
Kommunikasjonsbarrierer i 
organisasjoner 

Kommunikativ kompetanse og coaching 

Eli Holst 

 

Hovedoppgave i pedagogikk 

Pedagogisk Forskningsinstitutt 
  

UNIVERSITETET I OSLO 
Høsten 2005 

 



FORORD 

Da jeg startet prosessen med denne oppgaven var det ut i fra en stor tanke om hva jeg 

kunne synes være interessant å skrive om. Denne tanken var noenlunde slik; Hvorfor er det 

slik at man noen ganger blir misforstått, eller at man unngår å kommunisere? Og hvilken 

betydning har dette i jobbmessig sammenheng? Jeg hadde ingen forhåndskunnskap om 

dette fra før, uten egen erfaring fra arbeidslivet der jeg opplevde at veldig mange problemer 

skyldtes dårlig kommunikasjon, eller mangel på kommunikasjon. For å strukturer tankene 

mine inn mot noe som kunne bli en oppgave, vil jeg takke Jon Frang Mostad for all hjelp 

og coaching. Hadde det ikke vært for våre samtaler vet jeg ikke om den store tankeboblen 

jeg hadde kunne blitt en oppgave i det hele tatt. Veilederen min Tone Kvernbekk har også 

virkelig hjulpet meg i denne prosessen, ikke minst med prosjektbeskrivelsen som etter hvert 

skulle utvikle seg til denne oppgaven. Underveis med arbeidet har jeg også fått gode råd og 

hjelp til strukturering av oppgaven av Tone Kvernbekk. Tusen takk!. Kjæresten min 

Kristian har også vært en god støtte og ha i denne prosessen, både som samtalepartner, 

støtte og en som er villig til å lytte på all fortvilelsen man støter på underveis. Camilla har 

også vært en meget god støtte å ha i forhold til det. 

Det er nå veldig godt å sitte igjen med en følelse at jeg har lært det jeg ønsket å lære, og at 

det har vært meget interessant å skrive denne oppgaven. Så uansett har dette vært en stor 

glede og seier for meg. 

Veni, vidi, vici! 

 

Tusen takk! 

Eli Holst 
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INNLEDNING 

Kommunikasjon er fundamentet for at vi mennesker skal kunne leve sammen og forstå 

hverandre, både privat og i arbeidslivet. Det å nå frem med et budskap er viktig både i 

forhold til å bli anerkjent som person, bli forstått og få kontakt med andre. Kommunikasjon 

er altså essensielt i forhold til oss som individer, og samfunnet som helhet. I denne 

oppgaven er rammen for kommunikasjon satt til organisasjoner. Fokuset er rettet mot 

mellommenneskelig kommunikasjon. Det er menneskene som driver organisasjonen frem, 

men det er også viktig å se dette i lys av organisasjonsmessige faktorer som kultur og 

struktur. Spørsmålene som danner utgangspunktet for denne oppgaven er blant annet: Hva 

skjer i situasjoner der man ikke når frem med sitt budskap satt inn i en organisasjonsmessig 

ramme? Og hva skyldes at man i visse tilfeller kanskje unngår å kommunisere eller blir 

misforstått? Dette er spørsmål som danner kjernen i denne oppgaven. 

Disse spørsmålene kan drøftes ut i fra mange perspektiver: både filosofisk, psykologisk, 

pedagogisk, sosiologisk og sikkert mange flere. I denne oppgaven vil perspektivet først 

gjøres informasjonsteoretisk i forhold til kommunikasjon og rammen for oppgaven, deretter 

kommer en pedagogisk drøftelse i forhold til læringsverktøy og kunnskap for å kunne 

analysere og forbedre tilfeller der kommunikasjon svikter. 

Organisasjoner som ramme for problemstillingen 

For å drøfte disse spørsmålene har jeg valgt en kontekst å diskutere dette ut i fra. Denne 

rammen er organisasjoner. Med organisasjoner siktes det til alle slags bedrifter som 

produserer en vare eller tjeneste. For at en organisasjon skal fungere, å kunne levere den 

varen eller tjenesten den har å tilby er kommunikasjon en del av prosessen. Informasjon, 

beslutninger, tilbakemeldinger osv er alle deler av virksomheten i organisasjoner. 

 

I følge Goldhaber (1993) er fokuset rettet mot kommunikasjon i organisasjoner et ganske 

nytt tema. Det er å finne litteratur rundt tema fra 1970-tallet og til i dag. Kommunikasjon i 

organisasjoner har blitt et eget fagfelt, og man ser at dette er et tema og felt som er blitt 

meget omfattende og ”in” for organisasjoner, og som faglitteratur. Grunnen til dette mener 

Erlien (2003), er at de fleste organisasjoner i dag baserer seg på innhenting av informasjon 

og kommunikasjonsflyt. Det har i mange bedrifter blitt et eget satsingsområde på 

kommunikasjon og informasjonsflyt, spesielt i de større organisasjoner med mer 
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omfattende strukturell oppbygging. Harris refererer til Daniels og Spiker (1991 s.4-8) når 

han sier at kommunikasjon er den mest dominerende aktiviteten i enhver arbeidssituasjon 

og ramme (Harris, 1993 s.2). Goldhaber oppsummerer viktigheten av organisasjonell 

kommunikasjon med følgende metaforer: 

”Communication is the lifeblood of the organization, the glue that binds the 

organization, the oil that smooths the organization’s functions, the thread that ties 

the system together, the force that pervades the organization, and the binding that 

cements all relationships” (Goldhaber 1993 s.5) 

 
I denne oppgaven ønsker jeg å ta for meg hva kommunikasjon innebærer. Jeg vil ta for meg 

kommunikasjonsteori generelt, og kommunikasjonsteori rettet spesielt mot organisasjoner. 

Jeg ønsker blant annet å se på betydningen av strukturell oppbygging, beslutningstaking og 

organisasjonskultur i organisasjoner i forhold til kommunikasjonsbarrierer. Jeg har valgt et 

mellommenneskelig perspektiv for å diskutere kommunikasjon i organisasjoner i denne 

oppgaven. Det vil si at det ikke vil ble lagt like mye vekt på informasjonsflyt og 

kommunikasjonskanaler. Jacobsen og Thorsvik (2002) peker på at det ofte er vanlig at et 

problem i organisasjoner er mangel på informasjon. Dette er et overordnet perspektiv i 

denne oppgaven. Jeg vil forsøke vise at argumentene om kommunikativ kompetanse og 

coaching også kan ha innvirkning på informasjonsflyt, selv om jeg ikke diskuterer dette 

direkte spesielt med informasjonsflyt som tema. Jeg tar altså for meg de elementære ansikt-

til-ansikt kommunikasjonshandlingene, og mener at dersom man skal arbeide med 

kommunikasjon i organisasjoner, er dette fundamentet man må starte med. Fokus i denne 

oppgaven vil som nevnt være der budskap ikke når frem, de mistolkes eller det unngås å 

kommunisere. I forhold til dette vil jeg til slutt diskutere om det er mulig å forebygge og 

arbeide med sviktende kommunikasjon i organisasjoner. Til dette vil jeg anvende både 

kommunikasjonsteori og coachingverktøy. 

