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Sammendrag 

Motivasjon er en sentral problemstilling for ledere  og en viktig faktor  for at en 

organisasjon skal nå best mulige resultater. Hvordan forholder ledere på ulike nivå i 

organisasjonen seg til motivasjon? 

Fokus i oppgaven er hva ledere i sykehus gjør for å skape motivasjon hos ansatte, sett 

i forhold til utvalgt motivasjonsteori. Det er gjennomført kvalitative dybdeintervju 

med ledere i sykehus. Resultatene viser at informantene har fokus på indre 

motivasjon og bidrar til motivasjon ved å bygge gode relasjoner, involvere ansatte i 

prosesser, være tilstede, skape rom for vekst og utvikling og sette konkrete og 

realistiske mål som bidrar til gode resultater. 

Informantene har, slik jeg ser det, en solid verdiforankring og kompetanse omkring 

ledelse, der det tas særlig hensyn til det som berører det mellommenneskelige. 
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1. Innledning 

Motivasjon er en sentral problemstilling for ledere og en vesentlig del av 

lederoppgaven for at en organisasjon skal nå best mulige resultater. I hverdagsspråket 

er motivasjon et noe uklart begrep, men brukes ofte som synonym for entusiasme og 

ønske om å prestere. Psykologien er noe mer presis, den sier at motivasjon er 

psykologiske prosesser som igangsetter, regulerer og opprettholder atferd (Bjørvik & 

Haukedal, 2001). 

Det er viktig at ledere har et bevisst forhold til hvordan motivasjon oppstår og 

påvirker de ansatte i organisasjonen. En leder skal få ting til å skje gjennom andre og 

må derfor vite hvordan de kan motivere de ansatte for å øke tilfredsheten. Og hvordan 

forholder ledere på ulike nivå i sykehus seg til motivasjon? 

Egen erfaring som leder i sykehus har vist at det å bidra til at de ansatte blir/er 

motiverte har vært en utfordring i flere situasjoner som for eksempel i forbindelse 

med omorganiseringer. Motivasjon er et komplisert og sammensatt tema, ikke minst 

for kunnskapsarbeidere som er høyt spesialisert innen et avgrenset område og ofte 

autonome (Hein, 2009). Et viktig perspektiv er også at motivasjon i seg selv ikke 

nødvendigvis medfører økt produktivitet, fordi forhold som logistikk, teknologi, 

organisering og finansiell struktur også influerer på dette (Bjørvik & Haukedal, 

2001). 

Daniel Goleman mener at motivasjon er følelser og at ledere i betydelig grad er 

følelsesskapere og følelsesutviklere ved at de påvirker de ansatte sine følelser. Han 

sier ”Great leaders move us; they ignite our passion and inspire the best in us”, “Great 

leaders work through the emotion” (Goleman, 2004, Primal Leadership s. 3). 

Følelser er sterke krefter og positive følelser bidrar til positivt arbeid, positive 

holdninger og gode relasjoner. Hvordan bidrar ledere til at disse sterke kreftene får 

blomstre og gir gode resultater på flere områder? For meg som leder er motivasjon en 

indre drivkraft som skapes i forhold til at det jeg gjør har en mening og at jeg bidrar 
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med noe som gir medarbeiderne både energi og glede. Det er en kraft som både har 

retning og blir fylt av energi når resultater oppnås.  

Dette grunnsynet på motivasjon preger arbeidet mellom leder og arbeidstaker. Når 

arbeidsoppgaver oppleves meningsfylte, gir arbeidet både påfyll og energi og det vil 

bidra til at de ansatte ønsker å gjøre en god jobb.  

Hva mener ledere i sykehus om motivasjon og hva gjør de for å motivere sine 

medarbeidere? Noen mener at det å arbeide i sykehus gir mening og dermed er 

motiverende i seg selv, egen erfaring tilsier at det ikke alltid er slik. Dette kan ha en 

sammenheng med store omorganiseringsprosesser og fokus på effektivitet, økonomi, 

nedbemanning og sammenslåing av sykehus, der økt antall pasienter skal behandles 

på kortest mulig tid. 

Motivasjon for eget arbeid er helt avgjørende for å prestere og for at de ansatte skal 

prestere. Ansatte som får oppmerksomhet og tydelige mål som står i forhold til den 

kompetansen de besitter, blir ofte mer motiverte. Det er også viktig at de får frihet til 

å ta egne avgjørelser i forhold til hvordan de tenker å løse oppgavene. Ledere bør ha 

fokus på resultater på det som skal gjennomføres. Det bidrar til å skape motivasjon å 

ta de ansatte med på råd og lytte til innspill om avgjørelser og fremtidige mål på de 

resultater som avdelingen skal oppnå. Lederen må gå foran og være et godt og 

levende eksempel på forankring av verdier som bidrar til å skape motivasjon, da 

tenker jeg på åpenhet, respekt, vennlighet, omsorgfullhet og tydelighet. 

Hensikten med denne oppgaven har vært å tilegne meg mer kunnskap og en dypere 

forståelse av motivasjon som fenomen og virkemiddel innen ledelse. Utgangspunkt er 

ledelse i sykehus. Hvilket forhold har ledere på ulike nivå i sykehus til motivasjon? 

Hva er de skjulte kreftene som påvirker alles innsats (Fournies, 2000)? 

Hvorfor gjør vi mennesker det vi gjør? En påstand er at mennesker gjør det de gjør 

fordi de er motivert til å gjøre det og at motivasjon er forklaringen. Men psykologer 

er ikke enige i hva motivasjon er eller hvordan den gir seg utslag. Motivasjon er 
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vanskelig å beskrive og vanskelig å måle. Kan man identifisere en direkte 

årsakssammenheng mellom en leders handlinger og en medarbeiders innsats? 

Om ikke lederen kan skape motivasjon, kan han skape situasjoner hvor 

medarbeiderne får opplevelser der motivasjonen øker. Sigurd Vik sier at framtidens 

ledere er de som klarer å skape slike opplevelser (Vik, 2007), og at lederens oppgave 

er å legge forholdene til rette for at motivasjon skal oppstå. 

I følge den amerikanske psykologen Hertzberg  er det mange ledere som ikke ser 

betydningen av motivasjon for medarbeidernes atferd og dermed for organisasjonens 

produktivitet. Forskning viser at lederens bevissthet i forhold til motivasjon og hva 

som motiverer kan ha stor betydning for den ansatte sin innsats (Bjørvik & Haukedal, 

2001). Dette er noe av det som vil være temaet for denne oppgaven. 

 

1.1 Forskerspørsmålet 

Hvordan forholder ledere på ulike nivå i organisasjonen seg til motivasjon? 

Fokus er hva ledere i sykehus gjør for å skape motivasjon hos ansatte og se det i 

forhold til utvalgte motivasjonsteorier. 

Når ledere snakker om å motivere sine medarbeidere, hva mener de egentlig? Mener 

de å gjøre sine medarbeidere glade og tilfredse, eller å få de til å gjøre noe de ellers 

ikke ville gjort? Snakker de om virkemidler som får medarbeiderne til å yte sitt beste? 

Eller snakker de om å skape bevegelser i den enkelte medarbeider, så vedkommende 

utfører en bestemt oppgave? Har ledere i sykehus et bevisst eller ubevisst forhold til 

hva som påvirker motivasjonen til de ansatte? Og hvordan henger dette sammen med 

hva som motiverer dem som ledere? 
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1.2  Avgrensing av oppgaven 

Hovedfokus i oppgaven er å se på hva ledere på ulike nivå i sykehus gjør for å skape 

motivasjon hos ansatte. Innledningsvis kommer en kort beskrivelse av sykehus som 

organisasjon med tanke på organisering, og med bakgrunn i at dette er rammene for 

hvor det observerte lederskap og motivasjon utspilles. Deretter kommer en kort 

beskrivelse av ledelse, lederstil og kommunikasjon som viktige verktøy for å skape 

motivasjon. Videre presenteres et begrunnet utvalg innenfor motivasjonsteori. 

Intervjuene presenteres og tolkes ut ifra aktuell teori. 
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2. Sykehus som organisasjon 

Sykehus blir betegnet som kunnskapsorganisasjoner, der det stilles store krav til 

kunnskap og kompetanse. Ledere er viktige premissleverandører for å utvikle og 

kvalitetssikre tjenenestene, både innenfor egen organisasjon og på tvers av nivåer. 

Kravet om kunnskapsbasert, forsvarlig praksis er bestemt ut fra faglige juridiske 

normer. Normene dannes ut fra kunnskap, praksis, erfaring og forskning. Dette 

innebærer at spesialisthelsetjenesten skal utøve sine tjenester basert på anerkjent og 

dokumentert kunnskap og forskning, klinisk erfaring og pasientens ønsker og behov. 

Det som kjennetegner sykehus som organisasjon i forhold til motivasjon er at det er 

en kunnskapsorganisasjon, der mange ansatte har en akademisk bakgrunn og er 

fagprofesjonelle med sterke profesjonelle normer og verdier som fungerer som 

retningsgivende for arbeidet. Med bakgrunn i dette kan sykehus i forbindelse med 

motivasjon ses i lys av andre organisasjoner der det arbeider mennesker som har en 

akademisk bakgrunn og kompetanse (Hein, 2009). 

Store deler av spesialisthelsetjenesten i dag er organisert og styrt av New Public 

Management (NPM) tankegang. NPM ble introdusert på 1980 tallet og endret 

tenkningen i store deler av offentlig forvaltning, ikke minst i helsetjenesten. NPM blir 

definert som målretta endring av offentlige organisasjoners struktur og prosesser med 

det formål å få dem til å fungere bedre. Det er en sekkebetegnelse på flere tiltak og 

organisasjonsformer som fokuserer blant annet på større vektlegging av resultatmål, 

økt konkurranse, bruk av styringspraksis fra offentlig sektor og sterkere 

budsjettdisiplin (Busch, T. m.fl., 2001).  

Prosjektstyring, flat struktur, kundeorientering, avpolitisering/delegering av 

beslutninger og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, gjerne i form av 

”benchmarking”, anbud eller privatisering/outsourcing ble ledende for mange 

sykehus (NSF 2005) (Pettersen. mfl. 2008). 
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Å være leder i en kunnskapsbeddrift som for eksempel et sykehus krever en viss 

medisinsk innsikt og erfaring. Mange av oppgavene er i utgangspunktet moralsk 

forankret og stiller eksistensielle spørsmål om makt, liv, død, skyld og ansvar. I 

profesjonelle organisasjoner som sykehus, er ledelsen avhengig av de ansatte sin 

motivasjon, engasjement og deltagelse, dette med bakgrunn i de profesjonelles 

autonomi og gjennom den makt de besitter i form av sin kunnskap som sykehuset er 

avhengig av. 

Overgang til rammefinansiering og desentralisert budsjettansvar, 

virksomhetsplanlegging og målstyring har medført en betydelig økning av 

administrative oppgaver og sykehusene er blitt mer byråkratiske med en sterk vekst 

av ikke kliniske funksjoner. Sykehusene har blitt store og komplekse organisasjoner 

som stillere høye krav til administrativ kompetanse og ledelse (Berg, 2005). I januar 

2001 trådde spesialisthelsetjenestens bestemmelse om enhetlig ledelse i sykehus i 

kraft. I § 3.9 fastsetter loven kravet om at sykehusene skulle organiseres slik at det er 

en ansvarlig leder på alle nivå (Lov om spesialisthelsetjenesten, 2002). Lovens 

intensjon var å sikre en klar ansvarsplassering på alle nivåer. Sykehusene er delt i tre 

horisontale sjikt. Lengst nede i praksisfeltet, finner man legene, sykepleierne og andre 

som utfører oppgaver i behandling og pleie dirkete til den enkelte pasient. I midten 

finner en fagmiljøenes ledere med sine administrative oppgaver og øverst direktører 

med stabsansatte (Piene, 2003). 

I denne oppgaven er ledere fra de ulike horisontale sjiktene blitt intervjuet, fra ledere 

i stab til direktør til seksjonsledere for mindre enheter som har ansvaret for 

pasientbehandling innenfor spesialiserte fagfelt. 

Et fagbyråkrati kjennetegnes ved at arbeidsoppgavene koordineres og styres av 

ledersjiktet, men gjennom standardisering av kunnskap og ferdigheter på det 

operative planet (Mintzberg, 1979). Sykehusene har et krav om å organisere seg slik 

at alle arbeider ut fra samme målsetting. Og hva gjør ledere på ulike nivå i sykehus 

for å motivere ansatte til produktivitet og effektivitet som bidrar til god behandling og 

fornøyde pasienter? Sykehuset består av kunnskapsrike og autonome medarbeidere 
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som arbeidsgiver er mer avhengig av enn omvendt, og når motivasjonen tar slutt, er 

det ofte umulig å tvinge dem til å produsere. Lederens evne til å inspirere, motivere 

og skape tilhørighet kan være avgjørende for om de ansatte blir værende på en 

arbeidsplass (Einarsen & Skogstad, 2008). 

Økonomiske utfordringer i sykehusene som at utgiftene er større enn inntektene, har 

vært incitament for å gjennomføre store organisatoriske endringer ved å slå sammen 

mindre sykehus til større enheter og effektiviserer driften ved hjelp av blant annet 

bedre systemer for logistikk og teknologi. Egen erfaring tilsier at dette har vært 

krevende øvelser for ledere, spesielt i forhold til å skulle opprettholde motivasjonen 

hos ansatte og bidra til gjennomføring av store endringer som får konsekvenser for 

både ledere og medarbeidere. 
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3. Teoretisk rammeverk 

For å belyse det teoretiske ståsted og fundament som oppgaven og forskerspørsmålet 

er bygget på, er en del av oppgaven viet ledelsesteori, kommunikasjon og et utvalg 

innen for motivasjonsteorier. For å kunne utøve ledelse og påvirke i den retning en 

ønsker, er det nødvendig med teoretisk kunnskap. Målet må være å finne en god 

balanse mellom teori og praksis. Hensikten med teoridelen er å vise hvilken bakgrunn 

intervjuene er analysert med. 

Innenfor motivasjonsteorier som bakgrunn for analyse av intervjuene er det valgt tre 

ulike teorier: Målsettingsteori ved Edwin Locke og Gary P. Latham, 

motivasjonsteori, behovshierarkimodellen ved Abraham Harold Maslow, behovsteori 

ved McClellands og to-faktorteorien ved Frederick Irving Hertzberg.  

Til slutt kommer en kort beskrivelse av kognitiv evalueringsteori beskrevet av de 

amerikanske sosialpsykologene E. L. Deci og R. M. Ryan.  

Bakgrunn for valg av målsettingsteori er at teorien har vært utprøvd i mange studier, 

hvor den har vist seg å være både nyttig og praktisk anvendbar, også innenfor ledelse. 

Maslow var en pioner innenfor psykologi og motivasjonsteorier og betraktes som 

grunnleggeren av humanistisk psykologi. Grunntanken hans er at menneskenes atferd 

og motivasjon har sitt utspring i behov, og hans teori har et viktig perspektiv ved at 

det er hele mennesket som er motivert, og ikke bare en del av det. McClelland har et 

viktig bidrag til behovsteori i spørsmålet om hvordan behov oppstår og kan påvirkes, 

der han mener at de beste ledere har et stort prestasjonsbehov. Teorien om 

prestasjonsmotivasjons har en sterk forskningsmessig basis og peker på interessante 

sammenhenger mellom behov og atferd i organisasjonen. Hertzbergs to-faktorteori og 

trivselsproblematikk har vært et sentralt felt innefor organisasjonspsykologien siden 

1930 tallet. Dette har hatt utgangspunkt i at trivsel eller mistrivsel har betydning for 

motivasjon. Hertzberg har en sentral posisjon innen forskning på dette feltet og 

spesielt innenfor trivsel og motivasjon i forhold til medarbeidere. Kognitiv 
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evalueringsteori er valgt fordi den skiller mellom to motivasjonssystemer, indre og 

ytre motivasjon, og jeg synes det er interessant å se på om motivasjon hos ledere i 

sykehus viser seg å være indre eller ytre styrt. 

 

3.1 Ledelse i sykehus 

Ledelse er noe som finner sted innenfor en organisert gruppe. Jeg har valgt å gi en 

kort oversikt over hva ledelse er fordi tema for denne oppgaven er motivasjon som en 

viktig del av lederens oppgaver, konkretisert ved ledelse på et sykehus.  

Som nevnt innledningsvis skal ledere få ting til å skje gjennom andre, og spørsmålet 

blir hva de gjør for å bidra til motivasjon hos ansatte. Ledelse er å nå resultater, 

gjennom andre menneskers arbeidsinnsats. Det handler om utførelse av bestemte 

funksjoner for effektivt å innhente, fordele og utnytte menneskers innsats og 

materielle ressurser for å nå et mål (Yukl, 2002). Et trekk ved ledelse er at det har å 

gjøre med kontroll av ressurser ved å skaffe tilveie og fordele investeringsmidler 

(Bjørvik & Haukedal, 2001). 

I en organisasjon blir ledelse utøvd på ulike nivå og innenfor ulike enheter. En 

toppleder vil være opptatt av ideologier og strategier, mens en mellomleder vil 

fokusere sitt lederskap i den operative verdenen ved å tilrettelegge arbeidsoppgaver 

og følge opp medarbeiderne. Mye av det som skrives om ledelse er gyldig for alle 

ledere, uavhengig av virksomhetsområde. I forhold til kunnskapsbedrifter, som 

sykehus, der de profesjonelle har en sterk autonomi, er ledelsen avhengig av en høy 

legitimitet blant de profesjonelle (Jespersen, 2005). 

Ledere skal planlegge, organisere, lede og kontrollere arbeidet for å nå virksomhetens 

mål. Organisasjoner er sammenslutninger av mennesker som er oppstått for å 

virkeliggjøre gitte mål (Sundin, 1971). Lederens mål skal først og fremt nås gjennom 
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andre mennesker. Målformuleringene er ofte vide og gir muligheter for lokale 

justeringer. Konflikter kan komme når det gjelder tolkninger av målene. 

Offentlig styring og ledelse i sykehus har blitt påvirket av bedriftssektoren og 

ledelsen er blitt mer målretta. Verdiene har blitt konkretisert, så konkretisert at de kan 

måles kvantitativt. Det har blant annet blitt innført kontraktledelse, der ledere må 

inngå avtaler om hva de skal levere neste år i form av volum, kvalitet med 

utgangspunkt i indikatorer og økonomiske resultater inkludert balanse, men også 

forbedret omkostningseffektivitet (Berg, 2005). Allikevel er det stor forskjell på 

sykehus og en vanlig bedrift når det gjelder disse områdene.  De konkretiserte målene 

er forskjellige fra bedriftens rent økonomiske mål, og har sitt utgangspunkt i en annen 

normativitet enn bedriftens. Verdiene er ikke midler, de er først og fremst mål. For 

den som skal lede et sykehus er det viktig å være klar over de verdier som ligger bak 

de konkretiserte målene. Tendensen etter 2002 har gått markert i retning av å legge 

den industrielle logikk som premisser for den omorganiseringen som skjer i sykehus 

(Berg, 2005). 

