Wig 1999) sier at: Begrepet arbeidslag brukes for å markere at det handler om 

samarbeid satt i system. Ansatte har ulike ferdigheter som utfyller hverandre. De 

skal trene på å bli gode og spille hverandre gode. Det kreves selvstendighet for å 

ta egne avgjørelser og initiativ. (Lillebø 2001:88) sier at: ”Mennesker som er 

vokst opp i hierarkiske samfunn og er vant til å lyde sine overordnede, kan ikke 

forventes å vise det personlige initiativ som er ønskelig på en arbeidsplass i 

Norge”.  

 

Det vi leser tyder på at det kan bli motstridende forventinger fra en leder ovenfor 

en arbeidstaker som har en annen kultur bakgrunn. Svarene på dette spørsmålet,  
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kan tyde på at det finnes utfordringer i denne modellen, som ledere antakelig må 

ta hensyn til, når de leder flerkulturelle medarbeidere. Etter vår mening tilsier 

arbeidslagsmodellen bruk av selvstendighet og egne avgjørelser. Dette kan støte 

på utfordringer, da arbeidere med en annen kultur bakgrunn, kan ha et annet syn 

på å ta avgjørelser på egenhånd, da dette i deres kultur kan bety mangel på 

respekt.   

 

Et av de andre spørsmålene som er relevante for å belyse vår problem stilling er: 

”Flerkulturelle arbeidstakere bidrar i høy grad til utvikling av arbeidsmiljøet på 

arbeidsplassen” 7 av 17 respondenter svarer at de er delvis uenig mens 2 er uenig. 

Det vil si at de fleste er uenig med påstanden. På et annet spørsmål, svarer et 

tilsvarende antall respondenter at ”arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn 

styrker arbeidsmiljø på deres arbeidsplass”, dette gjør at analysen blir tvetydig. Ut 

ifra svarene antar vi at ansatte med en annen kultur bakgrunn tilpasser seg og 

følger normer og rutiner som er fastsatt på en arbeidsplass og er fornøyd. Men 

deres initiativ for å ”utvikle arbeidsmiljøet” er kanskje ikke tilstede. Fokuset på 

dette, bør ligge til grunn når ledere  ønsker å bygge et godt arbeidsmiljø. Vi 

merket oss også at et høyt antall respondenter som svarer på dette spørsmålet har 

jobbet som leder fra, mellom 7 til 10 år. Dette  betrakter vi som lang erfaring. ”En 

flerkulturell arbeidsplass byr på overraskelser” Mange organisasjoner har erfart at 

når de har tatt skrittet fra å være ”monokulturell” til å bli flerkulturell, har det 

oppstått situasjoner som de ikke var forberedt på (Lillebø 2001:25). 

 

Respondentene gir også utrykk gjennom et annet spørsmål, at flerkulturelle 

medarbeidere er lite flinke til å ivareta og lytte til andre kollegaer. Dette 

overrasker oss, da vi trodde at ansatte med en annen kulturbakgrunn var mer 

empatiske en norske.    

 

(Aakervik 2005:48) sier at: ”Det kan ta flere år å finne seg til rette i Norge. 

Tilpasningsprosessen har ulike faser, den tredje kalles ofte krisefasen. Her 

oppleves det å finne seg til rette vanskeligere enn man hadde trodd. Gapet mellom  

livet i Norge og hjemlandet føles stort. Det gjør at noen trekker seg tilbake og 

misliker mye av det de opplever og ser. Dette kan føre til en aggressivitet fordi  
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man opplever livet i Norge som trist, stresset og fullt av forpliktelser man ikke 

selv har valgt og som det synes vanskelig å oppfylle.” I henhold til denne teorien, 

antar vi at arbeidstakere med en annen kulturbakgrunn ofte gjennomgår en 

integrasjonsprosess og denne ansatte kan da oppfattes som likegyldig og lite 

ivaretaende. 