Problemstilling 

Menneskelige ressurser er etter hvert så å si blitt den viktigste delen av de fleste 

organisasjoner. Bolman og Deal (2004) fremhever at organisasjoner eksisterer for å 

oppfylle menneskelige behov – ikke omvendt. I tillegg trenger enkeltmennesker og 

organisasjoner hverandre. Kommunikasjon, organisasjonsstruktur og kultur henger da nøye 
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sammen med hverandre – noe jeg vil prøve belyse. I organisasjons- og 

kommunikasjonslitteraturen fremstilles det ofte et bilde om hvordan kommunikasjon innad 

i organisasjonen ideelt sett burde fungere. Noe jeg derimot opplever er at mye av denne 

litteraturen mangler en praktisk vinkling mot hvordan man kan arbeide med 

kommunikasjon i organisasjoner, og hva det krever av kompetanse hos dens medlemmer. 

For å belyse dette vil jeg da som sagt ta utgangspunkt i situasjoner der kommunikasjon ikke 

fungerer. Hvorfor når ikke budskap frem? Og hva skyldes det at budskap mistolkes? Her 

introduseres begrepet kommunikasjonsbarrierer som er selve kjernen i denne oppgaven. 

Jeg starter med en antagelse om at kommunikasjon og informasjonsflyt kan forbedres i 

enhver organisasjon. Harris sier også det innledende i sin bok, at i så og si alle tilfeller der 

ansatte blir spurt om hvilket område som kunne forbedres i organisasjonen – er fokus rettet 

mot kommunikasjon. På hvilke måter kan man så arbeide med disse problemene i en 

organisasjon? Her finnes det mange innfalsvinkler og mulige løsninger. I denne oppgaven 

vil kjernebegrepene være kommunikativ kompetanse og coaching. 

 

Fokuset i denne oppgaven vil altså ikke være i forhold til hvordan kommunikasjon ideelt 

sett burde fungere, men jeg vil se på tilfeller der den ikke fungerer. Hvorfor oppstår 

kommunikasjonssvikt, og hvordan kan barrierene for kommunikasjon reduseres og 

bearbeides? 

 

Problemstillingen for denne oppgaven er da som følger: 

Kan coaching og kommunikativ kompetanse bidra til å redusere og bearbeide 

kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner? 

 

Dette er en problemstilling det ikke er noe mål med denne oppgaven å finne noen 

uttømmende absolutt løsning på. Det kan finnes mange flere tilnærmingsmåter til dette 

problemet enn hva jeg har valgt her. Det interessante derimot er kombinasjonen av 

coaching, kommunikasjonsteori og organisasjoner, som har ført meg til å ville finne 

nærmere ut av kommunikasjonsbarrierer. 

Hva kan så gjøres med kommunikasjonsbarriene? Kan man oppøve evnen til å bli bedre 

kommunikatører? Kan man lettere spore og arbeide med kommunikasjonsbarrierer ved 

hjelp av en metode eller verktøy og kunnskap om organisasjonsstruktur og kultur? Ut fra en 
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antakelse om som sagt at alle organisasjoner kan forbedre kommunikasjonen, vil jeg ta for 

meg coachingverktøy og kommunikasjonsteoretiske begreper som kommunikativ 

kompetanse og metakommunikasjon for å se om dette kan bidra i forhold til forbedring av 

kommunikasjon. I denne vurderingen vil jeg ikke forsøke finne modeller eller mulige 

konkrete løsninger på hva en organisasjon kan sette i verk av tiltak i forhold til dette. Målet 

er derimot å kunne legge ut et slags teoretisk og kunnskapsmessig fundament som jeg 

gjennom denne oppgaven og argumentasjon mener at må legges til grunn for i det hele tatt 

å arbeide med kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner. 

Oppbygging av oppgaven 

I forholdt til problemstillingen og de perspektivene jeg har valgt å drøfte denne ut i fra, er 

det nødvendig og først ha tre kapitler hvor det legges ut et begrepsapparat og ramme for å 

starte selve drøftelsen. 

Problemstillingen skal jeg da ta for meg på følgende måte. Kapitel 1 legger et 

kommunikasjonsteoretisk grunnlag for drøftelser videre i oppgaven. Her blir viktige 

kommunikasjonsteoretiske begreper introdusert. Kapitel 2 dreier seg om coaching. 

Hva er coaching, og på hvilken måte vil jeg bruke dette i min oppgave? 

Videre kommer kapitel 3 som er selve rammen for oppgaven. Her presenteres generell 

organisasjonsteori da spesielt med fokus på struktur og kultur. Dette er den nødvendige 

rammen jeg har valgt å legge vekt på for denne fremstillingen. 

I kapitel 4 blir kommunikasjonsbarrierer drøftet. Da både i forhold til 

kommunikasjonsteoretiske begreper, og i forhold til organisasjonsteorien i kapitel 3. 

Kapitel 5 er et samlende drøftingskapitel hvor jeg tar opp igjen coachingverktøy og 

kommunikasjonsteori samlet i forhold til kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner. 

Avsluttende kapitel oppsummerer drøftelsen i oppgaven, i forhold til problemstillingen. 
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KAPITEL 1 KOMMUNIKASJON 

1.1 Hva er kommunikasjon? 

Kommunikasjon kan defineres og forstås på mange forskjellige måter. Verbal, nonverbal, 

skriftlig og billedlig kommunikasjon er kanskje de vanligste menneskelige 

kommunikasjonsformene. Som mennesker er vi avhengige av en eller annen form for 

kommunikasjon for å forstå hverandre. Kommunikasjon er også noe som påvirker oss i 

ulike retninger, og som vi mennesker er avhengige av for å fungere i en sosial kontekst. I 

følge Bateson er all handling kommunikasjon. Vi må derfor oppfatte all atferd 

kommunikatorisk dersom vi ønsker å forstå den (Bateson, 1972). 

I det følgende vil jeg bare gi noen formuleringer fra ulike forfattere om kommunikasjon. 

Det bør fremheves at det er meget vanskelig å gi en uttømmende og utfyllende definisjon 

av noe så kompleks som kommunikasjon, ulike definisjoner legger vekt på ulike aspekter. 

 

Grenness: ”transport eller formidling av energi og informasjon over eller gjennom en 

grense mellom to eller flere systemer” (1999, s.12). 

 

Bateson: ”forskjell som gjør forskjell, altså fører til en endring”. 

”det emiske aspekt ved kommunikasjon”; den informasjon som utsendes eller bæres 

av tingene/hendelsene/atferden (i Ølgaard, 1991). 

 

Watzlawick: ”all behavior is communication, and all communication affects behavior” 

(1967, s.22). “ We are constantly being affected by communication” (1967, s.36). 

 

Rommetveit: “en kommunikasjonshandling er der sender eller budskapsformidler har en 

intensjon om å gjøre noe kjent for en mottaker” (1992, s. 31). 

 

I følge Grenness er kommunikasjon en dynamisk prosess mellom sender og mottaker. At 

den er dynamisk betyr at det er en prosess som utvikler seg over tid og kan derfor ikke 

reduseres til en struktur eller resultat. Bateson deler også dette synet ved å se 

kommunikasjonsteori som et studie av substans eller innhold, og ikke kommunikasjon som 
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en materie vi fysisk eller psykisk kan plukke fra hverandre (Ølgaard, 1991). Watzlawick 

(1967) er også inne på at man kan tenke en kommunikasjonshandling i dens enkleste form 

som en slags sitmulus-respons handling (budskap – tilbakemelding), men at det vil være alt 

for vanskelig å skille ut et slikt mønster og at det vil være for enkelt å analysere 

kommunikasjon på den måten. 