Disse verdiene kan merkes blant annet ved deres motivasjonskraft, ved at noen 

begynner å arbeide i sykehus fordi det gir mening for dem. Det kan derfor være en 

takknemlig oppgave for ledere i sykehus å sørge for at organisasjonen har 

meningsfulle mål. Arbeidsoppgavene blir meningsfulle i seg selv. Utfordringene blir 

forutsetningene og rammen som medarbeiderne arbeider under, med manglende 

ressurser og profesjonelle overveielser som lett kan skape en følelse av 

utilstrekkelighet i forhold til måloppnåelse. 

I Danmark er det forsket mye på ledelse i sykehus Her vises det blant annet til at 

sykehus er en paradoksal organisasjon, ved at profesjonens faglige normer og daglige 

rutiner holder produksjonen på det nivå det er forventet at den skal være samtidig 

som organisatorisk og ledelsesmessig fornyelse ikke blir prioritert (Borum, 2003) Det 

kan derfor være vanskelig å overføre erfaringer fra andre organisasjoner til ledelse av 

sykehus. De viser også til at vellykkede endringsprosesser i helsevesenet krever dyp 

forståelse for hverdagens praktiske arbeid. 
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Ledere skal påvirke til måloppnåelse gjennom sine medarbeidere, de må motivere og 

mobilisere og det blir sagt at begynnelsen er den viktigste delen av arbeidet. Ledelse 

er mangfoldig og et begrep som inneholder mange ulike fenomener på ulike nivåer. 

Jeg har valgt å nevne de ulike nivåene og relatere dem til lederskapet i sykehus. Den 

første er ideologisk ledelse, som har verdier som utgangspunkt, hvilke verdier er 

virksomheten basert på? Virksomheten i sykehus er basert på verdier som respekt, 

omsorg og solidaritet. Strategisk ledelse omhandler forholdet mellom organisasjonen 

og det ytre miljøet. Strategier er ofte konkrete og beskriver hvordan organisasjonen 

skal nå mål for virksomheten. Administrativ ledelse omfatter overordna styring, 

utvikling og samordning av organisasjonens ressurser, både de økonomiske, 

materielle og menneskelige. Denne ledelsesformen er nært knytta til operativ ledelse 

som handler om den daglige kontakten mellom leder og ansatte. Det handler særlig 

om motivering av de ansatte, administrering av ris og ros, tilrettelegging av 

forholdene for trivsel og videreutvikling og etablering av gode samarbeidsforhold. 

Selvledelse handler om å arbeide med å utvikle seg som leder (Bjørvik & Haukedal, 

2001). 

 

3.2 Lederstil 

Samarbeid er viktig innen ledelse og relasjonen mellom leder og ansatte vil alltid 

være preget av at myndighet og ansvar er ulikt fordelt, selv faglig og menneskelig. 

Slik kan en arbeide mest mulig selvstendig og legge til rette for og aktivt medvirke til 

at de ansatte også kan arbeide på denne måten (Bjørvik & Haukedal, 2001). 

Samtidig har denne relasjonen også betydning i forhold til motivasjon: Hvordan kan 

lederen påvirke de ansatte i en positiv retning som bidrar til økt motivasjon. Enhver 

leder vil derfor være opptatt av forholdet mellom seg selv og de ansatte.  Begrepet 

lederstil ble innført av den amerikanske ledelsesforskeren Fred Fiedler. Lederstil 

bestemmes av hvilke preferanser lederen velger å utøve ledelse på, det vil si den 
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praktiske utøvelsen av ledelse (Kaufmann & Kaufmann, 2003). På 1950-tallet ble 

fokuset på lederforskning flyttet fra personlige egenskaper til atferd, og dette 

medførte en endring i valg av ledere. Tidligere hadde det blitt ansatt ledere som man 

mente ville fungere best i jobben, men nå ble en mer opptatt av å påvirke ledernes 

praktiske ferdigheter gjennom opplæring. 

Tre lederstiler er særlig relevante i denne sammenhengen, da jeg vil se på hvilken 

måte de blir benyttet av ledere for å bidra til motivasjon hos ansatte. De tre 

lederstilene er: oppgaveorientert, relasjonsorientert og situasjonsbestemt ledelse 

(Buch og Vanebo 2001). 

Oppgaveorientert ledelse handler om å organisere aktiviteter i arbeidsgrupper. Det er 

viktig å klargjøre roller og arbeidsdeling og skaffe tilveie nødvendige ressurser. Den 

oppgaveorienterte lederen må klargjøre hvordan arbeidet skal utføres og overholde 

tidsfrister. Lederen er her opptatt av selve oppgaveutførelsen og gir instruksjoner, 

uten nødvendigvis å konsultere gruppen. 

Relasjonsorientert ledelse er en samlebetegnelse for lederatferd som handler om å bry 

seg om og ta vare på medlemmene i arbeidsgruppen. Omtenksomme ledere verdsetter 

godt utført arbeid, vektlegger jobbtrivsel, oppmuntrer og ivaretar den underordnedes 

selvrespekt, gir støtte i arbeidsutførelse og spør underordnede om råd i viktige saker. 

Med andre ord: Den oppgaveorienterte lederen prioriterer å få jobben gjort, mens den 

relasjonsorienterte prioriterer gode relasjoner til medarbeiderne (Kaufmann & 

Kaufmann, 2003). 

Michiganundersøkelsen, som ble påbegynt i 1947, var banebrytende når det gjaldt 

problematikken rundt ledelse. Forskningsprogrammet hadde som formål å se på 

sammenhengen mellom lederens stil og de ulike gruppers effektivitet. Det viste seg at 

de effektive lederne var mye mer menneskeorientert enn de lite effektive. De tok mer 

hensyn til sine medarbeidere og var opptatt av dem som mennesker både i forhold til 

følelser, behov og sosiale forhold. Oppgaveorienterte ledere oppnådde dårligere 

resultater, til tross for at de prioriterte høyt å få jobben gjort. Michiganundersøkelsen 
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ledet til at en demokratisk lederstil var å anbefale, nesten uansett. En gikk over til å 

behandle menneskeorientering og oppgaveorientering som to selvstendige 

dimensjoner. Dette innebærer at en leder kan være både oppgaveorientert og 

menneskeorientert (Busch & Vanebo, 2001). 

Situasjonsbetinget ledelse har som utgangspunkt at ingen lederstil i seg selv er den 

beste. Det er lederens totale situasjon som bestemmer hvilken lederstil som skal 

velges. I en situasjon kan det være hensiktsmessig å benytte en autoritær lederstil. I 

en annen situasjon er det best å legge vekt på medvirkning fra medarbeidere (Bush & 

Vanebo, 2001). Et gjennomgående syn knyttet til situasjonsorientert ledelse er at hver 

situasjon krever sin egen ledelsesform. Dette innebærer at den enkelte leder må skifte 

atferd avhengig av hvilken situasjon han befinner seg i. Teorien tar dels utgangspunkt 

i avdelingen eller klinikkens situasjon og utgangspunktet i relasjonen til de ulike 

medarbeidere. Den forutsetter at lederen forstår hvilken situasjon foretaket eller 

enheten befinner seg i, og tilpasser lederstilen deretter. Det samme kreves av de som 

står for utvelgelse av ledere. De må gripe inn i tide og foreta utskiftninger som passer 

best etter den situasjonen foretaket eller enheten befinner seg i. Situasjonsorientert 

ledelse omfatter også den fleksible tilpasningen en leder må gjøre overfor ulike 

medarbeidere. Det kan innebære å opptre styrende, støttende eller motiverende, 

avhengig av situasjonen. I forhold til behovet for støtte virker deltagelse best hos 

medarbeidere med høy kompetanse og lav motivasjon. Når det gjelder delegering av 

arbeidsoppgaver virker det best hos medarbeidere som har høy kompetanse og høy 

motivasjon (Kaufmann & Kaufmann, 2003). 

 

3.3 Kommunikasjon som verktøy for motivasjon 

For at en leder skal utvikle og etablere gode relasjoner til sine medarbeidere gjennom 

lederskap, er det nødvendig med fokus og kompetanse på kommunikasjon. 

Kommunikasjon er nødvendig for å skape motivasjon i en organisasjon, og god 
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kommunikasjon vil kunne heve motivasjonsnivået i organisasjonen (Kaufmann & 

Kaufmann, 2001). 

Kommunikasjon er viktig fordi det er selve livsnerven og limet i alle organisasjoner 

og ledere har et spesielt ansvar til å bidra til god kommunikasjon både innad og utad. 

Flere forskere mener at det å inneha kommunikativ kompetanse er en helt avgjørende 

forutsetning for å få til effektiv ledelse, uansett organisasjonsform og ledelsesnivå. 

(Kaufmann & Kaufmann, 2003). Filosofen Jürgen Habermas forstår kommunikativ 

kompetanse som den evnen en person som er opptatt av å oppnå en felles forståelse 

med andre har til å tilpasse setningene sine til den situasjonen samtalepartneren 

befinner seg i. Dette omfatter tre prinsipper for tilpasning til den man samtaler med. 

Det handler om å velge innhold i henvendelsen som innfrir henvendelsen, at den som 

hører på kan forstå den som taler. Det handler også om å utrykke intensjonen slik at 

det språklige uttrykket representerer hva som er intendert, slik at den som hører på 

kan stole på den som taler Det siste prinsippet handler om å gjennomføre samtalen på 

en slik måte at den er i overensstemmelse med anerkjente normer, slik at den som 

taler og den som hører på har felles verdiorientering (Jacobsen & Thorsvik, 1997). 

Fordi språk og informasjon er sentrale virkemidler for en profesjons dominans og 

makt, er det strategisk viktig å ha kontroll over hva som er en legitim måte å 

formulere problemer og løsninger på. Dessuten er det viktig å ha kontroll over hvem 

som vet hva, og hvem som kommuniserer med hvem. I det praktiske liv er ønsket om 

slik kontroll knyttet til utformingen av formelle organisasjoners trekk som påvirker 

kommunikasjonsprosessen. 

 

3.4 Motivasjon 

I organisasjonsteorier har begrepet motivasjon spesielt vært brukt for å forklare hva 

som får ansatte til å yte noe ekstra, noe mer enn den innsatsen som er presisert i den 

formelle strukturen. Det å motivere ansatte handlet om å skape optimal ytelse ut fra 
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de forutsetninger som hver enkelt hadde. Verbet motivere er avledet fra det latinske 

ordet movere, som betyr å bevege (Jacobsen & Thorsvik, 1997). 

Motivasjon er de faktorer som i et individ vekker, kanaliserer og vedlikeholder atferd 

i retning mot et mål. Denne beskrivelsen av motivasjon prøver å samle flere 

teoretiske definisjoner i en felles definisjon. Definisjonen kan hvile på helt ulike 

forståelser av menneskets natur, hvor individet er ytrestyrt og det er mulig å 

kontrollere individets atferd gjennom belønning eller straff, eller at individet er 

indrestyrt og motiverer seg selv (Hein, 2009). 

Motivasjonsteorien deles tradisjonelt inn i innhold og prosessteorier. Innholdsteorier 

beskriver hva som motiverer individet, de fokuserer på krefter i individet som 

igangsetter eller vedlikeholder atferd. Eksempler på innholdsteorier er Maslows 

behovshierarki, McClellands behovsteori og Hertzbergs to-faktorteori. Prosessteorier 

beskriver hvordan individet motiveres. Teoriene prøver å forklare hvorfor og hvordan 

individet styres mot en bestemt atferd. Latham og Lockes målsettingsteori er 

eksempel på en prosessteori (Hein, 2009). Den indre motivasjonen er den som skaper 

kreativitet (Amabile, 1996). 

Motivasjon er viktig fordi den angir både kraft og retningsgrunnlag, noe som er 

utgangspunktet for at en person satser krefter, tid og ressurser på å skaffe seg 

erfaring, få økt innsikt, søke opplevelser og læring. Lederen har som oppgave å 

trekke medarbeiderne inn i interesseområdet for den aktuelle bedriften. Dersom de 

ikke er bevisste sin kraft eller mangler motivasjonsevne, kan medarbeiderne sveve 

ganske fritt i nærheten av bedriftens spenningsfelt uten å yte sitt beste. Lederen kan 

til og med skyve medarbeiderne ut i det frie, upåvirkelige området der ingen styrer 

deres virksomhet. Medarbeidere som mangler kompetanse kan lett havne utenfor 

spenningsfeltet og bli verdiløse for en bedrift. 

Kilden for motivasjon er alltid i et interaktivt samspill med hverandre. Den ene 

påvirker den andre og gjør totaleffekten til en sum som er annerledes enn summen av 

enkeltkreftene. 
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Motivasjonsteorier gir ikke grunnlag for å si noe generelt om motivasjon som har 

gyldighet for enhver person i enhver situasjon. Motivasjonsteoriene kan hjelpe oss til 

å tenke systematisk gjennom hvilke forhold som kan tenkes å være av betydning for 

motivasjon i det enkelte konkrete tilfellet (Jacobsen & Thorsvik, 1997). 

 

3.4.1 Målsettingsteori 

Målsettingsteori har flere fellestrekk med forventningsteori. Her i form av kognisjon 

og forventninger av hvilke konsekvenser en gitt atferd vil føre til, og de faktiske 

konsekvenser av handlingen. Forskjellen er at denne teorien også legger vekt på 

intensjoner og mål. Edwin Locke er blant de som har markert seg innenfor denne 

retningen. Målsetting kan i følge Locke virke motiverende gjennom følgende 

mekanismer.  

Mål styrer tankevirksomheten. Dersom målene oppleves som personlige og 

meningsfylte, vil oppmerksomheten ha fokus på det som er relevant for målet. Mål 

aktiverer handling. Et konkret eksempel i denne sammenhengen kan være at jo 

nærmere tidsfrister for å nå et viktig mål, jo mer styres atferden helt eksplisitt av å nå 

akkurat dette målet. Dette betyr at innsatsen intensiveres når tidsfristen er i ferd med å 

utløpe. Mål øker utholdenhet. Noen mål er langsiktige og fordrer innsats over tid. I 

denne sammenhengen har vanskelige og personlige mål en hensikt i form av hele 

tiden å stimulere til ytelse. Mål virker som positiv ”driver”. Dette er interessant ved 

utarbeidelse av strategier og handlingsplaner. 

Blant noen av de funn som har vist seg særlig solide, er at mål virker like godt uansett 

hvem som har satt opp målet og hvordan det er gjort. Det betyr at det nødvendigvis 

ikke er slik at det er av betydning at målet settes av den enkelte medarbeider eller i 

form av en deltakende prosess. Personer er ulike, noen synes det er trygt at andre (for 

eksempel leder) er den som definerer målet, mens andre har et klart ønske om selv å 

sette mål eller være deltakende i en slik prosess. Det kan se ut til at noen forhold gir 
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grunn til å tro at involvering eller autonomi er en fordel. Dette gjelder for eksempel 

når den enkelte har høy kompetanse (eksempelvis ved ledelse av kunnskapsbedrifter). 

En aktiv prosess i målstyringsprosessen vil føre til aksept for målet, og man unngår at 

motstand blir til vanskelige hindre i forhold til å nå mål. ( Bjørvik & Haukedal, 

2001). 

Videre er det påvist sammenheng mellom personlig forpliktelse til målet og ytelsen. 

Nyere studier viser at forpliktelse til mål primært virker ved at utfordrende mål bidrar 

til høy innsats utelukkende når den enkelte har forpliktet seg. Dette betyr at 

utfordrende mål i seg selv ikke sikrer en høy ytelse, men er mer en forutsetning for å 

nå vanskelige mål. Teorien har også vist at utfordrende mål leder hen til høyere 

ytelse. Dette har bare gyldighet inntil et visst nivå. Dersom målene vurderes som så 

utfordrende at det reises tvil om eller ses på som umulig å nå, vil ikke yteevnen øke 

(Bjørvik & Haukedal, 2001). 

Tydelige og klare mål viser seg å være motiverende for de ansatte. Men det er mer 

sammensatt enn som så, målene må være spesifikke, relevante og utfordrende. 

Nøkkelen for at målsetting skal gi de ansatte maksimal uttelling i forhold til 

motivasjon er tydelig og konkrete tilbakemeldinger. Teorien har også vist at 

tilbakemeldinger øker effekten av spesifikke og utfordrende mål. I denne 

sammenhengen betyr tilbakemeldinger informasjon om de resultater som har 

fremkommet av innsatsen. Slik informasjon har betydning slik at den som yter kan 

foreta enkelte korrigeringer i forhold til metodebruk og ytelsesnivå. 

De som har arbeidsoppgaver som krever lang tid før de er fullført har større behov for 

tilbakemeldinger i forhold til måloppnåelse enn de som har arbeidsoppgaver som har 

kort varighet før de er sluttført. Kritikken av målsettingsteori har vært at den er mer 

motivasjonsteknikk enn teori, med bakgrunn i at den retter seg mot et smalt område 

av menneskets atferd med kvantifiserbare prestasjoner innenfor en kort tidshorisont. 

Det vises samtidig til at den har klare fordeler med tanke på ledelse (Einarsen & 

Skogstad, 2008). De funn som er nevnt her er på ingen måte uttømmende i forhold til 
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målsettingsteori, men kan ses som tilstrekkelige for å belyse den betydning målsetting 

har for utøvelse av ledelse. 

Målsettingsteori er svært relevant for ledere i et sykehus. Det å arbeide mot konkrete 

mål står sentralt, spesielt etter innføringen med virksomhetsplanlegging og 

målstyring. Ledere blir målt i forhold til resultater. Innføring av nasjonale 

kvalitetsindikatorer og fritt sykehusvalg er også faktorer som kan ligge til grunn for at 

målsetting som motivasjonsfaktor har en sentral plass, ved at det for ledere er viktig å 

vise til gode resultater ved eget sykehus. 

 

3.4.2 Maslows behovsteori 

Abraham Harold Maslow var en amerikansk psykolog og opphavsmannen til den 

mest kjente motivasjonsteorien kalt behovshierarkimodellen (Hein, 2009). Han tok 

avstand fra behaviorismen og psykoanalysen og ville skape en ny psykologi som han 

kalte den ”tredje kraft” eller humanistisk psykologi, som rommet en større optimistisk 

forståelse av mennesket (Hein, 2009). Det holistiske bildet av mennesket står sentralt 

i humanistisk psykologi. Maslow mente at vi har minimum fem sett med mål, som vi 

kan kalle grunnleggende behov. Gjennom sitt behovshierarki illustrerer han hvordan 

behovene styrer oss. Disse behovene er organisert i en hierarkisk orden, det vil si at 

det er en systematisk rangorden mellom motiver fra laveste til høyeste typer av 

behov. Dette betyr i praksis at det hjelper lite å snakke om meningsfullt arbeid til en 

person som ikke har fått tilfredstilt sine grunnleggende, biologiske eksistensbehov 

gjennom det vedkommende tjener på jobben (Kaufmann & Kaufmann, 2003). Det 

mest grunnleggende nivået er de fysiologiske behovene: mat, drikke, varme og 

bevegelse. 