 

(Lillebø 2001:25) nevner at: ”En flerkulturell arbeidsplass er annerledes. Dette 

kan synes selvsagt, men det selvsagte blir ofte oversett. Når sammensetningen av 

mennesker på en arbeidsplass endrer karakter, kan det oppstå mange nye behov, 

tenkesett og væremåter som vi må ta hensyn til”. Dette er tankevekkende, spesielt 

når ansatte med en annen bakgrunn blir oppfordret å jobbe under forutsetninger av 

arbeidslagsmodellen. 

 

(Aakervik 2005:104) sier: ”Det er vel så viktig å rette oppmerksomheten mot å 

kvalifisere ledere til å tilrettelegge for minoritetsspråklige ansatte” Vi erkjenner 

dette som relevant avsnitt, da vi innser at utvikling av flerkulturell arbeidsmiljø i 

Norge er stor. 

 

Et siste og viktig spørsmål, som kan ha stor betydning til å belyse vår 

problemstilling er: ”Norskkunnskaper, muntlig og skriftlig til flerkulturelle 

arbeidstakere påvirker miljøet i arbeidslaget.” 16 av 17 respondenter sier seg enig 

med vår påstand. Det bekrefter vår innstilling til at språk er den vesentlige 

brobygger, i alle sammenslutninger.  Den entydige besvarelsen blant lederne, gir 

oss et klart inntrykk av at språk er en viktig faktor for å motvirke problemer på 

arbeidsplassen. (Aakervik 2005:104) sier ”For å kunne fungere likeverdig med 

norske ansatte må de minoritetsspråklige kunne faguttrykk, lese journaler og 

faglige beskjeder, skrive rapporter og kunne kommunisere muntlig ansikt til 

ansikt og over telefon”. Med teorien til grunn tør vi å spekulere på at, manglende 

norskkunnskaper kan være en grunn til at, flerkulturelle arbeidstakere ikke bidrar 

til utvikling av arbeidsmiljø.  

 

På et tidligere tidspunkt svarer respondentene at, fagutdannelse har stor betydning 

for at medarbeidere fra et annet land, tilpasser seg i arbeidslagsmodellen og bidrar  
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til utvikling av arbeidsmiljø. Vi velger å oppfatte dette som at respondentene 

mener at fagutdannede personer lærer raskere og bedre norsk, enn ufaglærte. 

(Aarevik 2005:104) sier også at: ”Forutsetningene innen pleie og omsorg er at de 

ansatte kan kommunisere med brukere, ledere, arbeidskollegaer og delta i faglig 

utvikling og kvalifisering. Dette forutsetter et vist nivå i norsk muntlig og skriftlig 

utover den utdannelsen de har fra hjemlandet eller i Norge”.  

 

I lys av våre funn og forankring i teorien, kan vi å si at, på en flerkulturell 

arbeidsplass behøves en kombinasjon av fasthet, tydelighet og fleksibilitet. Dette 

kan være nødvendig både for å skape dynamikk, fremdrift og ordentlig forankring 

i de daglige oppgaver og problemer som kan dukke opp.  

 

 

4.3 Resultatmål 

 

 

Vi ønsker å drøfte resultat med suksessformelen som grunnlag og utgangspunkt 

for selvstyrte arbeidslag, nevnt i teori kapitelet. 

 

Suksessformelen for selvstyrte arbeidslag er:  

Jobbferdigheter + lagferdigheter + kvalitetsferdigheter = Resultat 

 

På spørsmål om ”flerkulturelle arbeidstakere gjør en god jobbutførelse overfor 

bruker” svarer 12 av 17 respondenter at de er fra delvis enig til helt enig. Svarene 

viser at det er stor enighet blant respondentene og vi oppfatter at respondentene 

svarer ut fra egne erfaringer. Videre ser vi av svarene som blir gitt at ledere med 

lenger fartstid er mer enige i at flerkulturelle arbeidstakere gjør en god 

jobbutførelse, i forhold til ledere med mindre leder erfaring (fig.1). Dette kan bety 

at de som har lengre fartstid har tilegnet seg større grad av ”flerkulturell 

kompetanse” evnen til å omgås og arbeide med mennesker fra andre kulturer, enn 

de ledere som har mindre erfaring. Vi oppfatter at det ikke hjelper å inneha god 

kompetanse dersom den ikke kommer til anvendelse. Viktigheten er en god  
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jobbutførelse. I suksessformelen er nettopp jobbferdigheter en av suksess 

momentene som kan bidra til å gi godt resultat.  