Verbal og nonverbal kommunikasjon er kanskje de mest vanlige formene for 

kommunikasjon vi bruker. I tillegg kommer formidling gjennom tekst, altså skriftlig 

kommunikasjon. Man kan også dele inn kommunikasjon i digital, og analog – som kan 

sammenlignes med verbal- og nonverbal kommunikasjon. 

Den digitale kommunikasjon er tegn som blir manipulert i forhold til språkets logiske 

syntaks – altså det logiske oppbygde språket vi bruker. Analogisk kommunikasjon er alt 

annet rundt språket, som f.eks. kroppsspråk. Mennesket er den eneste kjente organisme som 

kommuniserer både digitalt og analogt (Watzlawick, 1967). 

Batesom deler også inn kommunikasjon i analog og digital, han tar i tillegg med ikonisk og 

metaforisk kommunikasjon. Hos Bateson er analog kommunikasjon en eller annen form for 

overensstemmelse mellom tegnet og det betegnede. Dette kommuniseres som regel 

nonverbalt i form av pauser, tonefall stemme osv. Digital kommunikasjon er det talte og 

skrevne språk, altså arbitrære tegn. 

Ikonisk kommunikasjon er billedlig, og metaforisk kommunikasjon er en type billedlig 

kommunikasjon som søker forklare et informasjonsinnhold. 

I denne oppgaven er det analog kommunikasjon som legges til grunn. 

Man kan også studere kommunikasjon gjennom syntaks, semantikk og pragmatikk. 

Syntaks vil si de logiske oppbygde grammatiske regler vi har å forholde oss til i språket. 

Semantikk er studiet av forholdet mellom språktegn og det språket refererer til. 

Pragmatikk er studiet om vilkår for og virkninger av språkbruk, som for eksempel å 

formidle innstillinger og følelser og virkninger av dette. 

Altså ser vi at det her er tre forskjellige måter å studere kommunikasjon på. Den første 

kanskje som en mer kvantitativ måte, hvor budskap og innhold ikke er like viktig. Den 

andre et litt mer kvalitativt studie i forhold til hva begrep og ord betyr. Og det tredje et 

systemteoretisk studie i forhold til virkninger av språkbruk. Disse tre måtene å studere 

kommunikasjon på kan gjøres uavhengig av hverandre, men er kanskje mest spennende 

dersom man ser disse tre sidene ved kommunikasjon som komplementære. I forhold til 
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problemstillingen som skal drøftes i denne oppgaven, vil det bli lagt mest vekt på det 

pragmatiske perspektivet – altså i forhold til virkningen av kommunikasjon, eller i forhold 

til at man unngår å kommunisere. 

1.2 Innkoding og avkoding 

Med dette kommer vi over i forståelse av kommunikasjon og det som formidles. 

I følge Rommetveit er en kommunikasjonshandling ”en intensjon om å gjøre noe kjent for 

en mottaker” (Rommetveit, 1992 s.31). Altså en intensjon om å gjøre noe kjent, det vil si 

en innkoding av det intenderte budskapet i et kommunikasjonsmiddel eller medium. 

Mottaker avkoder så budskapet, som setter han i stand til å forstå intensjonen i innkodingen 

og dermed ta imot budskapet. Det oppstår her en komplementaritet mellom sender og 

mottaker i det de er to instanser som utfyller hverandre og bare sammen kan få til en 

fullstendig kommunikasjonsakt. I forhold til dette skal vi se senere at feil kan oppstå i 

kommunikasjonshandlingen, noe som er et tema for kapitel 4 

Senderen har et budskap som ønskes kommunisert til en mottaker. Dette budskapet filtreres 

så gjennom et uttrykksfilter. Uttrykksfilteret er påvirket av jeg-du-relasjonen. I tillegg til 

uttrykksfilteret legges det til et deiktisk element – det vil si en slags forstyrrelse i forhold til 

selve innholdet i kommunikasjonshandlingen. Med forstyrrelse siktes det her til faktorer 

rundt kommunikasjonshandlingen som ikke er nødvendig for innholdet i budskapet, men 

som allikevel påvirker det som kommuniseres. Dette elementet fester budskapet til tid, sted, 

personer – en kontekst. Denne prosessen er innkoding av budskap. Mottakeren avkoder så 

budskapet og gir tilbakemelding til sender. 

Avkoding består i følge Rommetveit av flere prosesser: 

• En referanse- og presentasjonsprosess; dette er en tanke og kategoriseringsprosess 

• Emosjonelle reaksjonstendenser; aktivering og konsolidering av innstillinger og 

følelser 

• Assosiativ aktivitet; fri tolkning, og omstendigheter rundt 

 

I følge Bateson består en kommunikasjonshandling av budskap som kodes, sendes, og så 

avkodes av mottaker. Bateson fokuserer mer på koding fra senderen, i forhold til 

Rommetveit som er mer fokusert på avkoding hos mottakeren. Forskjellig slags koding gir 
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forskjellige kommunikasjonsmåter i følge Bateson. Med koding refererer han her da til den 

ikoniske, den analoge og den digitale. I menneskelig språk er vi ofte avhengig av å bruke 

alle tre på en gang. Han sier f.eks. at en setning som ”jeg elsker deg”, kan forstås forskjellig 

ut i fra hvordan vi tolker både de analoge og digitale signaler. Ord trenger altså ikke gi noen 

mening for mottakeren i seg selv. Det er altså viktig å se helheten i 

kommunikasjonsprosessen, noe som vil bli lagt vekt på i videre kapitler. 

Grenness benytter seg også av prosessen avsender- innkoding- medium- støy og mottaker. 

Denne modellen ser nærmere forklart slik ut: 1) en avsender med et intendert tenkt 

budskap, som 2) innkodes i språklig form, som 3) formidles gjennom et medium preget av 

mer eller mindre støy, som 4) registreres og dekodes av en mottaker og 5) blir oppfattet 

som et budskap og som 6) mottakeren reagerer på ved å svare. Han kaller dette et 

informasjonsteoretisk perspektiv på kommunikasjon, og mener at denne modellen er mest 

anvendt (Grenness, 1999 s. 22). 

For å diskutere videre kommunikasjonsbarrierer, og mulige løsninger for å overkomme 

disse, er det viktig å ha en grunnleggende forståelse for denne prosessen 

(kommunikasjonsmodeller). I kapitel 4 skal vi blant annet se hvor feil kan oppstå ut i fra 

denne informasjonsteoretiske modellen. 

1.3 Interaksjon i kommunikasjonshandlingen 

I denne oppgaven vil som sagt et pragmatisk perspektiv for kommunikasjon legges til 

grunn. I tolkningen av kommunikasjon ut i fra et slikt perspektiv er ikke bare 

kommunikasjonen og det som ønskes formidlet i seg selv viktig, men også relasjonen 

mellom partene som kommuniserer og hvordan de responderer på hverandre. Grenness sier 

f.eks. at man endrer seg etter hvem man prater med. Dette er ikke å betegne som å forandre 

personlighet, men endre inntrykk av personlighet i de retninger som vil favorisere at vårt 

budskap forstås og aksepteres av målgruppen vi kommuniserer med. Det er åpent for 

enhver å endre seg 10-20% i ønsket retning i følge Grenness. 

Watzlawick (1967) sier også at relasjoner og forholdet mellom mennesker er meget viktig i 

kommunikasjonshandlinger, det er viktig altså å tolke kommunikasjon pragmatisk. 