Når de grunnleggende behovene er tilfredstilt, kommer nye behov frem og da i form 

av sikkerhets- og trygghetsbehov. Kjenner jeg meg økonomisk trygg? Er 
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arbeidsplassen min sikker? Trygghetsbehov i jobbsammenheng kan sikres gjennom 

fast ansettelse og arbeidskontinuitet 

Det neste er sosiale behov, det er det tredje og høyeste nivået av de såkalte 

underskuddsmotivene. Maslow mener at det blir aktualisert etter at de to foregående 

typer behov er grunnleggende tilfredstilt. Her handler det om behov for tilknytning til 

gode venner, kollegaer, partner som en kan dele de intime sidene av livet med og 

sosiale omgivelser som gir støtte og aksept. 

Det fjerde nivået av behov er gruppen overskudds- eller vekstmotiver. Det som 

kjennetegner denne typen er at det ikke er rettet mot å dekke opp en 

underskuddtilstand. I stedet handler det om personens muligheter for personlig vekst 

som å utvikle personlige egenskaper maksimalt. Maslow mener at det første trinnet i 

denne personlige vekstprosessen er at man utvikler god selvrespekt og får 

anerkjennelse fra andre mennesker. Ønsket om å prestere, ha prestisje, nyte suksess i 

livet og nyte andres aktelse er behov innenfor dette nivået. Denne 

motivasjonsmekanismen har stor betydning i arbeidslivet (Kaufmann & Kaufmann, 

2003). 

Den engelske psykologen Rom Harre argumenterer for at behov for anerkjennelse fra 

de sosiale omgivelsene ofte har en mye større plass i vårt daglige liv enn de mer 

”dramatiske” driftene som seksualitet og aggresjon. Å gi mennesker en elementær 

anerkjennelse for det arbeidet de gjør kan ha stor betydning i forhold til opplevelsen 

av motivasjon i egen arbeidssituasjon. Og det er viktig å gi raske tilbakemeldinger på 

arbeid vi ønsker å gi anerkjennelse (Kaufmann & Kaufmann, 2003). 

Selvaktualisering er det høyeste nivået i Maslows behovshierarki. Å være 

selvaktualisert handler om å være tro mot din natur og gjøre det som du er best til. 

Selvaktualiseringsbehovet er ikke et behov som forsvinner når det er dekket, men et 

behov som mennesket ønsker stadig mer av. Selvaktualiseringsbehovet er spesielt 

viktig for kreative mennesker (Hein, 2009). Mennesker som er selvaktualiserende er 

trygge, autonome og uredde for det ukjente (Hein, 2009). 
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Denne type teori har blitt kritisert for at sammenhengen mellom behov og atferd er 

noe uklart. Dette har sammenheng med at psykologiske behov er hypotetisk 

konstruerte og kan ikke måles direkte. I tilegg kan en bestemt handling være 

forårsaket av mange ulike behov, mens forskjellige handlinger kan ha sin bakgrunn i 

et felles behov (Einarsen & Skogstad, 2008). 

Den humanistiske psykologi som Maslow representerer har et positivt og helhetlig 

syn på mennesket, og det høyeste nivået er det selvaktualiserte mennesket. Individet 

er integrert og helt, der det er hele individet som er motivert og ikke kun en del av 

det. Det har et positivt menneskesyn ved at mennesket skal utvikle og benytte egne 

ressurser og sitt fulle potensial. Denne tenkningen er relevant for ledelse i sykehus 

med bakgrunn i at helsetjenesten, teoretisk sett, legger til grunn et helhetlig syn på 

menneske. Alle behovene i Maslows hierarki kan tilfredstilles i organisasjonen. 

Fysiologiske behov møtes gjennom tilstrekkelig lønn og adekvate arbeidsforhold. 

Trygghetsbehov dekkes gjennom formaliserte ansettelsesforhold med pensjon og 

syketrygdeordninger. Sosiale behov imøtekommes gjennom fellesskapet med 

kolleger og statusbehov gjennom karrieresystemer. Behovet for selvaktualisering blir 

ivaretatt i den grad arbeidsoppgavene gir den enkelte anledning til å bruke sin 

særegne kompetanse, noe det er store muligheter for i sykehus. 

Som det fremgår av dette kan behovsbegrepet generelt og behovshierarkiet spesielt 

være et nyttig redskap for ledelse i motivasjonssammenheng. Behov er komplekse og 

endres ofte over tid. Ledelsen bør være oppmerksom på at å møte de ansatte på deres 

ønsker i noen tilfeller kan føre til uro i stedet for det motsatte (Bjørvik & Haukedal, 

2001). 

Denne teorien har også en fleksibilitet i forhold til å fange opp forskjeller i 

personlighet og behovsstrukturer (Bjørvik & Haukedal, 2001). Teorien er relevant i 

forbindelse med at det i sykehus er ansatt mennesker med ulik faglig bakgrunn og det 

kan derfor være naturlig å tenke at det vil være ulike behov med tanke på motivasjon. 

Flere av profesjonsutdanningene innen helse tar utgangspunkt i et helhetlig syn på 
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mennesket og det kan være interessant å se om dette bare gjelder brukere av 

tjenestene til sykehuset eller om det også gjelder ledere i sykehus.  

 

3.4.3 McClelland behovsteori 

McClellands behovsteori er et viktig bidrag til feltet motivasjonsteorier. Med sentrale 

betraktninger av hvordan behov oppstår og kan påvirkes videre bidrar han med en 

segmentering av ulike motivasjonsprofiler og tegner en karakteristikk av ulike typer 

medarbeidere og ledere (Hein, 2009). David McClelland var en amerikansk psykolog 

og opphavsmannen til enda en behovsteori. Som behovsteoretiker ser han ikke ut til å 

være særlig inspirert av Maslow, mer av den amerikanske psykologen Henry Murry 

(Hein, 2009). Teorien hans hevder at sentrale menneskelige behov i arbeidslivet kan 

deles inn i tre hovedtyper: prestasjonsbehov, kontaktbehov og maktbehov. Behovene 

har ikke en hierarkisk rangordning, men er plassert langs et kontinuum. Sentralt i 

forhold til hans forståelse av behov er også at de ikke er medfødte men tillærte og at 

behovene blir påvirket gjennom oppvekst, endring i livsbetingelser og kultur. 

Det viktigste kjennetegnet ved at en person har et høyt prestasjonsbehov, er at 

vedkommende er svært tiltrukket av situasjoner der han/hun har et personlig ansvar 

for å løse et problem. En person med et sterkt kontaktbehov er avhengig av nær 

omgang med andre mennesker. Maktbehovet gir seg utslag i forhold til ønske om å få 

gjennomslag for egne ideer og synspunkter. Makt i denne sammenhengen betyr ikke 

å dominere og manipulere andre mennesker. I denne teorien kan behovet for makt 

forstås som ønske om innflytelse for å påvirke utviklingen av en viktig sak, og det 

kan være svært positivt i mange sammenhenger (Kaufmann & Kaufmann, 2003).  

McClelland er mest opptatt av prestasjonsbehovet. Personer med et stort 

prestasjonsbehov har behov for å prestere og oppnå suksess. De fokuserer på hvordan 

de kan gjøre ting bedre og er veldig opptatt av resultater, de er tiltrukket av 

utfordringer og trives med å ta ansvar. Han konkluderer med at personer med et stort 
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prestasjonsbehov har behov for tilbakemeldinger. Han skiller mellom to former for 

tilbakemeldinger: følelsestilbakemeldinger og oppgavetilbakemeldinger. 

Følelsestilbakemeldinger knytter seg til anerkjennelse og ros og virker motiverende 

for medarbeidere med et stort kontaktbehov. Personer som har et stort 

prestasjonsbehov trenger oppgavetilbakemeldinger i form av konkret 

tilbakemeldinger som er knyttet til oppgaven og prestasjonen (Hein, 2009). 

Med utgangspunkt i innføring av kontraktledelse i sykehus med avtaler i forhold til 

hva som skal leveres er det legitimt å tenke på at det å prestere har betydning for 

ledere. Ledelse i sykehus har økt fokus på målstyring og organisasjonen består av 

mennesker med høy kompetanse. Det har de siste årene vært økende fokus på 

lederutviklingsprogrammer og muligheter for videre utdanning for ledere i sykehus, 

nettopp for å møte krav til utnyttelse av ressurser. En rask teknologisk utvikling, 

styrkede brukerrettigheter og økende forventningspress med kravet om 

budsjettbalanse og effektiv ressursutnyttelse til ledere i sykehus og styring av 

ressursinnsats og tjenesteyting har vært og er et problemfylt område (Pettersen 

m.fl.,2008). Med bakgrunn i omorganisering og funksjonsfordeling vil det være 

relevant å tenke at ledere har fokus på prestasjoner med tanke på å rekruttere ansatte 

med solid kompetanse, men også i forhold til pasientene og brukerne av tjenesten 

med tanke på at de fritt kan velge sykehus. 

 

3.4.4 Hertzbergs to-faktorteori 

En teori som har vakt stor interesse fordi den utfordret gjengse oppfatninger er 

utviklet av Frederick Hertzberg ved Pittsburg University og blir kalt Hertzbergs to-

faktorteori. Han intervjuet hundrevis av arbeidere og ba dem om å beskrive en 

situasjon som hadde ført til trivsel på jobben og en situasjon som hadde ført til 

mistrivsel. Etter å ha analysert resultatene konkluderte han med at de faktorene som i 

de fleste tilfeller ble nevnt som årsak til trivsel, var andre enn de som ble sett på som 

årsak til mistrivsel. En vanlig oppfatning er at mistrivsel er det motsatte av trivsel, 
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men her viste det seg at disse to begrepene refererer til to uavhengige dimensjoner. 

Hertzberg fant derfor grunnlag for å skille mellom motiveringsfaktorer som virker 

fremmende på jobbtrivsel, og hygienefaktorer som utøver sin effekt ved fravær av 

negative arbeidsbetingelser. Han trakk følgende generelle konklusjoner fra det 

mønsteret av sammenhenger han observerte. Hygienefaktorer kan skape mistrivsel i 

den grad de ikke er tilstede, men ikke trivsel om de er tilstede. Motivasjonsfaktorene 

skaper trivsel i den grad de er til stede, men ikke mistrivsel om de ikke er tilstede. 

Blant de viktigste hygienefaktorene finner vi fysiske og sosiale arbeidsforhold, 

lønnsforhold, status og jobbtrygghet.  

Motivasjonsfaktorene er:  

• Prestasjoner. 

• Tilfredsstillelse ved å fullføre et arbeid, løse problemer. 

• Se resultater av arbeidet sitt. 

• Anerkjennelse for vel utført arbeid, i motsetning til en generell følelse av ”å ha 
blitt satt pris på”. 

• Arbeidet i seg selv, at det er interessant, variert og skapende. 

• Ansvar og kontroll over egen arbeidssituasjon, det å få ansvaret for andres 
arbeidsutførelse. 

• Forfremmelse, konkrete tilfeller der en har blitt tilbudt høyere formell status i 
hierarkiet. 

• Vekst og læring av nye ferdigheter med større muligheter for forfremmelse og 
videre vekst. 

Hygienefaktorer er:  

• De fysiske arbeidsforholdene.  

• Mellommenneskelige forhold.  

• Lederen, om han er en teknisk kompetent, villig til å lære bort, delegere mer.  

• Økonomisk godtgjørelse (Bjørvik & Haukedal 2001). 

Når motiveringsfaktorene mangler, fører dette til en nøytral tilstand, men dersom de 

er gunstige, virker de aktivt og fremmende på tilfredshet og produktivitet (Kaufmann 

& Kaufmann 2003). Hertzberg konkluderte med at en i et ledelsesmessig perspektiv 

må legge til rette for å sikre en tilfredsstillende oppnåelse av motivasjonsfaktorer og 



 29

hygienefaktorer. Han mente de samlet sett har en avgjørende betydning for hvorvidt 

individet kjenner seg motivert på jobb. 

Hans teori gir oss viktige retningslinjer når vi skal utvikle mer meningsfylte jobber 

for ansatte. En leder som skal legge forholdene til rette for gode fysiske 

arbeidsforhold, gode mellommenneskelige forhold, og som betaler gode lønninger, 

kan bidra til å forhindre mistrivsel. Likevel kan ikke lederen gjennom dette sikre 

trivsel, kun en tilstand av ikke mistrivsel. Omvendt vil en situasjon der de ansatte har 

varierende og skapende arbeid, anerkjennelse for godt utført arbeid, bidra til å skape 

trivsel. Mangler på dette området vil ikke føre til mistrivsel men snarer til en tilstand 

av ikke trivsel (Busch & Vanebo, 2001). 

Det er interessant å legge merke til at hygienefaktorene ligger i det nedre området av 

Maslows behovspyramide. Motivasjonsfaktorene er knyttet til behov som ligger 

høyere i Maslows behovspyramide. 

Det blir sagt at enkelte mennesker har mer selvfornyende kraft enn andre. Noen 

trenger mer oppmerksomhet enn andre på sine prestasjoner. Lederen må finne ulike 

stimuleringsvinklinger for ulike personer, avhengig av hva de reagerer på og hvor de 

har sine ambisjoner og mål. 

Tilbakemeldinger er ferskvare og skal følge umiddelbart etter hendelsen (Spurkeland, 

2004). Det er viktig at belønninger gis på kvaliteten på de prosesser som fører fram til 

resultatet og ikke for medarbeiderens prestasjon i seg selv. Når belønning gis for 

kvaliteten av en god jobbutførelse kan det forsterke medarbeiderens opplevelse av 

kompetanse. Dersom belønningen gis for prestasjonen kvantitet, vil dette i henhold til 

det teoretiske perspektivet kunne føre til mer uheldig personlig utvikling på sikt, og 

til en uheldig dreining av arbeidsmiljøet i retning av økt makt og 

konkurranseorientering mellom medarbeidere. Det kan også føre til at de ansatte tyr 

til nødløsninger som for eksempel mangel på kvalitetskontroll og etiske retningslinjer 

framfor å produsere mer. Selv om incentiver er viktig i flere teorier i forhold til 



 30

motivasjon, er det flere hensyn å ta enn blindt å kaste seg ut i individuelle og 

prestasjonsorienterte avlønninger. 

Det hevdes at opplevd mestringsevne og tiltro til egen kompetanse har en sterk 

motivasjonell effekt (Bandura, 1977). I lys av dette er det åpenbart at så lenge en kan 

stimulere folks kompetanseopplevelse, vil det være et av de sterkeste motivasjonelle 

virkemidler en kan bruke i praktiske sammenhenger for å stimulere folk til økt 

innsats. 

Hertzberg har konkludert med at i et ledelsesmessig perspektiv må en legge til rette 

for å sikre en tilfredsstillende oppnåelse av både motivasjonsfaktorer og 

hygienefaktorer. Han mener at dette samlet sett har en avgjørende betydning for 

hvorvidt de ansatte kjenner seg motivert på jobb. Noen studier viser til at trivsel og 

mistrivsel er basert på ulike faktorer, noe som bidrar til å understøtte Hertzberg sin 

teori. Andre studier viser at faktorer som er definert enten som motivasjons eller 

hygienefaktorer har hatt betydning for både trivsel og mistrivsel, og har således reist 

tvil om teoriens gyldighet. 

En ledelse som legger forholdene til rette for gode fysiske arbeidsforhold og gode 

mellommenneskelige forhold og som betaler gode lønninger, bidrar til å hindre 

mistrivsel, men kan ikke gjennom disse skape trivsel. 

Teorien til Hertzberg er tatt med her fordi den har gyldighet i forhold til 

arbeidsforhold i sykehus, ved at det de siste årene har vært økt fokus på trivsel ved at 

trivselstiltak har vært satt i verk som et ledd i effektiviseringsbestrebelser, slik henger 

trivselsproblematikken sammen med det å oppmuntre mennesker i arbeidet (Bjørvik 

& Haukedal, 2001). Det har også vært satt økt fokus på helse, miljø og sikkerhet 

(HMS-arbeid) med ønsket om å redusere sykefraværet. Det har de siste årene vært 

gjennomført årlige medarbeiderundersøkelser med fokus på både fysiske forhold, 

mellommenneskelige forhold og forholdet til ledere i sykehus. Systematiske 

trivselsundersøkelser kan medvirke til at den misnøyen som ellers kan ligge latent og 

uuttrykt blir konkretisert slik at en får muligheten til å rette på forholdene. Fokus på 
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trivsel kan også være viktig i forbindelse med rekruttering av arbeidskraft. Jeg 

forventer med bakgrunn i dette at ledere i sykehus har fokus på trivsel og mistrivsel 

med tanke på motivasjon.  

 

3.4.5 Ytre eller indre motivasjon 

Noen ganger kan det hevdes at fokusering på bonus og lønn kan gjøre at vi mister 

perspektivet for den motivasjonen som ligger innbakt i selve utførelsen av et 

interessant stykke arbeid. Jeg hører ofte at det som driver de ansatte sterkest er 

utfordringen og gleden ved å utføre et arbeids som interesserer og engasjerer dem, og 

som de finner stor betydning og mening ved. Det kan tenkes at de jobber ved sykehus 

nettopp fordi det gir mening. I kognitiv evalueringsteori går en direkte inn i denne 

problematikken ved at en skiller mellom to motivasjonssystemer kalt ytre og indre 

motivasjon. Ytre motivasjon er belønning i tradisjonell forstand, som bonus og 

frynsegoder, og arbeidet er et redskap for å oppnå den belønningen. Indre motivasjon 

er den motivasjonsenergien som ligger i selve arbeidsutførelsen. Denne energien har 

sine to røtter i grunnleggende behov. 

De to grunnleggende behovene er behovet for kompetanseopplevelse og behovet for 

selvbestemmelse. Deci og Ryan hevder at framveksten av denne type motivasjon er 

svært meningsfull i et evolusjonært perspektiv, fordi den indre motivasjonen er egnet 

til å fremme kompetanse og selvregulering i tilpasning til omgivelsene. De hevder 

også at en overfokusering på ytre belønning kan trekke oppmerksomheten vekk fra 

gleden ved arbeidsutførelsen og således underminere den indre motivasjonen for 

arbeidet. I teorien er indre motivasjon sunnere i den forstand at den går for egen 

motor og er mer stabil over tid. Sosialpsykologene Deci og Ryan hevder at det ikke 

alltid er slik at belønning alltid lønner seg (Kaufmann & Kaufmann, 2003). 

Fokusering på ytre belønning fører til betydelig reduksjon i den indre motivasjonen 

for å utføre arbeidsoppgavene. Dette viser seg veldig tydelig der det er en klar 

kopling mellom forventet ytelse og belønning. Den destruktive effekten av ytre 
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belønningen er særlig fremtredende når belønningsopplegget utøves på en 

kontrollerende måte. I følge kognitiv evalueringsteori finner en konsekvent positiv 

effekt av positive tilbakemeldinger på godt utført arbeid. Dette stemmer også med 

teorien om betydningen av kompetanseopplevelse som motivasjonsfaktor (Kaufmann 

& Kaufmann, 2003). 
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4. Metode 

Innledningsvis i dette kapittelet beskrives hva som kjennetegner en kvalitativ 

tilnærming til forskerspørsmålet. Det vil bli gjort rede for kvalitative dybdeintervju 

og hvordan det er brukt i denne studien. Deretter beskrives hvordan utvelgelser er 

gjort i forhold til de områder som det ønskes å belyses. Videre blir det gjort rede for 

hvordan bearbeiding av data er gjort, og hvordan det er prøvd å sikre studiens 

holdbarhet. 