 

Gjennom påstanden ” flerkulturelle arbeidstakere utfører arbeidet innen etablerte 

frister, svarer respondentene at de verken er enig eller uenig i vår påstand. Dette 

gir ikke oss et entydig svar og gjør at det blir vanskelig å analysere respondentens 

meninger, men vi velger å tro at det finnes flerkulturelle arbeidstakere som holder 

tidsfrister og andre som ikke holder frister, da holdninger i forhold til dette kan 

være forskjellig fra land til land, eller fra kultur til kultur. (Einarsen og Skogstad 

2005) sier: Så lenge en ikke klarer å utføre de arbeidsoppgavene en har, hjelper 

det ikke å være hyggelig. Den ansatte må ha evner, kunnskaper og ferdigheter som 

jobben krever for å utføre jobboppgavene. Likeså må de oppgavene som utføres 

være i tråd med virksomhetens målsetning, så organisasjonen når sine resultater. 

Å holde tidsfrister er en viktig evne for å utvikle samhandling og samarbeid slik at 

lagferdigheter blir ivaretatt av alle i arbeidslaget. ”Et selvstyrt arbeidslag er et 

naturlig sammensatt arbeidslag som har ansvaret for en definert arbeidsprosess og 

produktene den leverer. Medlemmene i arbeidslaget samarbeider for å planlegge, 

operere og gjennomføre en kontinuerlig forbedring av alle prosesser som berører 

kvaliteten på de leverte produktene” (Wig1999:23). I henhold til denne teori kan 

vi si at det å holde tidsfrister er en faktor som gir stor kreditt til suksess av en 

formel for et selvstyrt arbeidslag. 

 

To andre spørsmål som er relevante for å belyse vår problemstilling er  

”flerkulturelle arbeidstakere tar initiativ på egenhånd” og ”flerkulturelle 

arbeidstakere tar ansvar utenom delegerte oppgaver”. Her svarer henholdsvis 12 

og 13 respondenter av 17 respondenter at de er fra uenig til delvis uenig. Svarene 

viser at flerkulturelle ikke tar initiativ eller gjør andre oppgaver utenom det de har 

fått delegert. Bruk av selvstendighet er ikke tilstede. Erfaringer fra år som leder 

har liten betydning (fig. 1). 

 

Arbeidslag brukes for å markere at det handler om samarbeid satt i system. 

Ansatte har ulike ferdigheter som utfyller hverandre. De skal trene på å bli gode 

og spille hverandre gode. Arbeidslag består av enkelt individer, personer som er  
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forskjellige og som er gode på forskjellige ting, på forskjellige måter (Wig 1999 

og 2.1). Det kan oppstå konflikter og uenigheter blant arbeidstakere i et 

arbeidslag, dersom oppgavene ikke bli gjort eller når en hele tiden må bli fortalt 

hva en skal gjøre til en hver tid. For at et arbeidslag skal lykkes med gode 

”lagferdigheter” trengs det medlemmer som kan ta initiativ, uavhengig av 

kulturbakgrunn eller yrkesgrupper men må være villige til å utføre 

arbeidsoppgaver som kanskje vanligvis ikke ligger innenfor deres arbeidsområde. 

I følge (Einarsen og Skogstad 2005) handler initiativ om å gjøre mer enn det 

arbeidslaget kan forvente av en arbeidstaker. ”En av mange oppgaver for leder er 

å lede slik at medarbeider leder seg selv til suksess” (Skogstad og Einarsen 

2006:125). Dette kan bety at arbeidslagsmodellen krever at lederen i større grad 

blir en ledende hånd, og det er enda tydeligere når lederen gir fra seg oppgaver til 

flerkulturelle arbeidstakere.  