Kommunikasjon er nemlig et system i følge Watzlawick, det er ikke bare en simpel modell 

for handling og reaksjon. I dette systemet vil forskjeller og likheter mellom deltagere være 
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viktig å observere, nettopp også for å forstå forandringer i kommunikasjonsmønster. Slike 

forandringer i kommunikasjonsmønster beror både på forholdet mellom kommunikatørene, 

og på hvordan de tolker hverandres kommunikasjonsmønster. Watzlawick henviser til 

Bateson og Jackson når han tar opp ”the punctuation of the sequence of events”. På norsk 

kan det oversettes med punktuering. Når to mennesker kommuniserer er det ikke bare 

innholdet i hva som kommuniseres som har betydning for hvordan man kommuniserer, 

men også punktuering. Det vil si hvordan man reagerer på måten den andre kommuniserer 

eller responderer på. I følge Bateson og Jackson kan punktuering karakteriseres som en 

slags stimulus – forsterkning og respons handling. Det vil si at det som kommuniseres blir 

oppfattet som et slags stimulus, deretter kommer forsterkningen i form av hvordan den 

andre reagerer på det som (eller hvordan) kommuniseres, og deretter igjen følger responsen. 

Der foregår altså en interaksjon mellom partene mens man kommuniserer, og Bateson og 

Jackson sier at ” we can take any triad of our interchange and see it as a single trial in a 

stimulus-response learning experiment” (Watzlawick, 1967 s.55). Det er derimot veldig 

vanskelig i en kommunikasjonshandling å skille ut stimulus-respons som et mønster – som 

nevnt over. For å understreke betydningen av punktuering i en kommunikasjonshandling, 

siteres Watzlawick med følgende: ”…punctuation organizes behavioral events and is 

therefore vital to ongoing interactions” (Watzlawick, 1967 s.56). Watzlawick trekker frem 

et eksempel om et ektepar som krangler. Han forklarer at det er helt utrolig å oppdage 

hvordan to parter som har deltatt i den samme diskusjonen/krangelen har forskjellige 

oppfatninger av kommunikasjonsmønsteret. Han sier: 

”In explaining their frustrations, the husband will state that withdrawal (from the 

conversation) is his only defense against her nagging, while she will labell this 

explanation a gross and willful distortion of what ”really” happens in their 

marriage: namely, that she is critical of him because of his passivity” 

(Watzlawick 1967, s. 56).  

Her ser vi altså at mannen og kona har forskjellige oppfatninger om hvorfor de ikke klarer 

kommunisere på en konstruktiv måte. Hun reagerer på hans passivitet med masing og han 

reagerer på dette med passivitet. Det vanskelige for partene blir da å kunne lese dette 

mønsteret og finne ut av hvordan de kan løse det. Watzlawick konstaterer følgende: ”…the 

problem lies primarely in an area already mentioned: their inability to metacommunicate 
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about their respective pattern of interaction” (Watzlawick 1967, s. 58). Altså er evnen til å 

metakommunisere om mønsteret i kommunikasjonen nødvendig for å kunne løse slike 

uenigheter rundt kommunikasjonsmønsteret. Metakommunikasjon blir nærmere forklart 

under. Mannen og kona er uenige rundt punktueringen av rekkefølgen av hendelsene – altså 

hvorfor de reagerer slik de gjør. Det er da viktig å bli seg selv bevisst på hvordan man 

punktuerer for å nærmere kunne forstå interaksjonen mellom partene i en 

kommunikasjonshandling. For å bli bevisst på dette, er det en forutsetning å kunne 

metakommunisere. Dette vil bli et tema gjennomgående i oppgaven, spesielt i forhold til å 

trekke inn coaching verktøy for om mulig å oppøve evnen til å bli bedre kommunikatører. 

Uenighet rundt punktuering av rekkefølgen av handlinger kan være årsaken til at mange 

ikke klarer å kommunisere på en god måte. 

I forlengelse av punktuering trekker så Watzlawick inn komplementær og symmetrisk 

interaksjon, dette har han også hentet fra Bateson. Dette er et mer kulturelt vinklet 

perspektiv på hvordan kommunikasjonshandlingen og interaksjonen mellom partene 

påvirker hverandre. I tilfeller der partene er av ulik oppfatning om hvordan man 

kommuniserer, kan to typer interaksjon skje – komplementær eller symmetrisk. Ved 

symmetrisk interaksjon skjer det en tilpasning mellom partene. Den ene har kanskje en 

kulturell forventning om hvordan man kommuniserer, og den andre tilpasser seg dette – 

eller det kan gå begge veier, at man møter hverandre på et kulturelt tilpasset nivå for begge 

parter. Komplementær interaksjon er det motsatte. Der vil for eksempel en gruppe eller 

individ ha en oppfatning om hvordan man kulturelt sett kommuniserer, og den andre ikke 

villig til å tilpasse seg dette, eller det skjer at begge parter ikke klarer eller er villig til å 

tilpasse seg. Disse to typer interaksjon kan man si bygger på enten likhet eller forskjeller. 

Symmetrisk interaksjon kan man da si minimerer forskjeller, og komplementær interaksjon 

maksimerer forskjeller. Men begge former for interaksjon medfører forandringer i 

kommunikasjonsmønster. (Watzlawick 1967). 

1.4 Kontekst 

Kontekst kan her forstås vidt som alt rundt kommunikasjonshandlingen, som har eller kan 

ha en effekt på inn- og avkodings prosessen. I følge Grenness foregår kommunikasjon ”i en 

kontekst som setter rammer, som for en viss tid fastholder et innhold og stabiliserer 
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relasjonen mellom deltagerne” (1999, s.13). Men kontekst kan også oppleves som støy i en 

kommunikasjonshandling. Dersom man diskuterer f.eks. kulturelle verdier og er av veldig 

forksjellige oppfatninger, kan den kulturelle bakgrunn og kommunikasjonshandlingen man 

er i føles ubehagelig. Dette er blant annet relevant i forhold til organisasjonskultur. 

 

I følge Rommetveit (1992) har kontekst mye å si i avkodingsprosessen. Han legger mer 

vekt på den semantiske betydningen av avkodingen, i det han legger vekt på at avkoding av 

ord er viktig – såkalte innholdsord. Innholdsord referer til fenomen utenfor det subjektivt 

etablerte fellesskapet, og danner så kjernen for forståelse av innholdet i et budskap. 

Der er da viktig med en kontekst der begge parter forstår innholdet i ordet – ellers blir 

mottageren avskåret fra meningsinnholdet i resten av budskapet. I en organisasjon er det for 

eksempel kanskje helt essensielt at deltagerne har en forståelse av ulike typer begreper som 

er typiske for virksomheten. 

Vi avkoder innholdsord i forbindelse med kontekst. Ordet får meningen vi tillegger det ut i 

fra en sammenheng. Slik kan da også ord ha forskjellige mening ut i fra kontekst. 

Det elementære med forståelse av innholdsord er i følge Rommetveit også at det må 

foreligge en viss begrepsforståelse hos begge parter i en kommunikasjonshandling, og en 

slags felles forståelse av konteksten disse ordene forstås ut i fra. 

Rommetveits fokusering på det semantiske kan man se som en meget instrumentalistisk 

måte å tolke kommunikasjon på. Dette kan bli ganske snevert i forhold til å forstå det 

menneskelige aspekt ved kommunikasjon. Vi oppfatter ting forskjellig ikke bare ut i fra 

tolkning av begreper og innhold men også ut i fra kommunikasjon som en helhetlig 

handling, noe Rommetveit utelater. Derfor er det nødvendig også å kunne tolke det 

pragmatiske i kommunikasjon for å forstå kompleksiteten i kommunikasjon mellom 

mennesker. 