Forskerspørsmål og ønsket informasjon er styrende for valg av metode. Kvalitative 

metoder er forskningsstrategier som egner seg for beskrivelse og analyse av 

karaktertrekk og egenskaper ved de fenomener som skal studeres. 

Når det gjelder kvalitativ forskning, er fenomenologi mer bestemt et begrep som 

peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver 

og beskrive verden slik den oppleves av informanten, ut fra den forståelse at den 

virkelige virkeligheten er den mennesker oppfatter. 

Jeg var nysgjerrig på den enkelte leders synspunkter i forhold til forskerspørsmålet og 

ønsket å belyse dette, derfor ansås den kvalitative metode som best egnet. 

 

4.1 Etiske betraktninger 

Studien har få informanter og miljøet innenfor det norske helsevesenet er lite og 

transparent. Muligheten for at enkelte lesere kan vite hvem informantene er, kan 

muligens være tilstede. Det er derfor tilstrebet å bruke sitater som kan være 

representative for alle, hvor en ikke skal kunne kjenne igjen informanten. Det er med 

samme bakgrunn bevisst valgt å ikke nevne informantenes bakgrunn, kjønn eller 

hvilket sykehus de arbeider ved.  
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Deltagelsen i oppgaven er frivillig og informantene er informert om videre bruk av 

oppgaven. Nytten av undersøkelsen er i størst grad for meg.  

 

4.2 Intervju som metode 

Bruk av intervju er definert som en kvalitativ metode. Det kvalitative forskerintervju 

forsøker å forstå verden fra intervjupersonens side, å få frem betydningen av folks 

erfaringer, og å avdekke deres opplevelse av verden, forut for vitenskapelige 

forklaringer (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskeren bestemmer temaet for intervjuet 

og kontrollerer situasjonen, slik at det er ikke en samtale mellom likeverdige 

deltakere. Intervjuformens styrke er at den fanger opp variasjon i intervjupersonenes 

oppfatninger av et tema og dermed gir et bilde av en mangfoldig og kontroversiell 

menneskelig verden (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Emnet for kvalitative forskerintervju er de intervjuedes daglige livsverden og det gir 

en enestående mulighet til å få tilgang til og beskrive nettopp denne. Det handler om 

å prøve å innhente fordomsfrie beskrivelser av livsverden slik den fremtrer i den 

umiddelbare opplevelsen, uavhengig og forut for alle forklaringer. Gjennom 

intervjuet prøver en å forstå betydningen av sentrale temaer i intervjupersonens 

livsverden. Intervjueren registrerer og fortolker meningen med det som sies og 

hvilken måte det sies på. Intervjueren må også være i stand til å tolke stemmeleie, 

ansiktsuttrykk og kroppsholdning. 

Det kvalitative forskerintervjuet søker kvalitativ kunnskap uttrykt i normalt språk. 

Intervjuet sikter mot nyansert beskrivelse av den intervjuedes livsverden gjennom 

ord. Det bør søkes etter beskrivelser som er mest mulig nyanserte. Intervjuerne viser 

åpenhet for nye og uventede fenomener i stedet for å ha ferdig kategorier og 

fortolkningsskjemaer. Intervjuet er fokusert på bestemte temaer (Kvale & Brinkmann, 

2009).  
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Forskningsintervju kan være forskjellige på flere måter. Det kan være velorganiserte 

samtaler som følger av et oppsett med standard spørsmålsformuleringer. En annen 

løsning kan være åpne intervjuer der man fokuserer på enkelte temaer, uten 

forhåndsbestemt rekkefølge og formulering av spørsmålene.  

I denne studien er det valgt en semistrukturert tilnærming, og benyttet en 

intervjuguide. Guiden er et sett retningslinjer som man ikke er forpliktet til å følge. 

Det ble stilt åpne spørsmål, uavhengig av rekkefølge. Intervjuet bar preg av at 

informanten forteller. Jeg fulgte opp informanten med utdypende og oppklarende 

spørsmål for å sikre at informantens opplevelse og meninger kom tydelig frem. 

Intervjuspørsmålene er åpne slik at jeg kan kunne følge forskerspørsmålet og utdype 

og klargjøre forhold som kom opp. Temaene strukturerte intervjusituasjonen og tjente 

som innfallsvinkel til spørsmålene. Spørsmålene ble ikke stilt i samme rekkefølge 

eller med samme ordlyd i alle intervjuene. Noen spørsmål ble ikke stilt, fordi 

informanten besvarte det selv i forbindelse med et annet spørsmål. Intervjupersonen 

blir omtalt som ”informant” i denne oppgaven.  

 

4.2.1 Intervjusituasjonen 

Informantene ble tilfeldig valgt med utgangspunkt i at de skulle være ledere på ulike 

nivå i sykehuset. Intervjuene ble avtalt over e-post i forkant. Alle de jeg sendte 

forespørsel til svarte positivt på at de ønsket å stille opp. 

Intervjuene ble foretatt på deres kontorer noe som medførte at de ikke var skjermet 

for forstyrrelser. I løpet av samtlige intervju ble de forstyrret av personer, telefoner og 

andre henvendelser. Det så ikke ut til å påvirke informantene, vi fortsatte der vi slapp. 

Det var avtalt at intervjuene skulle vare ca en time. De varte fra 50 til 70 minutter. 

Informantene holdt seg i stor grad til emnet og det var minimalt med utenomsnakk. 
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Intervjuene ble tatt opp på minidisk. Begrunnelsen for å velge minidisk var at det 

ville være umulig å skrive ned alle data fra intervjuene og samtidig føre en naturlig 

samtale. Dessuten ville det være vanskelig å observere det nonverbale de 

kommuniserte. Dette ble gjort for å sikre at data ikke ble mistet. Alle informanter fikk 

et skjema med skriftlig informasjon om samtykke. De leste dette og skrev under før 

intervjuet startet, med kopi til seg selv. 

I intervjusituasjonen er det viktig at intervjueren er lyttende og oppmerksom. I 

begynnelsen av intervjuet fortalte jeg litt om meg selv, og om hensikten med 

intervjuet. Jeg fortalte også litt om bruk av hjelpemiddel (minidisk). I alle intervjuene 

ble informantene fortalt om min bakgrunn, årsak til intervjuene og forskerspørsmålet. 

Jeg opplevde informantene som avslappet i intervjusituasjonen og de gav inntrykk av 

å være trygge i situasjonen. Etter gjennomført intervju hadde vi en kort samtale 

omkring selve intervjusituasjonen, hvordan den hadde vært. Transkripsjonen ble 

skrevet ut ordrett og den ble gjennomført så raskt som mulig etter at intervjuene var 

avsluttet. 

 

4.2.2 Innvendinger mot bruk av metoden 

Det kvalitative forskerintervjuet er ikke vitenskapelig, men avspeiler bare vanlig sunn 

fornuft. Det finnes ingen definisjon på vitenskap som gjør at intervjuet utvetydig kan 

kategoriseres som vitenskapelig eller uvitenskapelig. En arbeidsdefinisjon av 

vitenskap kan være metodisk produksjon av ny, systematisk kunnskap. Det har også 

blitt sagt at intervjuer ikke er kvantitative, bare kvalitative og dermed ikke 

vitenskapelige. I samfunnsvitenskapelige diskusjoner har det ofte vært satt 

likhetstegn mellom vitenskap og kvantifisering. I natur og samfunnsvitenskapenes 

forskningspraksis har kvalitative analyser også en viktig posisjon. 

En annen motforestilling er at intervjuet ikke er en vitenskapelig metode, fordi det er 

personavhengig. Et forskningsintervju er fleksibelt, kontekstfølsomt og avhengig av 
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den personlige relasjonen mellom intervjuer og intervjuperson. Fremfor å prøve å 

eliminere virkningen av det personlige samspillet mellom intervjueren og den 

intervjuede, kan vi betrakte intervjuerens person som det primære 

forskningsredskapet for innhenting av kunnskap. Dette stiller store krav til kvalitetene 

på intervjuerens håndverksmessige dyktighet.  Det blir også hevdet at 

intervjuresultatene ikke kan generaliseres fordi det er for få intervjupersoner. Antallet 

intervjupersoner avhenger av formålet med undersøkelsen. I samfunnsvitenskapene er 

målet om den universelle generalisering erstattet av muligheten for å overføre 

kunnskap fra en situasjon til en annen, med fokus på samfunnsvitenskapens 

kontekstualitet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Noen av disse innvendingene gir uttrykk for manglende forståelse for at intervju kan 

brukes i forskning, mens andre påpeker reelle problemer. Det blir for omfattende å 

imøtegå kritikken på samtlige punkter her, men jeg har valgt å omtale de tre vanligste 

innvendingene spesifikt, nemlig kravene til generaliserbarhet, reliabilitet og validitet i 

intervjuforskning. 

 

4.2.3 Generaliserbarhet 

Et spørsmål som stadig blir stilt i forbindelse med intervjustudier er hvorvidt funnene 

er generaliserbare (Kvaale & Brinkmann, 2009 ). Postmodernismens syn på søken 

etter kunnskap gir en bevegelse fra generalisering til kontekstualisering. Temaet 

kvalitativ generalisering har særlig vært diskutert i forhold til kasus-studier. Det 

nevnes her kort tre former for generaliserbarhet med utgangspunkt i Kvale & 

Brinkmann: naturalistisk, statistisk og analytisk. Den naturalistiske generaliseringen 

er basert på personlige erfaringer. Den statistiske er formell og eksplisitt og er basert 

på personer fra en tilfeldig valgt befolkning, mens en analytisk generalisering er 

basert på funnene og forskjellene av to situasjoner. I tillegg kan nevnes forsker- og 

lesergeneralisering. Hvem bør foreta de analytiske generaliseringene, forskeren eller 

leseren? Det er tradisjon for at forskeren gjør dette, men ofte underbygget med 
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levende fremstilte beskrivelser, slik at det kan være mulig også for leseren å analysere 

beskrivelsene/historiene.  

 

4.2.4 Reliabilitet 

Reliabilitet henviser til hvor pålitelige resultatene er, med forskningsfunnenes 

konsistens. Det er prøvd å sikre reliabiliteten ved at opptakene er skrevet ordrett av. 

Ord som intervjuobjektene har vektlagt i samtalen er understreket i teksten. 

Intervjureliabilitet ble sikret gjennom at det var jeg som gjennomførte alle 

intervjuene. Spørsmålene ble stilt som åpne spørsmål, for å unngå å påvirke i noen 

bestemt retning.  

 

4.2.5 Validitet 

Med validitet menes hvorvidt en intervjustudie undersøker det den er ment å skulle 

undersøke. Det er prøvd å ha åpne spørsmål og tillatt intervjuobjektene å bruke egne 

ord. Jeg har ikke avbrutt dem for å stille spørsmål. Det er her valgt å gjengi 

oversettelsen ordrett, for å prøve å tilstrebe validitet, og fordi det synes mest nyttig i 

forhold til det som ønskes belyst i denne studien. 

 

4.3 Bearbeiding av data 

Transkripsjonene ble først skrevet ut ordrett. Deretter ble den gjennomlest med 

markering av viktige setninger. Viktige setninger og meninger for hver informant ble 

plassert i et skjema. Deretter ble teksten kategorisert ut fra tema med utgangspunkt i 

forskerspørsmålet og tema for intervjuguide. Tema for intervju var: Hva er 

motivasjon, hva motiverer deg og hvordan bidrar du til motivasjon i forhold til 
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ansatte?  Interessante og utfyllende utsagn blir tolket videre i forhold til 

forskerspørsmålet og motivasjonsteori. Dette blir omtalt under resultater og 

refleksjoner. Deretter har jeg delt siste tema for intervju inn i seks underpunkter for å 

synliggjøre hva ved motivasjon som berøres i mine funn. Til slutt en kort generell 

diskusjon med utgangspunkt i forskerspørsmålet og relevant teori, og oppsummering.  
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5. Resultater og refleksjoner 

Definisjonen som i oppgaven benyttes i forhold til motivasjon, opererer med tre ulike 

elementer, igangsetting av atferd, regulering og opprettholdelse av atferd over tid. 

Dette har vist seg å være en formålstjenlig inndeling fordi det kreves ulike 

begrepsmodeller for å forklare hva som gjør at en bestemt atferd igangsettes, hva som 

gjør at en fremgangsmåte velges fremfor en annen, og hvorfor utholdenhet varierer. 

Alle disse elementene er nyttige for å forstå kunnskapsarbeidere (Einarsen & 

Skogstad, 2008). Hvorfor setter noen i gang med et prosjekt av egen fremdrift? Hva 

forårsaker valget av et bestemt mål, og hvorfor gir noen opp mens andre trosser 

frustrasjoner og problemer og står på til målet er nådd? Informantene beskriver at de 

står midt oppi krevende omstillingsprosesser og viser til at dette er bare en av flere 

omstillingsprosesser innen kort tid. Til tross for det står de på med friskt mot og skal 

få mange medarbeidere med på store endringer. 

 

5.1 Hva er motivasjon? 

Informantene synes tema for intervju var spennende og viktig og samtlige av 

informantene var tydelige på at motivasjon var noe positivt for dem og at det var et 

positivt ladet ord. (Sitater fra intervjuene er markert i kursiv.) 

”Det er det som gjør at man har lyst til å gå på jobb og lyst til å gjøre en god jobb, 

og se resultater av det man gjør.” ”Det er noe som gir meg arbeidslyst, glede og 

guts, man har lyst til å yte noe ekstra, få til ting.”  

”Mye av motivasjonen går på de indre drivkreftene, ønske om å gjøre endringer, få 

til forandring.” 

”Det første jeg tenker på er arbeidsglede og opplevelsen av at den påvirkningen som 

jeg har, at det er noe meningsfylt, det er en form for kraft som skal gi energi.” 
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”Motivasjon handler om å få mennesker til å yte det beste i seg selv i en 

arbeidssituasjon.” 

”Motivasjon handler om å ha en tanke, spesielt motivasjon knyttet til ledelse, handler 

om å ha en kongstanke om hvor du vil hen og hvorfor du er satt til å lede. Hvorfor 

noen skal følge deg.” 

”Motivasjon er noe som må være tilstede for at du skal stå på, du skal holde ut, ikke 

brenne ut, men holde ut.” 

”Motivasjon handler om å se resultater av det jeg gjør, at jeg opplever at jeg når 

frem med det jeg gjør.” 

”Motivasjon handler om at det blir lystbetont å jobbe, rett og slett.” 

”Motivasjon er å se mennesker, lytte til mennesker og vise at du er tilgjengelig og 

åpen.” 

Informantene viser til at motivasjon handler om glede, lyst, energi og tilstedeværelse. 

De viser til indre drivkrefter som lysten til å gjøre en god jobb og se resultatene av 

det de gjør. De snakker om å ha en bevissthet knyttet til det å være leder og tenke 

over hvorfor noen skal følge deg. De viser også til at motivasjon handler om 

kontakten til medarbeidere, ved å både se dem og lytte til dem. Informantene 

bekrefter tydelig at motivasjon for dem handler om kraft, energi og retning. Dette er i 

tråd med teori som sier at motivasjon både aktiverer, gir retning og opprettholder 

atferd (Kaufmann & Kaufmann, 2003). 

Informantene viser også til at det handler om å prestere, gjøre noe bedre og at ledere 

skal få de ansatte til å yte sitt beste. Den positive energien som kan leses ut av 

sitatene, var også tydelig i selve intervjusituasjonen. Dette til tross for at de alle var 

inne i store og krevende omorganiseringsprosesser, som de nevnte krevde mye av 

både dem som ledere og de ansatte. Disse prosessene påvirket også deres lederskap i 

forhold til virksomhetsplanlegging, budsjettprosesser og målstyring, spesielt med 
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hensyn til at utgiftene var mye større enn inntektene og at dette gav store 

ledelsesmessige utfordringer i forhold til økonomi, målstyring og omorganisering. 

 

5.2 Hva motiverer deg som leder? 

Hva motiverer ledere i sykehus, hva skal til for at de opplever arbeidsglede, kjenner 

den indre drivkraften og har lyst til å gå på jobb?  

”Så mye av motivasjonen går på de indre drivkreftene jeg har og ønsket om å gjøre 

endringer, få til forandringer, gjøre ting bedre, slik at vi når de mål vi har satt oss. 

Det som motiverer meg mest nå er at vi i klinikken har fått til veldig gode lederteam, 

der vi har byttet ut en stor del av ledere.” 

Målsetting kan virke motiverende gjennom fire ulike mekanismer, oppmerksomhet, 

innsats, utholdenhet og utvikling av strategier og planer. Informantene viser til at mål 

er viktig og at det er en av de faktorene som de selv blir motivert av. Informanten 

viser også til at motivasjon handler om indre drivkrefter og ønsket om å gjøre ting 

bedre som kan være et uttrykk for behovet for å prestere, jamfør McClelland.  

Ledelse handler om å påvirke de ansatte i en positiv retning, der du skal nå mål. 

Motivasjonen hos informanten er knyttet til å få til gode lederteam. Det kan handle 

om både å gripe inn og gjøre endringer i forhold til ledere, med utgangspunkt i at 

hver situasjon krever sin lederform, og å se resultatene av det en gjør ved at 

lederteamene fungerer godt. Som nevnt innledningsvis blir sykehus beskrevet som 

kunnskapsorganisasjon og lederen er avhengig av oppslutning blant medarbeidere for 

å nå mål. 

”Det store målet langt der fremme, er strategidokumentet som er godt 

gjennomarbeidet i klinikken her, de målene vi i felleskap har satt oss her”. ”Ja, det 

gir meg en indre drivkraft å arbeide mot mål.” 
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Informanten viser til at det å arbeide mot mål gir en indre drivkraft. Latham & Locke 

beskriver at mål som er utfordrende er mest motiverende, samt at de ansatte 

aksepterer og slutter opp om målene (Kaufmann & Kaufmann, 2003). Informanten 

viser til at målene er satt i felleskap, det kan forstås slik at de ansatte har vært 

involvert i prosessen i forhold til målsetting.  

Informanten knytter motivasjon til det å arbeide mot mål, noe som gir retning og 

viser vei. Det at leder har kompetansen som er nødvendig og som gjør at 

vedkommende når mål som det forventes at de skal nå, bidrar til motivasjon. 

”Det som driver meg er å oppnå resultater. Jeg setter meg jo egne mål.” 

