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Når kompetanse trues av 

organisasjonskulturen 

1 



To aktuelle eksempler 

• Eivind Tesaker: Overstadige verdi- og 

begeistringskulturprosjekter hindrer målrettet og godt 

arbeid. 

 Jf. Stian B. Røsland: «Oslo skal bli en smartere by» 

 

• Elendig ledelse: Tema for mitt foredrag ble inspirert av 

en medarbeider som var desillusjonert pga. ledelsens 

ufølsomme, kyniske og manipulerende stil. Hun mistet 

energien i sitt faglige arbeid. 

Kompetanse vs. kultur? 
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Hvem er jeg? 

• Hva svarer jeg når jeg blir spurt «hvem er du?» 

 

• Med arbeidssted? (Jobber i sykehus) 

• Med profesjon/utdanning? (Sykepleiefaglig veileder) 

• Med hvor jeg kommer fra? («Vestlending») 

• Livsfase (Pensjonist) 

Kompetanse vs. kultur? 
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Person, profesjonell, ansatt 

Personlige 
verdier 

Organisasjons- 

verdier 

Faglige verdier 

Kompetanse vs. kultur? 
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Kontekst = menings- og 

verdihorisont 

• Profesjonell kompetanse = i faglig kontekst – fra novise 

til ekspert. Å være ekspert er den inkarnerte faglighet 

som illustrerer fagets etiske idealer i praksis. 

 

• Medarbeiderkompetanse = i organisasjonenes kontekst 

– å være en integrert del av organisasjonskulturen: en 

bærer av åpne og skjulte verdier som danner tanke- og 

handlingsmønsteret i organisasjonen. 

Kompetanse vs. kultur? 
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Organisasjonskultur 

• Mønster av åpne og skjulte verdier, som manifesterer 

seg i kulturuttrykk. Kulturen er plassert: 

• på en skala mellom stabilitet og forandring 

• på en skal mellom homogenitet og forskjellighet. 

 

• «Det som sitter i veggene». «Måten vi har det på her 

hos oss». 

 

• Felles delte verdier (?) Jf. Ed. Schein, Henning Bang 

Kompetanse vs. kultur? 
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Profesjonskompetanse 

• Med profesjonell praksis forstås kvaliteter ved 

profesjonsutdannedes holdninger og handlinger som er 

i overensstemmelse med yrkesetiske og fagspesifikke 

etiske normer og verdier utviklet gjennom profesjoners 

språk og kultur. 

• Omfatter: 

 ferdighetskunnskap (techne),  

«at»-kunnskap (episteme) og  

 klokskap (fronesis) 

Kompetanse vs. kultur? 
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Hva er et kulturelt, og hva er et 

kompetanseproblem? 

• Et problem: ”Vi vet ikke hva vi skal gjøre” 

• ”Denne situasjonen gjentar seg stadig, og den er like 
vanskelig hver gang» (Kultur = mønster) 

 

• Vi gjør et problem ”organisasjonskulturelt”, ”økonomisk”, 
”faglig”, «personlig» eller «etisk» – alt etter hvilket ”språk” vi 
bruker – alt avhengig av hvilken kontekst vi plasserer det i. 
Kontekst avgjør løsningsmodeller 

 

• Etisk problem: ”Vi vet ikke hva vi skal gjøre, for situasjonen 
krever prioritering av moralske verdier som får 
kvalitetsmessige konsekvenser for andre, og for oss selv” 

Kompetanse vs. kultur? 
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Læringsstigens lærdom (i begge 

kompetanse-kontekster) 

   5. Ekspert 

4. Kyndig___________ 

 3. Kompetent 

 2. Avansert nybegynner 

1. Novise 

 

 

• Man kommer aldri forbi nivå 3 via regler, rutiner og kontroll 

(Bengt Flyvbjerg). Klokskap krever frihet og ansvar 



To kontekster for den profesjonelle 

• Del av organisasjonen 

• Del av profesjonen 

Man bærer begge meningssystemene med seg 

De gir føringer for valg og virksomhet i samme saker, 

på samme tid og på samme sted: på jobben 

 

Dermed to mulige utfordringer: Truer kulturen 

profesjonaliteten? Eller truer profesjonaliteten 

organisasjonen? 

 

Kompetanse vs. kultur? 
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To master-eksempler  

• Eli Jordheim: Undersøkte tre barneverninstitusjoners 
 kultur gjennom en analyse av verdifortellinger. Funn: 

 2 institusjoner var harmoni- og likhetsorientert, 
 sanksjonerte avvik, lite stimulans til FoU 

 1 institusjon var konkurranse- og forskjellsorientert, 
 stimulerte FoU-virksomhet, skapte vinnere og tapere 

• Jorunn Ur:  Undersøkte sykehuslegers praksis mht. 
 prioriteringer. Noen stolte på eget profesjonelle 
 skjønn: «min pasient=mitt ansvar», mens andre 
 forvaltet rettferdighetshensyn overfor 
 pasientgrupper; «kalibrert skjønn» 

Kompetanse vs. kultur? 