1.5 Metakommunikasjon 

Metakommunikasjon henger sammen med både kommunikativ kompetanse og kontekst. 

I følge Watzlawick kan metakommunikasjon i første omgang forstås så enkelt som 

”metacommunication is when we communicate about communication” (1967, s.40). 
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I følge Grenness innebærer metakommunikasjon ”evne til å kunne fungere både i forhold til 

det som tematiseres direkte i et budskap, og til å kommentere budskapet ut fra et 

overordnet nivå” (1999, s.13). Det kan altså konstateres at metakommunikasjon er 

kommunikasjon på et slags overordnet nivå. I følge Watzlawick innebærer evnen til å 

metakommunisere god kommunikativ kompetanse. Dette fordi man må ha en evne til å se 

kommunikasjonshandlingen fra et annet nivå, og man må kunne se seg selv ovenfra. 

Dersom man f.eks. skal klare å løse konflikter i en kommunikasjonshandling, er det ofte 

nødvendig å kunne analysere den ut i fra et metaperspektiv. Watzlawick påpeker nemlig at 

kommunikasjonsproblemer ofte ikke ligger i innholdet i samtalen, men hvordan vi 

kommuniserer. Man må skille mellom ”content level” og ”relationship level” for å kunne 

løse konfliktene. Han sier f.eks. at i ekteskap der diskusjoner ofte oppstår om et enkelt 

problem, er det ikke nødvendigvis dette ene tema det er uenighet om ( som i eksempelet 

med mannen og kona over). Diskusjonen må i stedet analyseres ut i fra relasjonen mellom 

partene – hvordan de kommuniserer. Dette er å kommunisere på et metanivå. Altså å kunne 

kommunisere utover selve innholdet i diskusjonen, men i stedet å kommunisere om 

forholdet mellom partene og hvordan man kommuniserer. Dette blir da et 

metakommunikativt perspektiv, som er nødvendig for å kunne løse konflikter. Videre i 

fremstillingen vil dette bli trukket inn i forbindelse med coaching. Hvordan kan f.eks. 

coaching verktøy være med på å oppøve den kommunikative kompetanse bla i forhold til 

metakommunikasjon. I forhold til kommunikasjonsbarrierer er dette også et meget viktig 

tema jeg vil komme tilbake til. 

 

I forhold til relasjonen mellom partene, og i forhold til andre faktorer som kan forstyrre 

mottakeren i å avkode budskapet kan det oppstå onde sirkler i kommunikasjonen. Disse 

onde sirklene kan føre til en evig regress, der man ikke klarer å løse konflikten. For å kunne 

løse den må kommunikasjon i seg selv bli tema for kommunikasjon: ”Vicious circles in 

communication can not be broken unless and until communication itself becomes the 

subject of communication” (Watzlawick, 1967 s.95). 

For å kunne få til dette må man da tre utenfor den onde sirkelen og metakommunisere om 

selve kommunikasjonshandlingen. Watzlawick omtaler evnen til å metakommunisere som 

et ”conditio sine qua non” for suksessfull kommunikasjon – altså som en nødvendig 

betingelse, som må være tilstede(1967, s.53). 
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Grenness påpeker også at evne til å kunne se seg selv ovenfra er en forutsetning for 

forandring. Metakommunikasjon henger sammen med å tolke budskap på forskjellige 

nivåer i følge Grenness. Han setter dette da i sammenheng med det nonverbale språk. At 

det å kunne forstå f.eks. ulike type nonverbale gester man bruker sammen med det muntlige 

språket, er en form for metakommunikasjon. I en sånn sammenheng vil også relasjonen 

mellom partene ha betydning. All kommunikasjon har derfor minst to nivåer i følge 

Grenness, og kommentarer på forskjellige nivåer kaller han metakommunikasjon (1999). 

”Det høyeste nivå for kommunikativ frihet er det som samtidig tillater multiple nivåer av 

metakommunikasjon” (Grenness, 1999 s.34). 

Metakommunikasjon vil jeg komme tilbake til i kapitel 5. 

1.6 Nonverbal kommunikasjon 

I en kommunikasjonshandling mellom mennesker er det mange faktorer som spiller inn for 

vår helhetlige forståelse av hva som formidles. Det verbale språk gjør oss i stand til å forstå 

andre menneskers budskap, men også det nonverbale språk er meget viktig. Effekten av 

nonverbale signaler på hvorledes mennesker oppfatter en situasjon eller et budskap, er 

normalt sterkere enn effekten av verbale signaler (Grenness,1999). Grenness begrunner 

dette med at nonverbale signaler i større grad enn verbalspråket er bærer av budskapets 

emosjonelle innhold.”Både måten vi taler på og oppfører oss på mens vi lytter og mens vi 

taler, formidler viktig informasjon” sier Øyslebø (1992, s.11). Det er altså ikke bare 

kroppsspråket som sender signaler i en kommunikasjonshandsling, men også måten vi taler 

på. Dette er dog en form for verbal kommunikasjon, men blir allikevel omtalt som 

nonverbal fordi disse typer signaler delvis kan manipuleres og brukes intensjonelt. Denne 

typen språk kalles paraspråk – et auditivt nonverbalt språk. Det vil nærmere si trykk, 

tonehøyde, volum, tempo og pauser når vi taler (Grenness,1999). Julius Fast (1992) legger 

også til talemelodi, register og resonans. Talemelodi er talens rytme, musikk og harmoni, 

men melodien omfatter også tonehøyde, register, resonans, talehastighet og volum. Register 

er stemmens spennvidde, og resonans er vibrasjonen stemmen får i munnen eller svelget. 

Alt dette er kodede signaler som knyttes til måten snakker på. Øyslebø omtaler det som 

”det ved talen som formidler betydning, men som språkvitenskapen ikke betrakter som 

språklig” (1992, s.13). 
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Ut i fra måten vi taler på, vil vi altså bli tolket på forskjellige måter. For eksempel kan man 

ved å heve stemmen understreke det man sier i en hvilken som helst samtale, å gi dine ord 

makt og styrke. Man kan også oppnå den samme virkningen ved å senke stemmen. Dette 

kommer jeg tilbake til senere under kommunikasjonsbarrierer. 

 

Kroppsspråket er en annen side av det nonverbale språk. Fagbetegnelsen for dette er 

kinestikk, men Øyslebø (1992) mener det er mer dekkende å bruke begrepet atferdsspråk, 

da visuelt atferdsspråk. Atferdsspråk observeres som oftest gjennom ansikt, hender og 

positur. Men klær, hår, utseende og annen fremtoning er også viktig for vårt inntrykk av 

andre mennesker. I denne sammenheng velger jeg å forholde meg til budskapet som 

formidles i en kommunikasjonshandling, så dette blir da av mindre relevans. 

Ansiktsutrykk, gester og kroppsholdning er derimot av stor betydning for hvordan vi 

oppfatter et budskap eller innhold. Ansikt er kanskje det vi legger merke til først. I følge 

Grenness har forskere antydet at ”hele 65% av budskapsformidling i ansikt-til-ansikt-

konversasjon skjer via ansiktsuttrykk og assosierte nonverbale tegn” (1999, s. 179). I følge 

Øyslebø er det vanlig å dele utrykk av følelser inn i syv; ”interesse”, ”glede”, 

”overraskelse”, ”frykt”, ”avsky”, ”tristhet” og ”sinne”. Dette er kjente utrykksformer for de 

fleste. Et smil med munnvikende pekende oppover signaliserer for eksempel glede. I tillegg 

vil f.eks. diagonale rynker i pannen ofte oppfattes positivt, og loddrette rynker negativt. 