Informanten beskriver her at hun setter sine egne mål, noen ganger også uten 

involvering av de ansatte. Hensikten med å sette egne mål er å oppnå resultater, med 

andre ord det å prestere. Forskning viser at mål satt av seg selv, gjennom deltakelse 

og mål satt av andre virker like godt og det eksisterer en del myter rundt 

målsettingsprosessen (Bjørvik & Haukedal, 2003). Personer er ulike og det kan se ut 

til at noen forhold gir grunn til å tro at både involvering og autonomi er en fordel. For 

eksempel når den enkelte har høy kompetanse.  

”Vi har fått på plass et fag og forskningssykepleier, det er et mål jeg har satt, og som 

vi har klart å oppnå. Og det gir meg motivasjon.” 

Denne uttalelsen kan vise til at ledere har fokus på den operative verdenen og skal ha 

kontroll over ressurser og skaffe tilveie og fordele investeringsmidler. Motivasjon 

skapes ved å kunne vise til gode resultater. Deci og Ryan (1885) viser til at det kan 

gjøre stor forskjell for følelsen av eget ansvar og lysten til å gjennomføre aktiviteten 

om den er styrt av andre eller om den er selvbestemt. I dette tilfellet er aktiviteten 

som gir motivasjon hos leder selvbestemt. Dette inneholder noe av det samme som 

Nygård (1993) også viser til der han beskriver mennesker som en brikke som flyttes 

rundt, og mennesket som selv kan være aktør for det som skjer. Dette kan oppleves 

ulikt i forhold til hvilket ledernivå man snakker om, om vedkommende sitter i stab 

eller er leder for faglige enheter. Ledere på høyere nivå har større myndighet og makt 
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til å påvirke avgjørelser. Sitatene fra informantene viser til at det å arbeide mot mål 

gir en indre drivkraft som kan tolkes som motivasjon. Forskning viser også at 

målstyring er et effektivt virkemiddel for å maksimere effektiviteten av 

medarbeidernes innsats (Lillemyr, 2007). 

Forskning viser at når vi jobber med oppgaver som er interessante i seg selv, så vil 

ytre belønning paradoksalt nok redusere den naturlige interessen. Dette gjelder når 

belønningen sees på som en premie eller den begrenser vår opplevelse av frihet. 

Ukritisk bruk av belønningssystemer kan føre til negative effekter (Kaufmann & 

Kaufmann, 2003). Dette forteller at lederens bevissthet i forhold til motivasjon og 

hva som motiverer kan ha stor betydning for den ansatte sin innsats. 

En interessant observasjon er at ingen av informantene nevner lønn eller andre ytre 

belønninger er motivasjonsfaktorer, og kun en nevner egen leder. 

”Det motiverer meg å ha en leder som har tid og lyst til å snakke med meg.” 

”Jeg blir motivert av at mine medarbeidere får skryt over at de har gjort et godt 

stykke arbeid.” 

Informanten viser til at det gir motivasjon at medarbeiderne får gode 

tilbakemeldinger, og at det kan være et uttrykk for at lederen har gjort en god jobb i 

forhold til sine medarbeidere. Dette kan vise til forhold som fremmer tilfredshet i 

arbeidet både for ansatte og leder. I følge Hertzberg er dette en motivasjonsfaktor 

som virker motiverende i forhold til at ansatte motiveres til økt prestasjon. Med andre 

ord tilfredsstillelsen ved å gjøre en god jobb. 

Informantene viser ikke til mangelbehov, men til vekstbehov. Dette har sitt utspring i 

selvaktualiseringsbehovet fra Maslows teori. De strever ikke etter å få dekket en 

mangeltilstand, men utfolder den mer dyptliggende muligheten i menneskets natur.  

For å kunne gjøre det må lederen være trygg og raus og inneha evne til å glede seg 

over at medarbeiderne er de som får skryt for godt utført arbeid. 
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”Det som motiverer meg er at de som rapporterer til meg viser at det jeg gjorde i en 

krevende situasjon, opplevde de som støttende eller motiverende. Jeg blir også 

motivert når jeg ser andre trives i jobben sin og viser arbeidsglede.” 

Informanten viser med dette til at det å bidra i forhold til at ansatte lykkes med egne 

arbeidsoppgaver gir motivasjon for dem selv. Det kan være et uttrykk for at lederen 

er trygg i lederrollen og opptatt av å legge forhold til rette for at de ansatte skal 

oppleve arbeidsglede og at de mestrer egne arbeidsoppgaver. 

”Jeg har vært heldig og fått mye skryt av mine ledere opp gjennom tidene, det har 

motivert meg veldig, slik sett har jeg vært heldig.” 

Informantene beskriver det å få anerkjennelse og positive tilbakemeldinger fra egen 

leder som motiverende, det bidrar til trygghet og opplevelse av å være kompetent 

som igjen kan gi motivasjon i forhold til å prestere, eller yte enda mer.  

”Det skjer en del urettferdighet i forhold til hvordan vi løfter frem ulike 

pasientgrupper og forskjellen i den behandlingen som vi gir pasientene våre. Jeg 

føler meg av og til som sinnataggen, fordi jeg blir fryktelig sint når jeg ser at ting blir 

fryktelig urettferdig. Jeg kjenner at det gir en indre drivkraft og motivasjon og stå på 

barrikadene og virkelig gjøre noe for de som trenger det.” 

Informanten viser til urettferdighet som en indre drivkraft i forhold til motivasjon. 

Dette har sammenheng med at alle har krav på like god behandling, uavhengig av 

diagnose. Dette kan tolkes som at det skaper mening å stå på for de som trenger det 

mest og at det har en forankring i verdier som likeverd og respekt for mennesket. 

”Jeg drives nok veldig av å gjøre ting bedre, at det virkelig skal gjøre en forskjell.” 

”Og hvis jeg ikke har klart og gjort det lille ekstra i løpet av dagen, så føler jeg at jeg 

ikke har lykkes helt.” ”Det lille ekstra er å ha tatt seg tid til, å lytte, kunne støtte opp 

om, som har gjort en forskjell for andre.” 
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Dette kan være utrykk for behovet for å prestere, finne nye måter å gjøre ting bedre 

på og ha fokus på resultatene, trives med utfordringer og ta personlig ansvar jamfør 

McClellands behovsteori (Hein, 2009). 

”Det som driver meg er å oppnå resultater, og når jeg da har et mål og jobbe for, 

sånn vi har nå i forhold til avdelingen, så motiverer det, få folk med og finne 

løsninger på problemer.” ”Det motiverer meg å skape det handlingsrommet som skal 

til for at de ansatte kan gjøre en god jobb. Handlingsrommet skapes i 

budsjettprosesser og bemanningsplaner.” 

”Og slik som det har gått det siste året når alt har gått bra, så får man jo også 

positiv tilbakemelding fra de ansatte, det er klart at det gir motivasjon.” 

Informanten viser til at det gir motivasjon å få gode tilbakemelinger fra de ansatte 

som da kan ha en sammenheng med at de ser resultater av det arbeidet som lederen 

gjør. Hertzberg viser til at det gir motivasjon å se resultater av eget arbeid. 

”Jeg kjenner kraften når ting fungerer slik jeg har initiert, jeg ser systemene fungerer 

og jeg ser fornøyde medarbeidere.” 

”Her som vi jobber akutt er system for flyt en utfordring og det er en utfordring i 

forhold til å prioritere pasienter, slik at de dårligste får raskest hjelp. Så her har vi 

innført et system. Som vi har hatt i et halvt år nå, og det er et system vi har jobbet 

frem og satt i virksomhet og det har blitt målt og vi har sett effekten av det, det gir 

motivasjon og se at det fungerer og at hver enkelt kan kjenne på at de har en rolle og 

at systemet har betydning.”  

Informanten viser til at et system for pasientvurdering og behandling som er innført 

viser seg å fungere godt og er med på å gjøre rollene til de ansatte tydelige. 

Avdelingen har fått gjort noe med utfordringer og dette har gitt et godt resultat. Det at 

de har målt og sett effekten av det, kan være en faktor som har bidratt til at de faktisk 

ser at det fungerer bedre i praksis, ikke bare i teorien. Dette kan være et utrykk for 

oppgaveorientert ledelse, som handler om å klargjøre roller og skaffe tilveie ressurser 

ved å utarbeide nye systemer, og når arbeidet lykkes fører det til motivasjon hos leder 
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som har initiert det hele. Dette kan også ha en sammenheng med maktbehovet som 

McClelland beskriver, ønsket om å få gjennomslag for egne ideer og synspunkter. I 

hans teori forstås behovet for makt som ønsket om innflytelse for å påvirke en 

utvikling av en viktig sak (Kaufmann & Kaufmann, 2003). Det kan også handle om å 

prestere, det å se resultater av det arbeidet som leder gjør. 

”Det som motiverer meg mest i det daglige og betyr mest for meg er det lederteamet 

som jeg har rundt meg, både at det fungerer og at jeg får tilbakemeldinger på at vi 

alle jobber sammen og er enige om at det fungerer, lederteamet består av tre 

enhetsledere, en kontorleder og to overleger og vi har faste møtetider hver uke, jeg 

har ansvaret for agenda og alle har med seg saker til møte og vi blir enig om 

arbeidsfordeling.” 

Informanten viser til at anerkjennelse fra medarbeidere om at alle opplever at 

lederteamet fungerer bidrar til motivasjon i hverdagen, og det er viktig for lederen. 

Dette viser at bekreftelse og anerkjennelse fra ansatte også er viktig for at ledere 

opprettholder egen motivasjon. 

Samlet viser informantene til at motivasjon for dem er en indre drivkraft og det som 

gir motivasjon er å arbeide mot mål og se resultater av det arbeidet som de gjør. 

Resultater kan vises i form av å nå mål eller å se at ansatte er fornøyde og får skryt av 

den jobben de utfører. De viser også til at det å få anerkjennelse fra ansatte eller leder 

for den jobben de gjør som leder, gir motivasjon.  

 

5.2.1 Er det forskjeller/likheter i forhold til hva som motiverer 
ledere med utgangspunkt i ledernivå? 

Det er valgt informanter fra ulike ledernivå, for å kunne se på likheter og forskjeller. 

Resultatene er sammenfallende i forhold til hva som motiverer ledere, uavhengig av 

ledernivå. De trekker frem det å kjenne på den indre drivkraften som gir motivasjon 

og det som bidrar til den indre drivkraften kan bestå av ulike elementer, som å se at 
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ting fungerer slik de har initiert til utvikling av gode lederteam som de ser fungerer i 

praksis. 

Informantene, uavhengig av ledernivå viser til at det gir motivasjon å involvere de 

ansatte i prosesser og gjennom å gjøre det, får de positive tilbakemeldinger fra de 

ansatte. Dette gir anerkjennelse til lederen. Dette kan være konfliktdempende, ved at 

ansatte blir involvert og får delta i avgjørelser. Dette kan være spesielt viktig i forhold 

til kunnskapsarbeidere, men også nyttig i forhold til at de ansatte besitter mye 

kunnskap som kan være nyttig i ulike prosesser (Hein, 2009). 

Det kan være en tendens til at informanter på klinikknivå og i stab til direktør har et 

økt fokus på strategidokument og lederutvikling som viktig verktøy i forhold til egen 

motivasjon. Noe som har en naturlig forklaring i forhold til at dette er definerte 

arbeidsoppgaver på dette ledernivået, jamfør stillingsbeskrivelser ved sykehuset.  

Informantene knytter det å arbeide mot mål som motiverende, dette kommer tydelig 

frem uavhengig av ledernivå. 

Dette kan ha en sammenheng med at det er innført målstyring på alle nivå i sykehus 

og at det må rapporteres i forhold til kvalitetsindikatorer og ulike mål, uavhengig av 

ledernivå. 

Det er også sammenfallende, uavhengig av ledernivå at ingen nevner lønn eller andre 

ytre faktorer som motiverende, selv om det er ulik lønn i forhold til de ulike ledernivå 

i sykehus. Dette kan ha en sammenheng med at selve arbeidet gir mening og derfor 

en indre motivasjon og drivkraft som er uavhengig av lønn eller ytre faktorer. 
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5.3 Hva gjør ledere for å bidra til motivasjon hos egne 
medarbeidere? 

Hva gjør så ledere i sykehus for å bidra til motivasjon hos medarbeiderne? 

Informantene beskriver mål som en viktig faktor for at de ansatte skal oppleve 

motivasjon. 

De beskriver egen tilstedeværelse blant medarbeidere for å bygge gode relasjoner, gi 

informasjon og involvere ansatte i omorganiseringsprosesser som viktig, samtidig 

som at de setter seg egne mål uten involvering av ansatte. 

”Jeg har stor respekt for mine medarbeidere og tar på alvor de tilbakemelingene som 

de gir meg, uansett hva det handler om. Jeg kan nok være litt i tøffeste laget, fordi jeg 

mener at det skal jeg også være som leder selv på det nivået jeg er på, for vi skal ha 

et godt pasientfokus. Og i forhold til lederstrukturen her så må du kunne motivere og 

har tenkt igjennom hvorfor du skal være leder, det er helt avgjørende for å kunne 

være en god leder.” 

Informanten viser at hun er åpen for tilbakemeldinger fra medarbeidere selv om hun 

gir klart uttrykk for hvilke kvaliteter som er nødvendig for at hun kan være leder i 

denne klinikken. Informanten er bevisst i forhold til at de som ansettes som ledere 

skal kunne vise at de har evne til å bidra til motivasjon hos de ansatte. 

”Det jeg tror motiverer de ansatte mest er å vite at de gjør en god jobb, at de har den 

tiden som skal til og tryggheten i forhold til kompetanse. Og det er enkle praktiske 

grep som kan gjøres i forhold til det, når du har nyansatte på jobb, så setter du ikke 

to nyansatte sammen på nattevakt, du sørger for at det er trygghet og at det er lov å 

spørre og det skal være takhøyde for dumme spørsmål. Det er også viktig at 

sykepleiere gjør sykepleieoppgaver og andre tar hånd om ajourhold av lager og 

håndtering av mat og andre type ting. Det gir trygghet å bli bevisst sin rolle som 

sykepleier og hjelpepleier, jeg må tale deres sak og være tydelig på deres behov i 

budsjettprosesser og andre sammenhenger som er viktig. Man kan dra mennesker 
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med seg så mye en vil, men uten det organisatoriske på plass så vil det ikke føre til 

motivasjon, folk må ha systemer og folk må vite.” 

Informanten viser til at det er viktig at de ansatte får tilbakemeldinger i forhold til den 

jobben de gjør. De opplever å ha trygghet i form av egen kompetanse, men også 

trygghet i forhold til roller og organisatoriske systemer. Informanten vektlegger også 

at de ansatte må bruke og utvikle den kompetansen de har ervervet seg gjennom 

utdanning.  Når belønning gis på kvaliteten av en god jobbutførelse kan det forsterke 

medarbeiderens opplevelse av kompetanse. Det å ha tiltro til egen kompetanse har en 

sterk motivasjonell effekt i følge Bandura (1997). 

”I den situasjonen vi befinner oss nå prøver jeg å skape motivasjon ved å ha fokus på 

activities of daily living, når jeg kjenner på at de ansatte er usikre i forhold til 

fremtiden, føler jeg et ansvar for å være tilstede og møte dem i den usikkerheten og 

ikke rydde den bort, men som leder møte den uroen.” 

Informanten viser til at hun opplever som sitt ansvar å være tilstede for de ansatte i 

det de opplever som vanskelig, og samtidig ha fokus på de arbeidsoppgavene som 

daglig skal utføres. Det kan tolkes at informanten er uredd og forberedt på å møte det 

som er, lytte og ta de ansatte sin situasjon på alvor. Utsagnet kan tolkes som at 

informanten ønsker å motivere ved å skape en bevegelse i medarbeideren som gjør at 

han arbeider mot å nå mål som er satt for avdelingen eller enheten. Det handler også 

om å opprettholde en atferd slik at de ansatte fortsetter å utføre de arbeidsoppgavene 

de skal selv om det er flere uavklarte situasjoner rundt dem. 

”Jeg gjennomfører lederutviklingsprogram for alle ledere i klinikken og der arbeider 

vi med mål og handlingsplaner. Jeg har forventningssamtale og utarbeider 

lederkontrakter og medarbeidersamtaler med de to ganger i året og jeg er 

tilgjengelig for mine nærmeste ledere, slik sett vil jeg også vite om de er motivert i 

forhold til den jobben de skal utføre som ledere.” 

Informanten viser her til et system som beskriver hvordan ledere i klinikken blir fulgt 

opp med samtaler og kontrakter, også med fokus på motivasjon. Det kan bidra til 
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motivasjon hos ansatte at leder har fokus på motivasjon i forhold til alle ledere i 

klinikken. 

”Jeg er litt i tvil men tror det kan være en type mennesker som søker seg hit som liker 

det uforutsigbare, får et kick når vi får meldt en ulykke, som blir motivert av 

beredskapstenkning, planlegge systemer slik at når det skjer noe dramatisk så har vi 

gode systemer som ivaretar og vi takler det.” 

Informanten viser til at det kan være en type mennesker som arbeider ved klinikken 

som har en indre motivasjon i forhold til interesse for fagfeltet og det uforutsigbare. 

”Å se at systemene fungerer og når medarbeiderne sier at de føler seg trygge i det 

uforutsigbare og føler at de har kompetanse, så ser jeg at det gir motivasjon.” 

Informanten viser til at gode systemer og at de ansatte har den kompetansen som er 

nødvendig for de oppgaver som skal løses, bidrar til motivasjon. Hertzberg beskriver 

at forhold som fremmer trivsel, som det her blir vist til, gir motivasjon og motiverer 

de ansatte til bedre prestasjoner.  

Hertzberg viser også til at det å prestere i seg selv bidrar til motivasjon. Han skiller 

mellom motiveringsfaktorer som virker fremmende på jobbtrivsel og hygienefaktorer 

som utøver sin effekt ved fravær av negative arbeidsbetingelser. Det er flere 

dimensjoner som er viktig for at motivasjon skal oppstå Han viser til at det er viktig å 

gi belønning på kvaliteten på de prosesser som fører frem til resultater og ikke for 

medarbeiderens prestasjon i seg selv.  

”Når man viser et engasjement og gjør en ekstrainnsats så er det klart at du da søker 

på et kurs som er relevant i forhold til den innsatsen du har gjort i avdelingen, så er 

det klart at du får det fremfor en som ikke bryr seg noe veldig.” 

Informanten viser til at belønning i form av å få mulighet til å delta på kurs og 

konferanser benyttes i forbindelse med motivasjon. Det kan tolkes som en ytre 

motivasjonsfaktor. I følge Hein (2009) fører belønninger bare til en kortvarig endring, 
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ikke til motivasjon. En kan først snakke om motivasjon når mennesker reagerer ut fra 

en indre generator, ikke ut fra ytre stimulering. 

”Det handler om å være tydelig på hvordan en ønsker å jobbe, hvilken 

arbeidsmetode en velger å benytte. Jeg er ikke opptatt av å tenke strategi og 

handlingsplan for handlingsplanen og strategiens skyld, men det er en måte å samle 

til vei om felles mål, slik at vi jobber mot noe. Og det er en arbeidsmåte som jeg har 

fått gode tilbakemeldinger på. For mine medarbeidere er det også viktig for meg å 

skape trygghet og en felles plattform som vi forstår sammen. Du er et helt menneske 

om du er på arbeid eller hjemme.” 