 

Et annet spørsmål som også kan ha stor betydning for å belyse vår problemstilling 

er om ” flerkulturelle arbeidstakere har høy grad av selvledelse ”. Her svarer 14 av 

17 respondenter at de er fra uenig til delvis uenig i det vi påstår. Her vises det en 

unison enighet blant lederne uavhengig av hvor lenge de har vært leder. Vi 

oppfatter dette som en relevant tilbakemeldning fra respondentene når de sier at 

flerkulturelle arbeidstakere ikke har ”høy grad av selvledelse”. Samtidig gir dette 

ikke svar på om arbeidstakere med en annen bakgrunn har noen grad av 

selvstendighet. Dette gjør det også vanskelig å oppfatte hva ”høy grad” betyr for 

hver enkelte leder. Derfor tar vi utgangspunkt i at flerkulturelle arbeidstakere ikke 

tilegner seg selvledelse på grunnlag av tidligere svar fra respondentene hvor de 

sier at disse ansatte ikke tar initiativ. 

 

God ledelse er å oppnå resultater gjennom andre. Respekt for den enkeltes 

kompetanse. Beslutninger må tas i fellesskap. Det er et gjensidig forhold mellom 

leder og arbeidstaker. Likeverdstenkningen krever en utvikling av de mellom 

menneskelige relasjoner. En leder skal skape interesse, innsatsvilje, trivsel og 

glede. Ta vare på mangfoldet av mellommenneskelige relasjoner. Vi er alle ledere 

av vårt eget liv.   
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5.0  OPPSUMMERI�G 

 

 

Gjennom hele oppgaven har vi arbeidet fram mot å finne svar på vår 

problemstilling. Dette har ført oss til å oppsummere med å si at, det finnes flere 

utfordringer med arbeidslagsmodellen når en er leder i et flerkulturelt 

arbeidsmiljø. Bærum kommune har i flere år satset på videreutvikling av ledere. 

Rådmannen i Bærum kommune vil i 2009 ha enda større fokus på utfordringene 

knyttet til balansegangen mellom verdistyring og regelstyring som er rammen 

rundt kommunalt lederskap. Ledelses utøvelse er mer nyansert og mer komplisert 

i et flerkulturelt arbeidsmiljø. Det er tydelig svar på at arbeidslagsmodellen ikke er 

en målrettet ledelsesmodell som passer med flerkulturelle arbeidstakere. 

Norskkunnskap og fagutdannelse er vesentlig for at arbeidstakere med annen 

kulturbakgrunn påvirker og ivaretar arbeidsmiljø. 

 

Det kreves mer av en leder i form av en kombinasjon av kreativitet, tydelighet, 

fasthet og fleksibilitet. Det kan være krevende å håndtere de kulturelle 

kollisjonene mellom arbeidstakere på en respektfull måte. Flerkulturelle 

arbeidstakere utfører god omsorg, men de innfrir ikke forventet arbeidslagets 

resultater.  

 

 

 

5.1 Implikasjoner og refleksjoner 

 

 

Resultatene fra vår undersøkelse sier at det finnes flere utfordringer med 

arbeidslagsmodellen når man leder flerkulturelle arbeidstakere. Utfordringer kan 

også oppstå selv om ikke arbeidslagsmodellen er i bruk. Resultatene sier også at 

ansatte med annen kulturbakgrunn ikke tilpasser seg arbeidslagsmodellen, men 

det sier ingenting om hvordan og på hvilke måte ledere har formidlet modellen til 

disse ansatte. Respondentene sier at norskkunnskap og fagutdannelse bidrar til at  
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arbeidsmiljøet blir ivaretatt. Dette sier ikke noe om at ansatte blir mer empatisk av 

å lære fag og språk. Heller ikke at arbeidsmiljøet ikke kan bli ivaretatt av 

ufaglærte. 

 

Skulle vi ha skrevet videre på oppgaven, hadde vi nok sett på kjønnsforskjeller. 