Gester med armene kan signalisere hvor ivrige vi er i en samtale, og det oppfattes oftest 

positivt å gestikulere lett med armene når man taler. Dersom man ikke gjør det, vil man 

kanskje bli oppfattet som knytt, anstrengt eller ukomfortabel. 

Vår kroppsholdning gir ut mange signaler vi kanskje ikke er oss like bevisste, og ei heller 

er vi kanskje så bevisste over hvordan vi tolker andres signaler. Men i de aller fleste tilfeller 

vil kroppsholdning gi oss en underforstått oppfattelse av hva et annet menneske mener – 

eller hvordan vårt budskap blir tolket. En tilbakelent sittende holdning med armene lett til 

side vil kanskje gi oss signaler om at personen vi samtaler med ikke er like interessert. 

Derimot vil vi kanskje oppfatte en person med lett fremoverlent stilling med hendene lett 

holdt sammen, som en lyttende og interessert samtalepartner. I følge Øyslebø vil da en 

tillitsvekkende samtalepartner bety å være en god lytter og iakttaker – også mens man selv 

har ordet. 
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Når vi kommuniserer er nonverbal kommunikasjons overskyggende i forhold til verbal 

kommunikasjon. Dersom man ser på det rent teknisk-semantisk, kan man se det som at den 

verbale kommunikasjon bare består av ord og begreper som skal tolkes for å forstå 

innholdet. Den nonverbale komunikasjonen derimot bidrar til å legge ytterligere mening og 

innhold til budskapet. Dersom en person f.eks. sier én ting, men utrykker noe helt annet 

med kroppsspråket, vil selve innholdet i de ordene som formidles omtrent helt miste sin 

betydning. Et eksempel kan f.eks. være en person som gråter, men allikevel sier verbalt at 

alt er i skjønneste orden, og han har det helt bra. Personen kan jo hende gråter av glede, 

men dersom kroppsuttrykket også tilsier en trist holdning, vil man automatisk tolke 

innholdet i det som sies i uoverenstemmelse med det nonverbale som formidles. Slik har vi 

opparbeidet innordnede tolkningsmønstre for hvordan mennesker uttrykker seg ved 

kroppsspråk. Ikke alle tegn er like lette å lese, men noen tegn gir oss tydelige signaler som 

vi tolker i en bestemt retning - som f.eks. gråt. 

Derfor er et helhetlig bilde av en kommunikasjonshandling ufullstendig uten å ta hensyn til 

kroppsspråk og andre nonverbale tegn. 

 

Vi kan også kommunisere også bare med det nonverbale språk. Ved f.eks. å sende blikk, ha 

en bestemt holdning, håndgester ol kommuniserer vi bare nonverbalt. For en leder tror jeg 

det er viktig å lære seg til å være oppmerksom på medarbeidernes nonverbale språk, både 

ansikt og kropp. Man kan f.eks. lese kroppsspråk og uttrykk i forhold til om mennesker 

kjeder seg, er interessert, synes noe er ubehagelig o.l. Fast (1970) tar opp en del signaler vi 

sender ut for å bevare vår private sone i boken Kroppsspråket. Han sier at alle har vi våre 

soner for hvor nær (fysisk) vi slipper mennesker. F.eks. vil det være forskjell på hvor nære 

vi tilnærmer oss andre mennesker i forretningsmessig prat, og ved en vennskapelig prat. 

Disse sonene er vi kanskje ikke like klar over at vi har mener Fast. Men han sier også at 

man gjerne tydelig kan lese menneskers kroppsspråk dersom man kommer for nære. Ved 

små signaler som f.eks. rykking på skuldrene, tapping med foten, diskré forsøk på å flytte 

seg o.l., viser man at den andre er for nære. Men de private sonene varierer etter kultur, 

personen man omgås med og hva slags situasjon man er i. Kjernen i dette er at alle 

mennesker har behov for kontroll over sin egen sone, og det er derfor av stor betydning å 

være oppmerksom på andres kroppsspråk, f.eks. i en arbeidssituasjon. Et eksempel kan 

være lederen som gjerne vil få god kontakt med medarbeiderne, og et av hans initiativ er å 
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legge en hånd på skulderen, og f.eks. stå eller sette seg litt nærmere enn han vanligvis ville 

gjort. Disse tilnærmingene kan da slå ut begge veier. Noen kan synes det er hyggelig og 

imøtekommende, mens for andre kan det kanskje virke påtrengende og truende. 

En annen side ved det nonverbale språket er at mennesker kanskje bruker det ubevisst. Man 

ser sjeldent seg selv interagere utenfra, og er dermed kanskje lite bevisst på hva slags 

signaler man sender. Dermed kan det lett oppstå situasjoner hvor man sender ut nonverbale 

signaler som gjør at mottakeren oppfatter budskapet annerledes, eller kanskje til og med 

mistolker det helt. Det kan også skje motsatt vei, der senderen gir et budskap, og 

mottageren gir respons, hvor det da kan skje responsen mistolkes på grunn av nonverbale 

signaler som sendes ut. 

Det er da meget viktig at man i en kommunikasjonshandling både er seg selv bevisst sine 

egne signaler, og den andres. For å få til dette må det kommuniseres om de nonverbale 

signalene som sendes ut mellom partene. Det er viktig å formidle til den andre, dersom man 

oppfatter kroppsspråk og det som blir sagt forskjellig. Dette kan ofte være vanskelig for 

mange å sette ord på, eller i det hele tatt ta opp. Spesielt i en jobbsituasjon, kan det kanskje 

være veldig vanskelig for en ansatt og formidle til lederen at han sender ut veldig utydelig 

nonverbale signaler. Hvordan dette kan tas tak i og arbeides med, vil jeg komme tilbake til 

under kommunikasjonsbarrierer og diskusjonen. 
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KAPITEL 2 COACHING 

Denne oppgaven handler om å kunne koble kommunikasjonsteori og organisasjonsteori 

sammen med coaching. Hvordan kan de ulike perspektivene i teori om kommunikasjon i 

organisasjoner belyses med coaching? Litteraturen omkring kommunikasjon i 

organisasjoner er veldig omfattende. Derimot har jeg en opplevelse av at det meste av 

teorien jeg har lest rundt dette er ganske normativ og idealistisk. I forhold til 

kommunikasjon i organisasjoner og intern kommunikasjon, er de fleste fremstillinger 

fokusert på hvordan kommunikasjon ideelt sett burde fungere. For å forklare dette er en 

normativ fremstilling brukt, med vekt på redegjørelser for ulike type områder innenfor 

organisasjoner som berøres av kommunikasjon, og omvendt – hvordan ulike aspekter av 

organisasjonen påvirker kommunikasjonen. Dette er både interessant og nyttig teori, og 

mye av den er veldig god. Men det som kanskje savnes i disse bøkene er noen som tar tak i 

hvordan man kan nå disse ideelle målene for kommunikasjon. Når f.eks. Spurkeland skriver 

at en viktig del av relasjonsledelse er å lytte aktivt – dukker mitt spørsmål opp; hvordan 

skal man få til det? Slike spørsmål blir hengende i luften i veldig mange av tekstene. 