Informanten viser til at arbeidsmåten har sammenheng med motivasjon og at det er 

viktig å arbeide mot et felles mål. Informanten viser også til et holistisk perspektiv, 

der motivasjon handler om hele mennesket (Hein, 2009). 

”Det som jeg tror er mest motiverende for de ansatte er muligheter, det skal være 

sånn passe porsjon utfordringer og passe porsjon med det som er dagligdag.  Det er 

viktig å få inn kreativ tenkning, med å kunne gjøre ting bedre for da får pasientene 

våre bedre kvalitet. De ansatte må få muligheten til å være innovative, tenke nytt, 

skape nytt. Tørre å være kreative og ikke være redde for negative tilbakemeldinger.” 

Informanten viser til at det må være muligheter til å arbeide selvstendig og gis 

muligheter til å tenke nytt og være kreativ fordi det vil kunne bidra til å gi pasientene 

bedre kvalitet på tjenestene. 

”Jeg tror at motiverte medarbeidere har det faktisk ganske bra. Jeg tror at 

motivasjon kan være med å få ned sykefraværet og motivasjon skulle vært høyere på 

agendaen for ledere. Arbeidstakere kan også ha ansvar for å motivere sine ledere, 

det er jo ikke bare lederen som skal motivere arbeidstaker. Det går hele tiden begge 

veier.” 

Her viser informanten til at motivasjon er et gode i seg selv og kan reduserer 

sykefravær. Informanten viser også til et nytt perspektiv, nemlig at de ansatte også 

har et ansvar i forhold til motivasjon. Kilden for motivasjon er alltid i et interaktivt 
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samspill med hverandre. Den ene påvirker den andre og gjør totaleffekten til en sum 

som er større enn summen av enkeltkreftene (Bjørvik & Haukedal, 2001). 

”Det å ha vært leder i mange år, gjør at du blir bevisst hvilke verdier du faktisk 

ønsker skal være synlige for andre, og du får en bevissthet og trygghet i forhold til 

hvilke verdier som faktisk bidrar til motivasjon.” 

Informanten viser til at lang erfaring i lederrollen gir en trygghet. Den 

verdiforankringen som informanten har erfaring med bidrar til motivasjon samt at 

man har en bevissthet i forhold til egne verdier. 

 

5.3.1 Hvordan motiverer ledere for å oppnå målsettinger? 

På litt ulikt vis beskriver informanten mål som viktig i forhold til å bidra til 

motivasjon hos ansatte. En av informantene viser til et ferskt eksempel: 

”Denne avdelingen som jeg er leder for har lenge planlagt en ganske stor endring, 

en fusjon med en annen avdeling og en ganske stor forandring som gjelder for både 

personalet, pasientene og for oss som sitter som ledere i dag. Vi hadde en flying start 

for en god stund siden og hadde planene på plass og var godt i gang og mye var på 

plass. Så ble det i forbindelse med sammenslåinger av flere sykehus og krav om 

budsjettbalanse, stilt spørsmål om finansieringen av hele prosjektet og det hele ble 

hengende i luften, altfor lenge, ja flere måneder. Da dalte helt klart motivasjonen og 

det ble stilt tvil ved prosjektet og usikkerhet i forhold til både de ansatte og min 

fremtid. Nå etter sommeren har vi fått gjort noen grep og fått avklaringer omkring de 

tingene vi trengte, og det er satt en dato og nå er det full gass fremover, og det er mye 

mer motiverende når vi har et klart mål å jobbe mot, det kjenner jeg dette er et godt 

eksempel på. Vi har nå også underskrevet protokoll for sammenslåingen av 

avdelingene.”  

Informanten viser her til hvordan motivasjon er avhengig av tydelig mål og retning 

for hva som skal gjøres, og at rammevilkår som finansiering er helt avgjørende for 
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opprettholdelse av motivasjon hos de ansatte. Det vises også til at når avklaringer er 

gjort i forhold til mål, så gjøres det en formell avtale som også kan være en 

forpliktelse for gjennomføring av denne fusjonen. 

Locke & Latham vektlegger i sin målsettingsteori at målsetting er en drivkraft til 

både å styre tankevirksomhet, handlinger og utholdenhet. Mål aktiverer til handling. 

Nyere studier viser at forpliktelse til mål primært virker ved at utfordrende mål bidrar 

til høy innsats, kun når den enkelte har forpliktet seg. Det kan bety at underskrivelse 

av protokoll er en forpliktelse som kan bidra til at motivasjonen opprettholdes ved at 

det er nedfelt klare og tydelig mål i forhold til sammenslåingen av avdelingene. Noen 

mål er langsiktige og fordrer innsats over tid. Teori viser at tilbakemeldinger øker 

effekten av spesifikke og utfordrende mål, spesielt er det viktig med tilbakemeldinger 

i forhold til arbeidsoppgaver som krever lang tid før de er fullført. 

”Noen ganger er målet å være i prosessene og kjøre gode prosesser et mål i seg selv. 

Men det store gylne skinn, det store målet langt der fremme, det er 

strategidokumentet som er godt gjennomarbeidet i klinikken her, det er målene, det er 

på en måte bibelen for oss. Det er dit vi vil og det motiverer at vi vet hvor vi vil. Det 

er mange måter å komme dit på, det kommer innspill fra politikere, media og eierne 

våre som vi må ta hensyn til, og så må vi se hvordan det passer inn på den veien vi 

har staket ut. Og skal vi korrigere litt på veien, og det må vi av og til, så har vi 

sammen satt opp ulike alternative fremtider for denne klinikken.” 

Informanten viser til at de ansatte er involvert i forhold til utarbeidelse av mål og 

strategidokumenter. Det bidrar til motivasjon at de har en felles vei å gå, selv om de 

på veien må ta hensyn til at det kan bli endringer som de også i forkant har diskutert 

og laget forslag til. Mål aktiverer handling og i følge målsettingsteorien er det av 

betydning at lederen bidrar og legger til rette slik at avdelingen kan nå mål som de i 

felleskap har satt. Det vises til at det ikke er av avgjørende betydning for 

måloppnåelse at de ansatte er involvert, men at noen forhold kan gi grunn til å tro at 

involvering er en fordel. Blant annet når de ansatte har høy kompetanse, som ved 

ledelse av kunnskapsbedrifter (Hein, 2009).  
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Involvering viser også til at det kan gi større aksept for målet og dermed mindre 

vanskeligheter i forhold til motstand, når de skal gjennomføres i praksis (Bjørvik & 

Haukedal). For å få de ansatte motivert til å oppnå målsettinger, så må målene være 

realistiske og rammefaktorer som økonomi kan være nødvendig for å igangsette 

motivasjon. Skriftlig avtale av mål kan opprettholde motivasjonen. Det vises også til 

at det kan være gunstig å involvere de ansatte, slik at det er enighet om målene, som 

for eksempel ved utarbeidelse av strategidokumenter. 

 

5.3.2 Hvordan motiverer ledere for å skape fellesfølelse med 
gjensidig ansvar for resultater? 

For å lykkes med å lede ansatte som er satt til å løse et sett av oppgaver, bør man som 

leder beherske lederstiler som er beskrevet under situasjonsbasert ledelse. Det er også 

viktig å inneha nødvendig fleksibilitet for å bistå medarbeiderne i sin utvikling mot 

målet. Ledere bør beherske justering og endring av lederstil i takt med utvikling av 

kompetanse og motivasjon hos ansatte. En av informantene viser til dette:  

”Det handler om å prøve å jobbe systematisk, det handler om å være tydelig på 

hvordan man velger å jobbe, hvilken arbeidsmetode man jobber etter. Jeg er ikke 

opptatt av å tenke strategi og handlingsplan for strategien og handlingsplanens 

skyld, men det er en måte å samle til vei mot felles mål, slik at vi jobber mot noe. Det 

er en arbeidsmåte jeg har fått gode tilbakemeldinger på. Det å bli etterspurt på 

resultater, være tilgjengelig. Det viktigste for meg som leder er å skape trygghet og 

en felles plattform som vi forstår sammen. Mine arbeidsmetoder går ut fra mine 

verdier. Du er ikke et menneske hjemme og et menneske på jobb, du er et helt 

menneske uansett om du er på jobb eller hjemme. Så trygghet, romslighet, raushet, 

humor, stole på er viktige verdier for meg og jeg vil tilrettlegge for at det skal være 

slik. Det er dette som gjør at arbeidet vokser og de ansatte blir motiverte og tør å 

være kreative og ikke redde for negative tilbakemeldinger.” 
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Informanten viser til solid forankring i verdier som utgangspunkt for å bidra til 

motivasjon gjennom et helhetlig syn på mennesket. Humanistisk psykologi som 

Maslow representerer viser til et positivt og helhetlig syn på mennesket. Motivasjon i 

dette perspektivet handler om at hele mennesket er motivert. Informanten viser til at 

trygghet er viktig for at de ansatte blir motiverte og tør å være kreative. Maslow 

beskriver at mangelbehovene som for eksempel trygghet må være dekket før du 

beveger deg inn i det fjerde nivået som handler om personens muligheter for 

personlig vekst. Selvaktualisering er det høyeste nivået og det handler om å være tro 

mot din natur og gjøre det du er best til. Maslow viser også til at 

selvaktualiseringsbehovet er viktig for kreative mennesker. Informanten vektlegger 

kreativitet som bakgrunn for motivasjon. En leder skal få frem det beste i mennesker 

og bidra til at de ansatte presterer og oppnår resultater. 

”Jeg tenker at min viktigste rolle er å tilrettelegge slik at de ansatte kan gjøre den 

jobben som forventes av dem. Og nettopp da i budsjettprosesser og 

bemanningsplanlegging skaper det handlingsrommet som jeg mener er nødvendig for 

å kunne gjøre alle de aktivitetene som det forventes at vi skal gjøre. For det hører jeg 

fra andre avdelinger at de sliter, fordi folk ikke får lov til å gå fra til møter, 

gruppearbeid og sånt. Det får vi til her og vi synes det er viktig og her tenker jeg at 

jeg har spilt en viktig rolle med tanke på motivasjon og synliggjort at dette skal vi få 

til. Og at vi satser på videreutdanning og kompetanseutvikling og jeg prøver å være 

tydelig på hvilken kompetanse vi ønsker her. Det er viktig at de ansatte får 

tilbakemeldinger når de gjør en god jobb og at de hele tiden opplever en trygghet i 

møte med pasienten, med trygghet tenker jeg da på at de har kompetanse og selvtillit 

til å møte de mange utfordrende situasjonene som vi står oppe i hver dag.” 

Her viser informanten til at lederen tar ansvar og legger til rette for at de ansatte kan 

få muligheter til kompetanseutvikling, og at de sammen bistår hverandre slik at det er 

muligheter for å gå fra avdelingen i forbindelse med møter eller gruppearbeid. 

Lederen er en tilrettelegger og støttespiller for de ansatte, og har en klar hensikt. 

Sitatet viser også til at de er stolte over det de har fått til i egen avdeling. Det å ha 

kompetanse og selvtillit gir trygghet i forhold til møtet med pasientene. Informanten 
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påpeker også at det er viktig å gi tilbakemeldinger når de ansatte gjør en god jobb. 

Det vil kunne forsterke ønsket om videreutvikling og økt kompetanse, samtidig som 

lederen også da har muligheten til å synliggjøre hvilken kompetanse som er ønsket i 

avdelingen. Teori beskriver at det å gi anerkjennelse for arbeidet de ansatte gjør, har 

stor betydning for opplevelsen av motivasjon. Innenfor vekstbehovene hos Maslow er 

det av stor betydning å utvikle selvrespekt og få anerkjennelse fra andre mennesker. 

Denne motivasjonsmekanismen har stor betydning i arbeidslivet også i forhold til 

resultater (Kaufmann & Kaufmann, 2003).  

”Og så har vi dette med fagløftet, hvor det var mange av de ansatte som ikke hadde 

formell utdanning, som føltes seg lite sett, derfor begynte vi med fagløftet. Vi begynte 

å jobbe med hva er de konkrete arbeidsoppgavene til miljøterapeuter og vi definerte 

rollene til de som har ulike helsefaglige utdanninger.. Jeg må få alle til å være på 

lag. Jeg må få alle til å være med på å ville dra strategien og bli med på de planene 

vi har lagt.” 

”Vi er ikke bedre enn summen av helheten, så når vi gir pasientbehandling så må 

hele kjeden henge sammen.” 

Her kan vi tolke informanten til at det er viktig at alle blir sett og at de vet hvilke 

arbeidsoppgaver og roller de har. Alle skal oppleve å være en del av noe større, og 

det er lederens oppgave å bidra til fellesfølelse. 

”Og så driver vi mye nybrottsarbeid og jeg jobber mye i forhold til de nesten 50 

lederne ute i klinikkene, hvor vi har samlinger og hvor vi driver lederutvikling 

kontinuerlig år for år. Det har jeg satt av tid til for det er de som skal stå i store 

prosesser og få med seg sine ansatte videre i alle prosessene som vi holder på med på 

en gang. Nå har vi dette at de blir motivert av å lage pasientforløp hos oss. Vi har 

flere nye design og redesign på pasientforløp hele tiden, kontinuerlig og det trigger. 

For da ser vi at vi også vinner priser for det internasjonalt og vi blir lagt merke til 

fordi vi er så systematiske i det vi gjør.” 
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Informanten viser til at ledelsen har fokus på lederutvikling og at det arbeides 

regelmessig med dette. Ansatte kan vise til resultater som gir både oppmerksomhet 

og belønning, noe som bidrar til økt motivasjon. 

”De gangene jeg har mulighet, hospiterer jeg i en av avdelingene og hører med 

pasienten hvordan de trives her og hvordan de har det, også de som er 

ferdigbehandlet, jeg går nok veldig aktivt ut og søker i forhold til resultater fra 

pasientene. Jeg drives nok veldig av at det må skje endringer til det bedre for 

pasientene, at de er mer fornøyde.” 

Informanten søker aktivt informasjon fra pasienten og spør om hvordan de har 

opplevd behandlingen, fordi det er pasientene som skal oppleve at endringene fører til 

noe bedre for dem. Informantene motiverer for å skape fellesfølelse gjennom valg av 

arbeidsmåte, der forankring i verdier spiller en viktig rolle. De motiverer ved at de 

ansatte skal oppleve at de har kompetanse, har tydelighet i forhold til roller og 

mulighet til påfyll og utvikling av egen kompetanse. De ser det som viktig at roller 

skal tydeliggjøres og at hver rolle er viktig og har en funksjon i forhold til helheten. 

De legger også vekt på å gi tilbakemeldinger til de ansatte når de har utført en god 

jobb. 

 

5.3.3 Hvordan motiverer ledere for å skape arbeidsglede og 
trivsel? 

Arbeidsglede og trivsel er avgjørende for å ha lyst til å gå på jobb, og informantene 

knytter dette til opplevelsen av hva motivasjon er for dem. Hva gjør de for å bidra til 

det på egen arbeidsplass, når det også viser at det gir reduksjon i sykefraværet? 

”Jeg har 100 nye ideer hver dag og jeg skjønner jo at alle ikke kan realiseres, men 

jeg synes det ville være ille om jeg ikke hadde det for det er det som motiverer meg, 

selv om alle ballene kan på en måte ikke realiseres, så er det i skapelsen at ting 

foregår og det blir jeg motivert av. Da er det viktig å ha gode sparringspartnere og 



 59

det har jeg fått i klinikkledelsen her. Vi jobber med oppgaver og som team. Og det er 

ingen suksess uten at vi kan dele den med noen, vi vil hverandre vel og er villige til å 

lære av hverandre og vet at det er først når vi jobber sammen at vi får til de store 

endringene, for er det noe som er tungrodd, så er det sykehus, du kan nesten bli sprø 

av hvor lang tid alt tar.” 

Informanten viser til at det er rom for kreativitet, vekst og utvikling. Det å arbeide 

godt sammen er viktig i forhold til å få til de store endringene. Og når noe går bra, er 

det viktig å dele den positive opplevelsen med de andre. Informanten forteller at de 

arbeider for en felleskapsfølelse og en kultur der det å dele både kunnskaper og 

resultater er det som gir arbeidsglede og trivsel. 

”Jeg tror vi er forskjellige som mennesker, vi har forskjellige ting vi jakter på, det er 

ulike ting som skal til for at vi kommer på toppen av Maslows behovspyramide. Noen 

ønsker forutsigbarhet, andre synes det er mer spennende å ikke ha det. Noen søker 

utfordringer hele tiden. Som leder må jeg gi rom for å kunne få lov til å tenke 

annerledes og får lov til å utvikle seg, fordi jeg tror at motiverte medarbeidere har 

det faktisk ganske bra, jeg tror at motivasjon kan være med å få ned sykefraværet.” 

Her viser informanten til at de skaper arbeidsglede og trivsel gjennom åpenhet og 

muligheter, De ansatte har ulike behov og må møtes i forhold til det. Det må være 

mulig å tenke annerledes og utvikle seg som menneske med bakgrunn i at det gir 

motivasjon og at det i seg selv fører til at en har det bra. 

Informantene motiverer for å bidra til arbeidsglede og trivsel ved å bygge gode 

relasjoner og vise til at det er rom for å være kreativ og tenke nye tanker. De 

vektlegger også det at de ansatte er ulike og at det å ha en åpenhet for at de er 

forskjellige. De innser at det kan være ulike faktorer som bidrar til motivasjon hos 

den enkelte.  
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5.3.4 Hvordan motiverer ledere for å skape rom for kreativitet, 
vekst og utvikling? 

Informantene viser til at det å gi rom for kreative tanker og det å tenke nytt har en 

positiv påvirkning i forhold til motivasjon. Dette handler også om muligheten til å 

bidra med egne kunnskaper i et felleskap for å nå mål gjennom gode resultater. 

Kunnskapsarbeidere blir motivert best gjennom faglige utfordringer og faglige 

spennende arbeidsmiljø, som åpner for at ansatte kan reflektere over egen praksis, 

komme med nye ideer og fremme nye synspunkter (Melhus & Haugen, 2006). 

Forskning viser at kreativitet fremmes av at vi har en forståelse av at det vi arbeider 

med er viktig og at den enkelte medarbeider får oppgaver som han/hun opplever er 

betydningsfulle (Kaufmann & Kaufmann, 2003). 

”Jeg tror det er viktig at de ansatte også ser på lederen som en sparringspartner, 

idedugnad og at jeg må vise at jeg har tillit til de ansatte og stoler på dem samtidig at 

vi kan reflektere sammen.” 

Informanten viser til at lederen også skal være en person som de ansatte kan dele 

tanker og refleksjoner med. 

”Det må gis rom for å være innovativ, det må være lov å tenke nytt og skape nytt og 

at det ikke er hinder i systemet som gjør at dette ikke er mulig.” 

Informanten vektlegger at det må være muligheter for å tenke nytt og skape nytt og 

dette vil kunne være nyttig i en kunnskapsbedrift som sykehus, der de ansatte har 

mye kompetanse. 