I tillegg hadde vi prøvd å finne metoder eller verktøy som kunne hjelpe ledere å 

forbedre seg, med tanke på å jobbe i et flerkulturelt arbeidsmiljø. 

 

Det å lede arbeidstakere med ulik kulturbakgrunn er ikke enkelt. En antagelse om 

at en mer autoritær modell egner seg bedre når en skal lede et flerkulturelt 

arbeidsmiljø viser våre funn, men da kan en jo tenke seg at de med norsk 

kulturbakgrunn vil bli mer frustrerte i en autoritær modell. En annen tanke er jo at 

de flerkulturelle blir mer integrert i norsk kultur ettersom tiden går. Derfor antar vi 

at hvor tidligere en presenterer modellen til flerkulturelle arbeidstakere desto 

bedre integrering i arbeidslagsmodellen. 
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VEDLEGG 1 

Følgebrev spørreskjema 

 

Kjære kollega! 

 

 

I forbindelse med vår oppgave på BI håper vi at du tar deg tid til å 

svare på vedlagte spørreskjema. 

 

Vår tittel er:  

” Mellom styring og samspill” ledelsesutfordring i flerkulturelle 

Arbeidslag! 

 

Svar sendes i vedlagt konvolutt med internkonvolutt merket: 

……………… 

 

Svar helst innen 12.desember 2008 

 

På forhånd takk. 
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VEDLEGG 2 

 

Spørreskjema for ledere i pleie og omsorg i Bærum Kommune.  

Svarene blir helt anonymisert i vår BI oppgave. 

 

Begreps avklaring: 

Med ”flerkulturelle” mener vi ansatte som ikke er født og oppvokst i Norge.  

Vi snakker om ”Arbeidslagsmodellen” som ligger til grunn for organisering innen 

institusjon i Bærum Kommune i dag. 

Med ”fagutdannede” mener vi de som har en utdannelse innen pleie og 

omsorgsyrkene som for eksempel hjelpepleier, sykepleier, vernepleier fra sitt 

hjemland og er autorisert i Norge. 

 

 

LEDELSE, RESULTAT og MILJØ. 

 

1. Har du flerkulturelle arbeidstagere på ditt arbeidssted / 
arbeidslag? 
Sett ring rundt riktig svar:       Ja / nei 

                   

                  Hvis nei, trenger du ikke fylle ut resten av skjema, men sende det! 

 

2. Hvor lenge har du vært tjenesteleder? 
Sett ring rund riktig svar:   

Mindre enn ett år, 1 – 3 år, 4 – 6 år, 7 – 10 år, lenger enn 11 år. 
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På en skala fra 1 – 6 hvor 1 er lavest (helt uenig) og 6 er høyest (helt enig) hva 

mener du om følgende? Sett kryss. 

 

 1 2 3 4 5 6 Vet 

ikke 

1. Arbeidslagsmodellen 

bidrar til at jeg lykkes 

som leder i et miljø med 

flerkulturelle 

arbeidstakere. 

 

       

2. Mine flerkulturelle 

arbeidstakere innfrir de 

forventninger som jeg 

stiller til jobbutøvelse. 

 

       

3. Arbeidet som blir 

utført av mine 

flerkulturelle 

arbeidstakere blir utført 

innen etablerte 

tidsfrister. 

       

4. Arbeidslagsmodellen 

er en organisasjons – og 

ledelsesmodell som 

passer for en målrettet 

ledelse av flerkulturelle 

arbeidstakere. 
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5. Arbeidstakere med 

flerkulturell bakgrunn 

og fagutdannelse 

tilpasser seg 

arbeidslagsmodellen 

bedre enn ufaglærte 

flerkulturelle 

arbeidstakere. 

6. Selvledelsesmodellen 

bidrar til å gjøre målene 

i arbeidslagsmodellen 

oppnåelig med 

flerkulturelle 

arbeidstakere. 

       

7. Flerkulturelle 

arbeidstakere tar 

initiativ på egenhånd til 

å utføre 

arbeidslagsoppgavene. 