Coaching er da en innfallsvinkel jeg har valgt for å praktisk se nærmere på hvordan man 

kan ta i bruk verktøy fra denne tradisjonen i forhold til kommunikasjon. Hva slags relasjon 

kan man knytte mellom kommunikasjonsteori, organisasjonsteori og coaching? 

I forhold til kommunikasjon i organisasjoner vil jeg ta for meg bruk av coaching som teori 

og verktøy. Kan coaching brukes som en teoretisk innfallsvinkel og som et verktøy for å 

diskutere og utvide kommunikasjon i organisasjoner som et normativt tema? 

Før jeg går inn på hva coaching er, og hvilke ulike verktøy fra coaching jeg mener er 

relevante i denne sammenheng, vil jeg gi noen kommentarer til litteraturen jeg har brukt om 

coaching. I tillegg er det hensiktsmessig å forklare hvordan jeg har tenkt bruk av coaching i 

denne oppgaven. 

 

Når det gjelder selve begrepet coaching ble ordet ifølge Gåserud og Gjerde tatt i bruk først 

på 1500-tallet, og beskrev noe som ”fraktet verdsatte mennesker fra der de er, til dit de 

ønsker å komme” (Gåserud 2000, s.12 og Gjerde 2003, s.10). Gåserud forklarer videre at 

begrepet også betyr ”vogn”, men at vi i hovedsak har tatt det fra idretten, der coach betyr 

”trener”. 
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Foreløpig anvendes ingen oversettelse av begrepet coach og coaching til norsk. Kanskje er 

det ingen oversettelse som kan regnes helt dekkende, eller det ikke er et begrep som har fått 

fotfeste nok i det norske språk. I denne oppgaven anvendes da konsekvent ordet coach og 

coaching. 

2.1 Hvorfor coaching? 

Grunnlaget for bruk av coaching i denne oppgaven er at dette er et relativt nytt og 

innovativt verktøy i forhold til ledelse i organisasjoner. Organisasjoner utvikler seg i takt 

med samfunnet, og endrer seg i forhold til tilbud og etterspørsel av varer. Erlien skriver i 

sin bok Intern Kommunikasjon (2003) at mennesker er organisasjonens største ressurs i 

dagens samfunn. Organisasjonskultur og ledelse har også endret seg med tiden. Man finner 

ikke så ofte lenger bedrifter med streng hierarkisk struktur, og ren autoritativ ledelse der 

alle beslutninger tas på toppen og alle medarbeidere må følge dette uansett. Det 

menneskelige aspektet, og de menneskelige relasjonene i organisasjonen har kommet 

tydeligere frem som et viktig satsingsområde og ressurs. 

I denne forbindelse har coaching vokst frem som et verktøy for relasjonsledelse, og human 

resource management (heretter forkortet HRM). Det vil si et verktøy for på best mulig måte 

å utvikle og ivareta de menneskelige ressursene i organisasjonen. Gåserud skriver i sin 

innledning til boken Lær deg coaching: 

”De raske endringene i arbeidslivet krever et annet fokus på og en endret 

prioritering av lederens oppgaver – fra detaljplanlegging og kontroll til løpende 

utvikling og selvstendiggjøring av hver enkelt medarbeider, gjennom utfordring, 

støtte og inspirasjon(…..) Jeg er heller ikke i tvil om at ledere som behersker 

coaching vil være blant fremtidens vinnere i arbeidslivet.” (2000, s.7) 

Dette er en grunnleggende antakelse som jeg også deler, og som danner fundamentet for å 

bruke coaching i denne oppgaven i forbindelse med kommunikasjon i organisasjoner. 

”Å kommunisere svært godt er en kunst, men å kommunisere direkte dårlig er noe alle kan 

unngå. Og med god vilje, kunnskaper om kommunikasjon og noe trening kan de fleste 

kommunisere bra nok” (Gåserud, 2000 s.63). Her berører også Gåserud noe av kjernen i 

hvordan jeg vil bruke coaching i denne sammenheng. 
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2.2 Kritikk av coachinglitteraturen 

Mye av coachinglitteraturen er etter min oppfatning veldig løsningsorientert, spesielt boken 

til Gåserud. Han fremstiller mye punktvis, f.eks. hva man som coach kan gjennomføre for å 

nå de målene bedriften har. Denne type femstilling synes jeg blir for løsningsorientert i 

forhold til problemorientert. Gåserud forsøker komme med en slags oppskrift på 

forskjellige måter å uttøve godt lederskap på gjennom coaching-verktøy. Dette kan kanskje 

være praktiske momenter for den leder som søker direkte råd om handling, men i denne 

fremstilling vil det bli for lite teoretisk holdbart for å ta med. Jeg tror uansett ikke en slik 

fremgangsmåte vil gagne en leder og organisasjonen i lengden, dersom det ikke i tillegg 

opparbeides en mer grunnleggende forståelse for coachingens fundament, og 

kommunikasjonsteori generelt. Det å innføre en slik løsningsorientert handlingsmåte, kan 

betegnes som enkeltkretslæring i følge Argyris (1990). Dette vil i korte trekk si å finne en 

løsning på problemet der og da, i stedet for å gå i dybden for å finne ut hvorfor problemet 

oppstod, og lære av det – noe som krever en litt tyngre teoretisk forståelse av analysering 

av problemer. Dette kommer jeg nærmere inn på i kapitel 4 og 5. Jeg vil derimot påpeke at 

det ligger i coachingens mål å være fremtidsorientert. Coaching benyttes i liten grad til å gå 

bakover i tid for å finne ut hvorfor problemer oppstod. Den vil heller anvende en 

fremtidsrettet metode for å finne ut hvordan problemet eller målet kan løses bedre neste 

gang. Denne tanken er jeg enig i er viktig å holde fast på. Men i forhold til denne 

oppgavens fokus på kommunikasjon, mener jeg det også er viktig å kunne være 

problemorientert i forhold til hvorfor kommunikasjonsbarrierene oppstår. Så kan 

coachingen bringes inn som et verktøy for å jobbe med disse problemene. At coaching kan 

brukes som et verktøy, er en metafor for at dette er en slags kommunikasjonsteknikk det er 

mulig for enhver å lære seg. I coaching-litteraturen brukes ordet verktøy konsekvent om de 

forskjellige måter og metoder en coach kan anvende for å coache utøveren. Det bør 

allikevel ikke sees som et mål-middel verktøy, altså noe man tar i bruk for å konkret nå et 

mål. Gåserud fremstiller i noen sammenhenger bruk av coahing-verktøy som et middel for 

å nå et mål. F.eks. i forhold til tillit er jeg av den oppfatning at dette blir veldig 

problematisk. Å anvende tillit for en leder for å nå et mål, vil jeg se på som både umoralsk 

og maktmisbruk. Dette vil jeg kritisere nærmere under punktet tillit. Coaching bør heller 

sees som en slags kommunikasjonsteknikk for å hjelpe utøveren til selv å nå sine mål, 

derfor metaforen verktøy. 
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Måten coaching da kan brukes på, kan da i følge mine tanker og oppfatninger deles inn i to: 

1. Som et verktøy og teknikk for å fokusere på og utvikle potensiale – dvs coaching 

knyttet direkte i forhold personer og løsning av et eller flere problemer. 

2. Som et instrumentelt verktøy til generelt bruk for å kommunisere og forstå bedre. 

 

Det er for så vidt ingenting i veien for å kombinere de to, men for å holde kjernen i denne 

oppgaven blir coaching snevert anvendt som fremstilt i punkt to. 