13 



Profesjonskompetanse som trussel 

mot organisasjonskompetanse 

• Fagfolk blir fagidioter, som kun respekterer yrkesetiske 
verdier og retningslinjer: Kan føre til en underminering 
av organisatoriske mål og verdier. 

Eks.1: Når avdelingen har vedtatt et faglig 
behandlingsopplegg, men enkelte medarbeidere 
følger kun sin egen faglige og etiske samvittighet og 
trosser fellesskapet. 

Eks.2: Når leger forordner dyre medisiner som 
sprenger organisasjonens økonomiske rammer 

Kompetanse vs. kultur? 
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Organisasjonskultur som trussel mot 

profesjonskompetanse 

En «feiljustert», demotivert, regelorientert, sytete, 

minimumsfiksert kultur – truer utfoldelsen av 

profesjonell kompetanse. 

Eks.1: Studenter i praksis får høre av sine veiledere: 

«Glem det dere lærer på skolen. Det er vi som vet 

hva som trengs og hvordan jobben skal gjøres!» 

Eks.2: Når pårørende konsekvent behandles som 

plageånder, pasienter som masekopper, velmente 

kollegiale råd som utidig innblanding, etc. 
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Eksempler på kulturfunderte 

trusler mot kompetent praksis 

• Høyt sykefravær – belastning på de friske 

• Sterke subkulturer – dårlig samarbeid 

• Svak tverrfaglighet – «de andre faggruppene forstår 
oss ikke» 

• Økning i papirarbeid – mindre tid til faglig arbeid 

• Uklare profesjonsroller – usikkerhet overfor pasienter 
og andre ansatte 

• Konflikter mellom ansatte, mellom leder/ansatte – 
ødelegger motivasjon og arbeidsglede 

Kompetanse vs. kultur? 
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Tesakers kritikk av verdier og 

begeistring  

• «Tesaker beskriver lignende mekanismer [ufrihet] i en 

organisasjonskultur som verdsetter korpsånd og begeistring 

fremfor faglig kompetanse og kritisk fornuft. Det vil gå ut over 

kvalitetssikringen av beslutninger fordi de ansatte holder tilbake 

relevante innvendinger og kritikk av frykt for konsekvensene.»  

 (Ivar Bakke, i anmeldelse av E. Tesaker: Departementet - 

Opptegnelser fra et byråkratkontor) 

Kompetanse vs. kultur? 
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Personlige verdier, profesjonelle 

verdier og organisasjonsverdier 

• Peter Pruzan: Medarbeiderne oppdaget at deres 

personlige verdier var stikk i strid med verdiene i 

organisasjonskulturen.  

• En god organisasjon preges av sammenfall mellom 

personlige verdier og organisasjonens 

”mening/hensikt”. 

• En velfungerende organisasjon stimulerer og nyttiggjør 

seg medarbeideres profesjonelle kompetanse/verdier 

 



Individualetikk, profesjonsetikk og 

organisasjonsetikk 

• Individualetikk : teorier om hvordan man kan begrunne 

hva som er rett og god handling for den enkelte i en 

situasjon.  

• Profesjonsetikk: klargjør forpliktende ideal, verdier og 

normer knyttet til faglig arbeid  

• Organisasjonsetikk: omhandler felles utfordringer for 

organisasjonen/arbeidsplassen, slik de blir opplevd av 

ledere, ansatte og brukere 

Kompetanse vs. kultur? 
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Konsekvens- eller pliktetikk? 

• Påstand: Organisasjonsetikken (A) er oftere preget av 

konsekvensetiske overveielser, mens profesjonsetikken 

(B) er oftere styrt av plikt- og prinsippetiske vurderinger. 

A: Olemic Thommessen avviser Dalai Lama 

A: Carl I. Hagen gjorde ingenting i Søviknes-saka 

A: Paven flyttet sexprester til nytt sokn i stillhet 

B: NOSO rådet sosionomer til å gjemme 

utvisningstruede asylsøkere for politiet 

B: Varsling: Adecco, Siemens, Bergen politikammer 

Kompetanse vs. kultur? 

20 



Idealet 

• Når høy profesjonell kompetanse blir stimulert og 

utviklet innenfor rammen av en velfungerende, raus og 

kvalitetsorientert organisasjonskultur – skapes den 

ideelle organisasjon. 

 

• Dette kan oppnås ved systematisk etisk refleksjon i 

grupper innenfor arbeidsmiljøet. Etisk refleksjon 

avdekker uheldige sider ved kulturen, og medfører 

utvikling av personlig faglig kompetanse hos 

medarbeidere 

Kompetanse vs. kultur? 
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Kulturanalyse gir forandringsønske 

• All bevisstgjøring medfører forbedringsønsker (Det er 

alltid kjedelig når alt forblir som før) 

 

* Krisetegn: Når man slutter å planlegge oppussing i 

hjemmet – når man sier: «Slik har vi alltid gjort det» 

 

* Etisk refleksjon = bevisstgjøring av tilstanden i 

organisasjonskulturen, skritt for skritt 