”Vi har en politikk der vi satser på videreutdanninger og en strategi i forhold til dette 

og når de kommer tilbake etter videreutdanninger bidrar de med nye friske tanker 

som gir motivasjon og vekst i fagmiljøet.” 

”Det gir motivasjon å ha gode sparringspartnere som du kan dele ideer og tanker 

med, jeg har vært heldig og hatt det og det er ofte slik nye ideer kommer frem.” 
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Informanten viser til at det å gi mulighet til å utvikle egen kunnskap og bidra med 

dette inn i avdelingen bidrar til vekst og utvikling av fagmiljøet. Samt å ha gode 

diskusjonsparter som du kan dele tanker og ideer med. 

 

5.3.5 Hvordan motiverer ledere for å bygge gode relasjoner? 

Informantene vektlegger det å bygge gode relasjoner som viktig i forhold til 

motivasjon. Den kanskje viktigste funksjonen ved kommunikasjonsprosessen er å 

forsterke sosiale samspill og samarbeid mellom forskjellige grupper og avdelinger 

(Kaufmann & Kaufmann, 2003). 

”Den enkelte skal kjenne på at de har en rolle i systemet og at det er av betydning og 

at man ser betydningen og verdien av den sammenhengen man er en del av og at det 

er sammen vi får til resultater som vi er fornøyde med.”  

Informanten viser til at den enkelte har en betydning og er en del av en større 

sammenheng og at alle har en del i de gode resultatene. Informanten vektlegger det å 

gjøre ting sammen som et utgangspunkt for å bygge gode relasjoner. 

”I forhold til å bygge gode relasjoner har jeg tro på delaktighet, det at en deltar, har 

ansvar og innflytelse på noen ting selv så bidrar det til motivasjon, så vi har etablert 

ulike ressursgrupper som har ansvar for ulike ting både i forhold til undervisning, 

utstyr og akuttrom og dette har vi blitt enig om i felleskap.” 

Informanten visert til at gode relasjoner bygges gjennom felleskap ved enighet om 

både organisering og utføring av arbeidsoppgaver, igjen det å gjøre ting i felleskap. 

Informantene viser i flere ulike situasjoner at de vektlegger tilstedeværelse hos 

medarbeidere og det å gi informasjon som viktig for å bygge gode relasjoner. Samt 

det at de vektlegger verdier og holdninger som viser at de har respekt for 

medarbeiderne og tar de på alvor i forhold til å innhente meninger og synspunkter.  
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5.3.6 Hvordan motiverer ledere til å holde motet oppe ved 
omorganiseringer? 

Informantene viser til at de står midt oppi krevende omorganiseringsprosesser som 

skaper mye usikkerhet i forhold til hvordan fremtiden ved sykehuset blir. Dette har 

vist seg å være svært viktig for dem i den perioden intervjuene har skjedd. Jeg har 

derfor valgt å behandle dette i et eget kapittel. Hva gjør lederne for å holde 

motivasjonen oppe i så krevende prosesser? 

”Det jeg gjør i forhold til det handler mye om informasjon. Det er så mye 

informasjon at du nesten kan drukne i den og den er ikke enkel å sortere ut. Det 

krever noe for å finne essensen som er gyldig for oss. Så jeg har faste, regelmessige 

personalmøter hver uke med status om situasjonen. Jeg føler også ansvar for at jeg 

skal være mer orientert enn det jeg forventer at de ansatte er. Så jeg prøver å sile 

informasjonen og henvise til hvor de finner den. Det eneste vi vet er at det blir store 

forandringer.” 

Informanten viser til at det å holde seg oppdatert på informasjon og gi den ut til de 

ansatte er viktig i forhold til å holde motivasjonen oppe. 

”Det har vært faser med nervøse stemninger i avdelingen, da møter jeg i dialog og 

prater om det, jeg ser ikke noen grunn til at vi skal legge lokk på det, det er en helt 

naturlig reaksjon. Nå er vi inne i en roligere fase. For å holde mote og motivasjonen 

oppe blant de ansatte så møter jeg dem i vaktsammenheng, jeg er på plass når 

nattskiftet går hjem og da spør jeg litt åpent om hvordan ting har vært, natten er ofte 

en tid da de ansatte diskuterer ulike tema. Noen ganger har tema vært diskutert som 

vi i etterkant  tar opp på personalmøter. Jeg får tilbakemeldinger på at de ikke liker 

at jeg er borte, så jeg tror det er viktig å være tilstede som leder og at det ligger en 

trygghetsfaktor i det at jeg kan svare på en del ting.”  
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Informanten viser til at det er viktig å være tilstede som leder for de ansatte og vise 

interesse i forhold til hva de er opptatt av eller hva som skaper frustrasjoner. 

Som tidligere nevnt er det i følge Hertzberg to sett med faktorer som virker inn på 

motivasjon. Motivasjonsfaktorene øker trivsel ved å ha sterk tilknytning til arbeidet 

og arbeidsutførelsen. Hygienefaktorene kan redusere trivsel. De ansattes følelse av 

oppgitthet kan i følge denne teorien skyldes at de har fått for lite påfyll av 

motivasjonsfaktorer. Det kan handle om å se resultater av eget arbeid eller det å få 

anerkjennelse. 

”Når det gjelder omorganiseringer tror jeg det er viktig med delaktighet fra de 

ansatte. Når man deltar og har et ansvar og en innflytelse på noe selv, så bidrar det 

til motivasjon. Dette har vært vanskelig å få til i den prosessen vi er i nå fordi det 

skjer så langt opp i systemet at det har vært vanskelig med delaktighet fra utøverne i 

avdelingene.” 

Informanten viser til at delaktighet fra de ansatte er en viktig faktor for motivasjon, 

men ikke alltid mulig å få til. Årsaken til at det ikke er mulig kan være at avgjørelsen 

er tatt på et ledernivå over og at leder i denne situasjonen ikke har så stor påvirkning 

på denne prosessen. 

”I forbindelse med omorganiseringer er det viktig å være åpen og ærlig på hvorfor vi 

gjør det, altså tankegangen bak, ikke ha noen skjulte agenda. Involvering, det er klart 

vi som ledere tenker at vi må involvere så mye vi kan, men allikevel er ikke folk 

nødvendigvis fornøyde med det fordi de ønsker å ha vært involvert både mer og 

tidligere i fasen. Det er klart det er en balanseoppgang, men det viktigste er å skape 

god kommunikasjon mellom meg og de ansatte og ha gode dialoger og gi 

informasjon, det er kjempeviktig.” 

Informanten viser til at det å bygge gode relasjoner til de ansatte er viktig for å holde 

motet oppe i forbindelse med omorganiseringer og at det ikke alltid er slik at de 

ansatte kan involveres i den grad de kanskje selv ønsker. Men at informasjon da er 

viktig i forhold til hvorfor det er slik. 
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”Jeg er jo også litt sånn storebror ser deg på godt og vondt. Altså jeg etterspør 

arbeidsprosesser, ting vi har vedtatt og er enige om, etterspør hvordan det ligger an. 

Noen har fått konkrete oppgaver i forhold til å være ressurspersoner i forhold til 

ulike ting i forbindelse med omorganiseringer, og jeg etterspør. Det kan oppleves 

som litt kontroll på en måte, men jeg prøver å være ganske bevisst på at jeg er 

interessert og ønsker å vite hvordan ting går, og det tror jeg de vet”.  

Informanten vektlegger å innhente informasjon fra de ansatte om arbeidsoppgaver de 

skal utføre og hvordan det går. Informanten viser også at hun prøver å være bevisst 

på hvordan hun gjør det. Hun presiserer at hun er interessert i resultatene og hvordan 

de har løst arbeidsoppgaven, selv om det kan oppfattes som kontroll. 

”Det er en utfordring å holde motet oppe ved omorganiseringer, vi har vært utsatt 

for en nedbemanning som en konsekvens av at et konsulentselskap var inne her, det 

var katastrofe. Jeg kjenner på at jeg er enig med de ansatte at de har det tøft 

bemanningsmessig sett og det uten at jeg har makt eller myndighet til å gjøre noe 

med det”. 

Her forteller informanten at det er krevende å holde motet oppe i 

nedbemanningssituasjoner og at det er avgjørelser som tas uten at leder eller de 

ansatte har påvirkningskraft.  

Informantene prøver å holde motet oppe ved å være tilstede for de ansatte og holde 

seg informert i forhold til de endringsprosesser som pågår. De påpeker viktigheten av 

å være nøye med å gi denne informasjonen ut til de ansatte. De viser igjen til at det er 

viktig å bygge gode relasjoner, følge opp og etterspørre arbeidsoppgaver og være en 

støttespiller. 
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5.4 Er det forskjell/likheter i forhold til hvordan ledere bidrar 
til motivasjon hos ansatte med utgangspunkt i 
ledernivå? 

Som tidligere nevnt er informantene i denne studien valgt fra ulike ledernivå for å 

kunne se på om det er ulikheter eller likheter i forhold til hva de gjør for å bidra til 

motivasjon hos ansatte. Dette ble valgt med utgangspunkt i at jeg regnet med å finne 

tegn på forskjeller og ulikheter. Resultatene har vist seg å være veldig 

sammenfallende og det er vanskelig å tydeliggjøre at det er forskjeller. Det er 

sammenfallende at de vektlegger å bygge gode relasjoner til sine medarbeidere ved å 

være tilstede, se de og åpne for dialog og samtaler når de ansatte har behov. De er 

opptatt av å inkludere de ansatte i prosesser og utarbeidelse av strategidokumenter og 

viser til at det å arbeide mot konkrete mål er noe som bidrar til motivasjon. Det kan 

tolkes at ledere på klinikknivå og i stabsfunksjoner muligens har et økt fokus på 

lederutvikling og utarbeidelse av strategidokumenter, mer på et overordna plan. De 

nevner dette oftere enn ledere som er nærmere den operative kjerne der den direkte 

pasientbehandlingen foregår. Informantene som arbeider nær der 

pasientbehandlingen foregår nevner også utarbeidelse av strategier og 

handlingsplaner som viktig i forhold til motivasjon, men ikke så ofte. Med 

utgangspunkt i størrelsen på materialet kan jeg ikke tolke at det er klare forskjeller i 

forhold til hvordan de motiverer ansatte. Dette kan ha en sammenheng med at 

offentlig styring og ledelse i sykehus er blitt påvirket av bedriftssektoren og at det er 

en utvikling mot økt markedsorientering og fokus på resultatkrav. I sykehus er det en 

definert leder på hvert nivå og budsjettansvar og økonomistyring er lagt ned på 

avdelingsnivå (Pettersen m. fl., 2008). Dette medfører behov for strategier, 

handlingsplaner med konkrete mål og økonomistyring, der aktivitet knyttes eksplisitt 

til økonomiske refusjonsordninger, helt ned på avdeling og enhetsnivå. Dette kan 

bidra til at innholdet i arbeidsoppgavene er tilnærmet like uavhengig av nivå. En av 

informantene nevner noe som er interessant i denne sammenhengen. 

”Det er mange som tror at det er stor forskjell å være leder på de ulike nivåene og da 

er det interessant å høre avdelingslederne som trer inn og er stedfortreder for meg 
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innimellom og må gå på ledermøter i sykehuset der de trodde at diskusjonene 

foregikk på et høyere plan og de sier at diskusjonene er de samme som de har på 

avdelingsnivå. Da tenker jeg at det er bra for da har vi ikke fjernet oss fra 

virkeligheten, men de synes det er veldig rart.” 

Informanten viser til at ledere på avdelingsnivå som trer inn i lederfunksjoner på et 

nivå over opplever at innholdet er mye det samme som de opplever i egne 

lederstillinger. Det kan tolkes at det ikke er så store forskjeller på oppgaver og 

innhold på ulike ledernivå som informantene i denne studien representerer og at dette 

også med bakgrunn i dette gjelder i forhold til motivasjon. Eller har det en 

sammenheng med innføring av NPM, der et viktig prinsipp er å myndiggjøre ledere 

på alle nivå ved at de får faktiske lederoppgaver og at ledelse skal være en aktiv 

handling ikke bare administrerer, uavhengig av ledernivå (Busch, m.fl., 2001) 

Dette funnet kan også muligens ha en sammenheng med at informantene har lang 

erfaring som ledere på ulike nivå i sykehus og har også klinisk erfaring fra 

pasientbehandling og gjennom dette har en særs god kjennskap til de ulike 

ledernivåene i sykehus. 

Informantene er tilfeldig valgt og det viser seg at de representerer ulike kliniske 

fagområder. Her kan det tolkes som at informantene har et noe ulik vektlegging i 

forhold til hva de mener er viktigst for å bidra til motivasjon hos ansatte. Innen 

generell medisin vektlegges størst fokus innen kompetanseutvikling, det å kunne gi 

de ansatte muligheter til å utvikle egen kompetanse og at det bidrar til motivasjon. 

Innen akuttmedisin kan det tolkes at det er størst fokus på systemer, det at de i 

felleskap utarbeider systemer med avklarte roller som gir trygghet og gjør at alle i en 

akuttsituasjon vet hva de skal gjøre. Dette bidrar til trygghet og motivasjon og viser 

til gode resultater. Innen psykisk helse kan det tolkes at det største fokuset i forhold 

til motivasjon ligger i en opplevelse av urettferdighet i forhold til nedprioritering av 

en pasientgruppe som ikke har det samme tilbudet som andre pasienter ved 

sykehuset. Det blir vist til at dette gir en indre drivkraft som gir energi og motivasjon. 

Disse resultatene kan være tilfeldig eller det kan ha en sammenheng med en økt 



 67

spesialisering og teknologisk utvikling i sykehus de siste årene (Pettersen m.fl., 

2008). Eller kan det ha en sammenheng med at ledere i sykehus bør har grundig 

kjennskap til det fagfeltet som vedkommende er leder for. Det vil være positivt for 

det å ha nær kunnskap om hva som bidrar til motivasjon hos medarbeiderne. 
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6. Generell diskusjon 

Den generelle diskusjonen er knyttet til forskerspørsmålet sett i forhold til resultater. 

Jeg har forsøkt å se dette i lys av teoridelen som omhandler ledelse, lederstil og 

kommunikasjon. Diskusjonsdelen vil også omhandle ulikheter/likheter ved det å være 

motivert og det å motivere. 

Informantene viser til at motivasjon er positivt og inneholder både komponenter av 

glede, lyst, energi, kraft, energi og mening. Det som gir motivasjon er mål og 

målsetting. De viser til at mål er motiverende selv om de er utarbeidet i form av en 

prosess med deltagelse av ansatte eller utarbeidet på egenhånd av leder. Det kan virke 

som det er viktig at de ansatte slutter opp om målene, selv om de er utarbeidet av 

leder på egenhånd. 

Ledelse handler om å nå mål gjennom andre og informanten viser til at det å nå mål 

er viktig og avgjørende for både å igangsette og opprettholde motivasjonen hos de 

ansatte. Gjerne også i form av å inngå avtaler, som for eksempel med underskrivelse 

av protokoll i forbindelse med sammenslåing av klinikker. De viser også til at det er 

helt avgjørende at rammefaktorer som økonomi er på plass. Ledere skal skaffe tilveie 

ressurser og handlingsrom gjennom budsjettprosesser. Ved innføring av 

virksomhetsplaner og målstyring i sykehus er det helt avgjørende at det arbeides mot 

felles mål. I dette arbeidet kan det være nyttig å involvere de ansatte i prosessene slik 

at det blir en aksept for de mål som det skal arbeides mot. Informantene viser til at det 

er viktig å bygge gode relasjoner til de ansatte for å opprettholde motivasjon i 

forbindelse med målsettingsarbeid. Dette gjør de ved å være tilstede, både se og lytte 

til de ansatte og være støttespillere. Informantene viser også til at de er opptatt av å gi 

anerkjennelse og tilbakemeldinger til de ansatte for godt utført arbeid. Dette 

understøtter det som teoriene viser til, nemlig at det er viktig å gi tilbakemeldinger på 

selve arbeidsutførelsen av oppgavene. Grunnen til dette er at det bidrar til å bekrefte 

den ansatte sin egen kompetanse, noe som har en sterk virkning på motivasjon. 
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Resultatene viser til en orientering mot relasjonsorientert ledelse, ved at informantene 

vektlegger en lederatferd der de er opptatt av trivsel og verdsetter godt utført arbeid, 

og at de gir støtte til medarbeiderne og spør om råd i viktige saker. En leder som er 

relasjonsorientert vektlegger relasjonen til de ansatte og prioriterer gode relasjoner 

(Kaufmann & Kaufmann, 2003). 

Informantene vektlegger kompetanse og trygghet, det at de ansatte skal inneha 

kompetanse som er nødvendig for å utføre de oppgavene de er ansatt til å gjøre. Og i 

tillegg vektlegger de at det bør legges til rette for muligheter for både vekst, utvikling 

og kreativitet, fordi det bidrar til motivasjon som igjen fører til at pasienten får god 

behandling. Det kan tolkes dit at det å gi muligheter for kreativitet og vekst blir 

vektlagt med bakgrunn i at sykehus består av kunnskapsarbeider som er autonome og 

som sykehuset er avhengige av, for å kunne gi et godt tilbud til pasientene. 

Det kan også være slik at et høyt kompetansenivå som kjennetegner mange 

kunnskapsarbeidere, forutsetter egenmotivasjon. Studier av eksperter innen ulike 

fagområder viser uten unntak, at slik fordypning innen et fagområde over tid kan tas 

som en indikasjon på egenmotivasjon (Einarsen & Skogstad, 2008). 

Informantene viser til at de er opptatt av egne medarbeidere som mennesker ved at de 

har respekt for dem, ser dem, lytter til dem og er støttespillere og tilretteleggere. For 

at en leder skal kunne utvikle gode relasjoner til medarbeidere er det nødvendig med 

kompetanse på kommunikasjon. Kommunikasjon er selve livsnerven i en 

organisasjon og vil kunne bidra til å heve motivasjonsnivået (Kaufmann & Kaufmann 

2003). Intervjuobjektene presiserer at kommunikasjon er helt avgjørende for 

motivasjon. Dette gjelder for hvordan samtaler blir gjennomført og hvordan 

informasjon og avgjørelser blir kommunisert ut. Kommunikasjon handler ikke bare 

om ord, det er samtidig en stemning som blir kommunisert ut og som kanskje har en 

sterkere påvirkningskraft enn selve ordene. I selve intervjusituasjonene opplevde jeg 

en sterk utstråling av positiv energi fra informantene, som jeg velger å tro også er noe 

de ansatte blir påvirket av og som bidrar til motivasjon.  
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Informanten gir tydelig uttrykk for at deres lederskap er forankret i verdier, som 

respekt for mennesket, trygghet og omsorg. Dette viser de gjennom den holdningen 

de har til egne medarbeidere. De er oppmerksomme på å gi tilbakemeldinger og 

anerkjennelse av den jobben de gjør. Sykehus er i utgangspunktet solid bygget på 

verdier og verdiene er ikke midler, men selve målet. Pasienter som blir behandlet skal 

oppleve god behandling, som også skal inneholde god omsorg. Verdier kan ha en 

motivasjonskraft i seg selv, en av informantene viser til dette ved at urettferdighet er 

en indre drivkraft som gir motivasjon. Informantene viser også til at de er trygge på 

egne verdier og gjennom lengre erfaring som leder i sykehus også er bevisst i forhold 

til å kommunisere ut de verdiene som de mener er viktig med tanke på motivasjon. 