       

8. Flerkulturelle 

arbeidstakere tar ansvar 

utenom delegerte 

arbeidsoppgaver. 

       

9. Det er mer 

ressurskrevende for deg 

som leder å ha 

flerkulturelle 

arbeidstakere. 

       

10. Ledelsesformen din 

er annerledes overfor 

flerkulturelle enn norske 

arbeidstakere. 
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11. Det er enklere for 

deg som leder å forbigå 

arbeidslagsmodellen 

med flerkulturelle 

arbeidstakere. 

       

12. Flerkulturelle 

arbeidstakere bidrar til 

å styrke arbeidsmiljøet 

på din arbeidsplass. 

 

       

13. Flerkulturelle 

arbeidstakere har 

samme oppfattning av 

arbeidslagsmodellen som 

norske. 

 

       

14. �orsk kunnskaper 

muntlig og skriftlig til 

flerkulturelle 

arbeidstakere påvirker 

miljøet i arbeidslaget. 

 

       

15. Du som leder 

tilrettelegger 

arbeidsdagen for 

flerkulturelle 

arbeidstakere slik at 

arbeidslagsoppgavene 

blir gjennomført bedre. 

       

16. Religion og 

kulturforskjeller 

påvirker miljøet i 

arbeidslaget. 
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17. Flerkulturelle 

arbeidstakere er flinke 

til å ivareta og lytte til 

andre arbeidstakere. 

 

       

18. Flerkulturelle 

arbeidstakere gjør en 

god jobbutførelse 

ovenfor bruker – 

pasient. 

 

       

19. Flerkulturelle 

arbeidstakere har høy 

grad av selvledelse. 

 

       

20. Flerkulturelle 

arbeidstakere bidrar i 

høy grad av utvikling av 

arbeidsmiljøet på 

arbeidsplassen. 

 

       

 

 

Vi setter pris på om du kan svare så snart som mulig og helst innen 12.12.08. 

 

Tusen takk for hjelpen. 

 

Hilsen  …………………………… 
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VEDLEGG 3 

MATRISE OVER DE 17 RESPO�DE�TE�ES SVAR 

1.Har du flerkulturelle arbeidstakere på ditt arbeidssted / arbeidslag ? 

Alle 17 respondenter har flerkulturelle arbeidstakere i sitt arbeidslag. 

2.Hvor lenge har du vært tjenesteleder ? 

Mindre enn ett år: 0 

1 - 3 år: 1 

4 - 6 år : 13 

7 -10 år : 0 

Mer enn 11 år : 3 

Vi har delt inn spørsmålene i:      Ledelse – Arbeidsmiljø – Resultat. 

 

 Spørsmål Område 

Helt 

Uenig Uenig 

Delvis 

Uenig 

Delvis 

Enig Enig 

Helt 

Enig Vet Ikke 

1 Ledelse 2 3 6 3 2 0 1 

4 Ledelse 2 5 7 3 0 0 0 

9 Ledelse 0 1 1 1 8 6 0 

10 Ledelse 0 4 3 4 5 1 0 

11 Ledelse 1 3 3 3 4 2 1 

15 Ledelse 0 3 4 6 2 2 0 

5 Miljø 3 3 2 1 3 4 1 

12 Miljø 0 1 6 7 2 1 0 

13 Miljø 2 10 2 2 1 0 0 

14 Miljø 0 0 1 3 7 6 0 

16 Miljø 1 3 2 5 3 3 0 

17 Miljø 0 2 7 4 2 2 0 

20 Miljø 0 2 7 5 1 2 0 

2 Resultat 0 0 9 5 2 1 0 

3 Resultat 0 2 5 4 5 1 0 

6 Resultat 2 2 6 6 0 0 1 

7 Resultat 0 4 9 4 0 0 0 

8 Resultat 0 4 8 4 1 0 0 

18 Resultat 0 0 5 5 4 3 0 

19 Resultat 0 8 6 1 0 1 1 

 