Dette kan handle om at de har selvforståelse. Motivasjon og selvforståelse er to 

fenomener som gjensidig befrukter hverandre gjennom et dialektisk forhold, spesielt 

med tanke på trygghet og verdier og hva du står for som leder (Lillemyr, 2007). 

Informantene til denne undersøkelsen har også fokus på arbeidsoppgaver og systemer 

som bidrar til både trygghet i arbeidssituasjonen og det å se resultater i form av 

kvaliteter ved den jobben de gjør. Dette viser de til gjennom å innføre systemer for 

pasientflyt innen akuttbehandling, utarbeide pasientforløp som gir belønning i form 

av ”priser” og innføre lederstrukturer med fokus på motivasjon og lederutvikling. Det 

kan tolkes som at ledere i stab og på klinikknivå har et noe større fokus på motivasjon 

innen strategisk ledelse, ved utarbeidelse av strategier, handlingsplaner, og 

lederutvikling, enn ledere som er nærmere den operative kjernen og har den daglige 

kontakten med de som utfører selve pasientbehandling. Dette er også i tråd med teori 

innenfor ledelse (Kaufmann & Kaufmann, 2003). Ledere nær den operative kjernen 

viser til at de bidrar til motivasjon ved å ha fokus på den daglige driften, være 

tilstede, etterspørre resultater og være opptatt av det som skjer her og nå, som en av 

informantene kaller ”activities of daily living”. Dette kan tolkes som at informantene 

er opptatt av situasjonsbestemt ledelse ved at det er den totale situasjonen her og nå 

som avgjør hvilken lederstil som skal velges. Dette handler om å benytte fleksible 

løsninger ved å opptre styrende, støttende eller motiverende, avhengig av situasjonen 

(Kaufmann & Kaufmann, 2003). 
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Informantene viser til at det velges ulike løsninger av hva som opptar de ansatte, og at 

det handler om å møte dem der de er, spesielt når det gjelder frustrasjoner som 

oppstår i forbindelse med mye usikkerhet med omorganiseringer. Situasjonsbestemt 

ledelse handler også om å gripe inn og foreta omskiftninger som passer best i forhold 

til den situasjonen som sykehuset befinner seg i. En av informantene viser til en 

utskiftning av ledere som ble gjennomført for å tilpasse driften bedre i forhold til de 

oppgaver som skulle løses. 

Informantene viser også til at de har fokus på oppgaveorientert ledelse ved 

klargjøring av roller og arbeidsfordeling. Det å innføre systemer som de ansatte 

opplever gir trygghet er viktig for å opprettholde motivasjon hos de ansatte. Dette 

kommer tydeligst frem i forhold til arbeidsoppgaver innenfor akuttmedisin. Dette kan 

ha en sammenheng med at arbeidsoppgavene i dette tilfellet ofte er uforutsigbare og 

at det derfor er økt behov for systemer som kan ivareta dette på en god måte. Og skal 

de oppnå gode resultater i forhold til mål er det avgjørende med gode systemer og 

tydelige rolleavklaringer. 

Det som gjennomgående kjennetegner resultatene er informantenes solide 

verdiforankring og den omsorg som de gjennom det viser at de har for 

medarbeiderne. De viser også til at de er opptatt av at de ansatte skal oppleve å ha 

kompetanse og få muligheter til videreutvikling. Ses dette i forhold til Maslows 

behovshierarki kan dette uttrykkes som at informantene ønsker at de ansatte skal 

oppleve overskudd og vekstmotiver, altså nivå fire og fem i pyramiden. Dette kan ha 

en sammenheng med at de opplever muligheten til selvaktualisering i sin rolle som 

leder, ved at de har suksess som ledere, nyter andres aktelse og opplever 

anerkjennelse for den jobben de gjør. Informantene viser til at det gir dem 

motivasjon, når de opplever at ansatte får skryt av godt utført arbeid. Dette kan tolkes 

dit hen at de er rause og trygge som ledere. De har ikke behov for å være den som 

alltid står i fokus, men evner å se at når ansatte får positive tilbakemeldinger så er det 

også ros til lederen i overført betydning. Dette bidrar til motivasjon hos ansatte, ikke 

alle ledere har denne evnen, og dette kan føre til at de ansatte mister motivasjonen, 
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ved at lederen er den som har behov for all oppmerksomhet og anerkjennelse. I følge 

Maslow kan dette vise til at det handler om en leder som har mangelbehov som for 

eksempel mangel på opplevelsen av anerkjennelse eller trygghet. 

Ole Berg (2005) viser til at sykehus er byråkratiske organisasjoner der mye styres fra 

ledersjiktet. En av informantene viser til store utfordringer nettopp med tanke på 

bemanningsplaner og reduksjon av ansatte, som blir gjennomført uten at leder har 

makt til å påvirke. Informanten viser til at det å støtte de ansatte og være tilstede i 

forbindelse med omorganisering og endringer er av stor betydning for å opprettholde 

motivasjonen. Informanten viser til en holdning som består av empati og støtte. Det 

kan tenkes at dette er av betydning når endringer innføres som har store konsekvenser 

for den enkelte sin arbeidshverdag. Det at informantene selv har helsefaglig bakgrunn 

og har både kompetanse og erfaring fra pasientretta arbeid kan være av stor betydning 

for at de ansatte gir vedkommende tillit og legitimitet i denne type situasjoner. 

Forskning viser at vellykkede endringsprosesser i helsevesenet krever dyp forståelse 

for hverdagens praktiske arbeid (Borum, 2003).  

Det blir vist til at store deler av helsetjenesten er styrt av New Public Management 

(NPM) tankegang. Dette har bidratt til å endre tenkningen innen offentlig forvaltning. 

Eksempler på dette er konkurranse ved innføring av fritt sykehusvalg og 

kundeorientering ved opprettelse av brukerutvalg og fokus på tilbakemeldinger fra 

pasienten. En av informantene søker aktivt tilbakemeldinger på resultater fra brukere, 

i forbindelse med at målet er best mulig behandling av pasientene. Dette kan vise til 

en verdiforankring i likeverd, der involvering av de som har erfaring med å motta 

tjenesten fra sykehuset gir tilbakemeldinger som kan benyttes i forhold til utvikling 

av kvaliteten på tjenesten og i den forbindelsen bidra til motivasjon hos ansatte ved å 

vise til resultater fra de som mottar tjenestene. 

Tydelige og klare mål viser seg å være motiverende for de ansatte, men de må være 

spesifikke og relevante, noe å strekke seg etter. Nøkkelen for at målsetting skal gi 

maksimal uttelling i motivasjon er tydelige og konkrete tilbakemeldinger (Bjørvik & 
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Haukedal, 2001). Lederen bør støtte opp under måloppnåelse med anerkjennelse og 

tilbakemeldinger, og gjerne premiere når måloppnåelse er et faktum. 

Informantene vektlegger anerkjennelse og tilbakemeldinger til de ansatte som viktig i 

forbindelse med motivasjon. Måloppnåelse muliggjøres i stor grad gjennom gode 

mellommenneskelige forhold, og både trivsel og måloppnåelse ser ut til å være viktig 

for informantene. Sitatene viser til at informantene ser viktigheten av trivsel på 

arbeidsplassen med hensyn til mål, måloppnåelse og kompetanseutvikling.  

De fleste ledere utøver en blanding av oppgaveorientert og relasjonsorientert ledelse. 

Det virker i intervjuene som om de har mest fokus på den relasjonelle delen av 

lederskapet. De har et hovedfokus på å bygge gode relasjoner til medarbeidere. I 

følge teorien er det viktig i forhold til motivasjon. Jeg vil spesielt trekke frem det som 

Goleman viser til, at motivasjon handler om følelser og at ledere er følelseskapere. 

Og hva er vel viktigere for motivasjon og gode følelser enn å bygge gode relasjoner? 

Fløistad viser til at gode mellommenneskelige forhold på en arbeidsplass reduserer 

energilekkasje og gir større energi og oppmerksomhet i arbeidet.   

Informantene viser til at motivasjon for dem handler om en indre kraft som gir energi 

og som er knyttet til selve arbeidsutførelsen. I kognitiv evalueringsteori blir energien 

i indre motivasjon knyttet til to grunnleggende behov, behovet for 

kompetanseopplevelse og behovet for selvbestemmelse. Informantene tolkes som 

trygge i lederrollen og resultatene synes tydelige på at de er bevisste på motivasjon 

og har solid kompetanse innenfor lederoppgaven. Dette kan ha bakgrunn i at de har 

lang erfaring som ledere og grundig kjennskap til helsetjenesten og sykehus. 

Lederrollen i seg selv gir muligheter for selvbestemmelse innenfor visse rammer 

avhengig av ledernivå. 

Informantene viser ikke til ytre faktorer som bidrag av motivasjon, som lønn og 

bonusordninger, der arbeidet er et redskap for å oppnå dette. Det hevdes at 

overfokusering på ytre belønning kan trekke oppmerksomheten vekk fra gleden ved 

selve utførelsen av arbeidet. En av informantene nevner muligheter for å delta på kurs 
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for ansatte som viser et stort engasjement i sitt arbeid. Det kan tolkes som en ytre 

belønning. Erfaring viser at det kan virke motiverende dersom kriteriene for å få den 

muligheten er tydeliggjort i avdelingen i forkant. Denne formen for motivasjon kan 

også virke motsatt ved at det oppstår uenighet om hvem som fortjener en ekstra 

belønning når alle har bidratt for at resultater oppnås (Bjørvik & Haukedal, 2001). 

Med utgangspunkt i resultatene er det interessant å se på forskjeller og likheter ved 

det å være motivert som leder og det å bidra til motivasjon hos medarbeidere. Her 

vises også sammenfallende resultater. De faktorene som både motiverer informantene 

og som informantene mener bidrar til motivasjon hos ansatte er å arbeide mot mål, 

etablere gode team, samt å gjøre ting bedre gjennom å prestere og oppnå gode 

resultater. Dette kan ha en sammenheng med flere faktorer blant annet at det fra stat 

til helseforetak er lagt økende vekt på kontraktformer. Gjennom at de regionale 

helseforetakene inngår spesifikke avtaler med sine sykehus, hvor alle enheter må 

rapportere i forhold til aktivitet, kvalitet, ventelister, økonomiske resultater og 

arbeidsmiljø (I. Pettersen mfl., 2008). Dette kan bidra til at det må utarbeides 

konkrete mål i forhold til hva de enkelte enhetene i sykehus skal levere. Ledere må 

vise til hvordan ressurser er utnyttet og det er krav til at de leverer det som er avtalt. 

Det at ledere har fokus på prestasjoner og resultater og at det bidrar til motivasjon kan 

også ha en sammenheng med at pasienter fritt kan velge sykehus og at det derfor er 

viktig å vise til kvalitet og gode resultater. Dette kan være nødvendig for at sykehuset 

eller avdelingen fortsatt skal eksistere. Egen erfaring tilsier at fritt sykehusvalg har 

ført til økt konkurranse i forhold til kvalitet, kompetanse og økonomistyring. Dette 

har også betydning i forhold til rekruttering av ansatte og det å beholde ansatte som 

har god kompetanse. Jeg vil tro at de fleste ønsker å søke seg til et sykehus som er 

kjent for å ha ansatte med solid kompetanse og en god kvalitet på tjenesten som tilbys 

pasientene.  

Disse faktorene kan også ha sammenheng med at det å prestere og oppnå resultater 

gir anerkjennelse og gjennom det en indre drivkraft og energi som noen av 

informantene nevner. Informanten viser til at når de lykkes med å nå mål, får de 



 75

positive tilbakemeldinger fra ansatte og dette gir økt lyst til å prestere. Det kan tolkes 

dit hen at det som gir ledere motivasjon er de samme faktorene som de tar 

utgangspunkt i når de skal bidra til at ansatte opplever motivasjon. De viser at de er 

oppmerksomme og opptatt av å gi gode tilbakemeldinger til ansatte når de har utført 

et godt stykke arbeid. 

I tillegg til dette viser informantene også til at de vektlegger lederkontrakter og 

medarbeidersamtaler og at det legges vekt på kompetanseutvikling. De er også 

opptatt av å være synlige og tilstede for de ansatte og har fokus på de daglige 

aktivitetene og involverer ansatte i prosesser. Faktorer som ikke blir nevnt er lønn og 

andre frynsegoder. Dette er faktorer som ikke blir nevnt verken i forhold til egen 

motivasjon eller i forhold til å motivere. 

Betyr dette at det ikke er aktuelt i sykehus? Quinn (1996) hevder at virksomhetens 

suksess ligger i intellektuelle evner og evne til å lede profesjonelt intellekt. Og for å 

rekruttere de beste blir det hevdet at høye lønninger er en vesentlig faktor. Fra egen 

erfaring som leder i sykehus har lønn vært hevdet å ha en avgjørende faktor i forhold 

til motivasjon innen enkelte profesjoner. Det samme har turnuser og tjenesteplaner 

som også ofte har en sammenheng med lønn og antall ubekvemme vakter. Dette er 

ikke nevnt og det kan være flere årsaker til dette eller en ren tilfeldighet.  Det kan 

også være et utrykk for at ansatte i sykehus er fornøyd med lønnsnivået. I Danmark 

viser de til at sykehusledere i offentlige sykehus mener at lønn ikke spiller en stor 

rolle i forhold til motivasjon, de viser også til at dette kan ha en sammenheng med at 

legelønningene er høye, men også at de tror ledere i sykehus er drevet av et faglig 

engasjement ( Borum, red, 2003).  

Det kan virke som at den indre motivasjonen er den sterkeste og ivaretar behovet for 

utfordringer og mellommenneskelige behov og at jobbmiljøet gir inspirasjon. 

Motivasjon kan også ha en sammenheng med den totale livssituasjonen til 

informantene og der de er i en fase i livet der motivasjonskraften er konstant høy på 

jobb. Informantene viser mye energi og motivasjon i forhold til både egen motivasjon 

og med tanke på å motivere medarbeidere. Sterk motivasjon kan også skape sterke 
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lojalitetsbånd til arbeidsplassen (Lillemyr, 2007). Motivasjon virker alltid i et 

samspill noe informantene også viser til gjennom at de er avhengige av sine 

medarbeidere og ser på dem som viktige. 
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7. Oppsummering 

Resultatene viser at informantene har en solid verdiforankring og kompetanse 

omkring ledelse der det tas særlig hensyn til det som berører det 

mellommenneskelige. Lederne har et positivt og reflektert forhold til motivasjon ved 

at de bygger gode relasjoner til medarbeidere, involverer og gir informasjon. De viser 

tydelig at motivasjon er viktig for avdelingens utvikling. De reflekterer over hvordan 

de skal lede og inspirere for at avdelingen skal nå mål. De ser det viktig å være 

tydelig og tilstede for de ansatte, være støttespillere og bidragsytere for å skape 

motivasjon gjennom utvikling og vekst. Flere av de faktorene som informantene 

nevner gir dem motivasjon, er de samme som de vektlegger når de skal bidra til 

motivasjon hos ansatte. Med utgangspunkt i ledernivå er det nærmest ingen 

forskjeller å se, dette kan ha flere årsaker, som ikke avdekkes i dette materialet. Det 

kan tolkes som at det er noen ulikheter, innen ulike spesialiteter i forhold til hva de 

vektlegger sterkest når de skal bidra til motivasjon hos ansatte. Det er også interessant 

at lønn og ytre faktorer ikke blir nevnt i forbindelse med motivasjon, noe det kunne 

vært interessant å se nærmere på. Det kunne også vært interessant å se nærmere på 

om det virkelig er forskjeller i forhold til hvordan ledere bidrar til motivasjon innen 

de ulike spesialitetene. Og er det slik at ledere i sykehus bør ha en grundig kjennskap 

til det fagfeltet de er satt til å lede? 

Samt om det er slik at det ikke er forskjeller med utgangspunkt i ledernivå, med tanke 

på hvordan ledere bidrar til motivasjon hos medarbeidere? 

Informantene viser også til at de er veldig motiverte i forhold til den jobben de gjør 

som ledere. Det kunne vært interessant å se nærmere på om det faktisk er slik, 

spesielt med tanke på at de står midt oppi flere større omorganiseringer.  

Jeg har gjennom denne studien fått en større innsikt i motivasjon og motivasjonsteori 

og hva som kan bidra til motivasjon hos ansatte ved å ta del i erfaringene til 
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informantene. Selve arbeidet med oppgaven har bidratt til økt engasjement og 

interesse for tema og ønsket om å arbeide videre med dette. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1:Intervjuguide 

Hva er motivasjon? 

1. Hvilke assosiasjoner får du når du hører ordet motivasjon? 
2. Hva legger du i motivasjon? 
3. Hvilken betydning/ verdi har motivasjon for deg? 

 

Hva motiverer deg? 

1. Hva motiverer deg som leder? 
2. Kan du beskrive eksempler/ erfaringer? 
3. Hva tenker du om motivasjon i forhold til dine ansatte? 

 

Hvordan bidrar du til motivasjon hos ansatte/medarbeidere? 

1. Hvordan bidrar du til motivasjon hos egne medarbeidere? 
2. Kan du beskrive eksempler/ erfaringer 
3. Hvilke tanker har du i forhold til din påvirkning som leder i forhold til 

motivasjon hos medarbeidere? 
4. Kan du beskrive eksempler/erfaringer? 
5. Hva tror du bidrar mest til motivasjon hos egne medarbeidere? 
6. Hva er spesielt med din arbeidsplass 
7. Hva motiverer deg til å arbeide her?  
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Vedlegg 2: Samtykke 

Samtykke 

Bakgrunn og hensikt 

Jeg er student ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi, medisinsk fakultet, 

Universitetet i Oslo, og skal skrive en masteroppgave innenfor ledelse og ønsker i 

den forbindelse å intervjue deg. Intervjuene vil danne basis for min masteroppgave og 

vil ha en varighet på ca en time og tas opp på disc. 

Tema for oppgaven: Hvordan ledere på ulike nivå i sykehuset forholder seg til 

motivasjon. 

Hva skjer med informasjonen om deg: Samtykkeskjema vil bli oppbevart nedlåst, og 

skjema, lydbånd og utskrifter vil bli slettet etter studiens slutt ( 2010). Informasjonen 

som fremkommer om deg i intervjuet vil bli behandlet konfidensielt og data vil bli 

anonymisert i den skriftlige fremstillingen av resultatene slik at det ikke er mulig å 

knytte enkeltpersoner til opplysninger i undersøkelsen. 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi grunn trekke 

ditt samtykke til å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 

samtykkeerklæringen. 

 

Samtykke til å delta i studien: Jeg er villig til å delta i studien 

Sted :                                            Dato: 

Navn:  

Tusen takk for hjelpen. 

Vennlig hilsen Anne Margrete Fletre 