Slik vil også coachingens rolle i forbindelse med kommunikasjonsbarrierer og 

kommunikasjonsteori komme tydeligere frem. 

Jeg vil altså anvende noen av de verktøy som finnes i coaching, for å se hvordan disse kan 

brukes i forhold til kommunikasjon i organisasjoner. Jeg utelukker allikevel ikke at 

coaching også kan være meget nyttig som verktøy og ressurs i forhold til utvikling både 

personlig og yrkesmessig, slik fokuset er i bøkene om coaching anvendt i denne oppgaven. 

Men det vil gå utover denne oppgavens problemstilling som dreier seg om kommunikasjon 

og kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner. Derfor blir det ikke gått nærmere inn på 

f.eks. hvordan uttøve coaching, en coach rolle, relasjonen mellom uttøver og coach og noen 

av verktøyene i coaching som går på å frigjøre potensiale. Fremstillingen her vil 

konsentreres om de vertkøy i coaching som kan anvendes i forhold til å bedre 

kommunikasjon. 

Det er allikevel viktig å gi leseren en forståelse av hva coaching er, før verktøyene som har 

relevans for denne oppgaven introduseres. Jeg vil da først kort forklare hva coaching som 

metode og teknikk er. 

2.3 Hva er så coaching? 

Coaching er først og fremst et begrep hentet fra idretten. På midten av 1970-tallet tok noen 

idrettscoacher , eller trenere, med seg sine erfaringer og anvendte dem utenfor 

sportsarenaen. Coaching har altså sitt utspring fra amerikansk idrett, og idrett generelt. I 

starten ble ideene fra coaching i idrett direkte overført som ideer og prinsipper for ledelse. 

Det blir også i dag benyttet en del eksempler fra idretten når det undervises eller læres opp i 

coaching. Det er allikevel viktig å merke seg at det er store forskjeller mellom idrett, 

arbeidsliv og organisasjoner. Man støter på langt mer komplekse situasjoner og problemer i 

organisasjoner enn i idretten, som også krever andre løsninger 
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Som coach i idretten har man også autoritet og funksjonen som coach fordi man har stilling 

som det, og denne stillingen innebærer coaching. I arbeidslivet derimot ser man at coaching 

utført fra ledelsen først fungerer når medarbeideren lar seg coache. Det er altså basert på et 

frivillighetsprinsipp, og en kontrakt mellom partene. 

 

Utover 1990-tallet startet de første coaching skolene i England og USA opp, og etter hvert 

ble det en voksende profesjon. Det er i dag ingen beskyttet tittel å kalle seg coach, men the 

International Coaching Federation godkjenner coachingutdannelsene og sertifiseringene. 

 

Schussel bruker denne formuleringen for å forklare hva som legges i begrepet coaching: 

”prosesser for å frigjøre og utvikle enkeltmenneskets potensial” (Schussel, 2000 s.15). 

Gjerde sier også noe av det samme ved å si:”coaching er en kommunikasjonsform som 

fremmer handling og læring - på personlig og faglig plan – gjennom bevisstgjøring, 

utfordring og motivasjon” (2003 s. 6). Denne definisjonen mener jeg er mer dekkende og 

beskrivende, og støtter meg derfor til den. Hun skriver videre ”coaching har til formål å 

frigjøre menneskers potensial. Dette gjør vi ved å koble den enkelte opp mot sin iboende 

kunnskap, sine verdier, motivasjon og mål og å knytte dette til handling” 

(Gjerde 2003, s. 50). 

Coaching er en type verktøy for å veilede, utvikle, støtte, inspirere og motivere andre 

mennesker. Det er først og fremst utstrakt bruk av coaching i forhold til ledelse, men flere 

forfattere (bla Schussel og Gjerde) mener også at coaching blant annet er noe man kan dra 

nytte av personlig som enkelt mennesker, altså kan coaching benyttes både i forhold til 

personlig og yrkesmessig utbytte. 

Coaching blir ofte ”beskyldt” for å ikke være noe nytt verktøy, men bare en miks av 

allerede eksisterende metoder men med et nytt navn. Det blir ofte sammenlignet med 

veiledning, rådgivning, mentoring og lignende. Coaching har mange likheter med disse 

typer teknikker, og er med andre ord ikke helt nytt i forhold til virkemidler man tar i bruk. 

For eksempel er effektiv kommunikasjon, selvransakelse, søken etter mening, 

ansvarliggjøring og læring blitt behandlet tidligere med andre verktøy som f.eks. 

veiledning. Coaching er derimot nytt i forhold til hvordan disse ideene er satt sammen, og 

hvilke rammer som er satt rundt coachingen. Gjerde beskriver hvordan man kan spore 

røttene i coaching tilbake til psykologi og filosofi. Coachingen deler mange av de samme 
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grunnleggende tankesettene med disse to teoretiske retningene. Hun sammenligner f.eks. 

Sokrates samtaleteknikk med kommunikasjonsverktøy som blir benyttet i coaching – det å 

stille åpne spørsmål (dette verktøyet blir nærmere beskrevet nedenfor). 

 

Gåserud fokuserer på coaching i forhold til ledere, og skriver følgende: 

”en coach er en leder som på alvor påtar seg rollen med å bidra til medarbeidernes vekst 

og utvikling” (Gåserud, 2000 s. 11). 

I følge Schussel vil ledere som er trent i coaching hjelpe medarbeidere til sterkere utvikling 

og vekst. Hun mener også at ledere som har dreiningen mot å være coachende vil ha mer 

fokus på hva medarbeidere kan få til, og bygge på at de har svarene selv. 

Coaching kan gjennomføres i organisasjoner ettersom hva slags mål og effekt man ønsker. 

Ledere kan f.eks. trenes i coaching, for så å implementere dette videre i bedriften. Man kan 

også benytte seg av en ekstern coach som kommer inn og tar tak i de ulike problemene som 

trengs løses. Medarbeidere på forskjellige nivåer kan også trenes i coaching. Alt ettersom 

hva organisasjonen ønsker og har behov for, kan coaching benyttes og læres opp i på 

forskjellig vis. 

Schussel forslår disse løsningene for coaching i organisasjoner: 

 

1. Coaching av toppledelsen: 

• individuelle samtaler med en ekstern coach 

• skape vekst og fokus 

• personlige og forretningsmessige mål 

 

2. Coaching av mellomledere: 

• coaches eksternt eller av toppledelsen 

• resultater måles ved resultater fra samtalene, medarbeiderne evaluerer 

nytteverdien av samtalene sett opp mot egen lærings- og utviklingsprosess 

 

3. Coaching av kolleger: 

• gjerne i flatere organisasjoner 

• prosjektbasert arbeid 
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4. Coaching i spesielle situasjoner 

• noen personer gis trening i coaching mot et bestemt mål 

 

Schussel skriver videre at en coach` rolle består i å: 

• hjelpe andre til å styrke sin kapasitet 

• gå inn i situasjoner og bidra til å avklare hva som kan gjøres bedre 

• hjelpe andre til å omskape eget handlingsmønster 

• dele uselvisk av sin egen kunnskap og erfaring 

 

Som beskrevet ovenfor er ikke denne tradisjonelle anvendelsen av coaching fokuset for 

problemstillingen her. Men jeg tar de allikevel med, for å kunne henvise til disse mulige 

løsningene å implementere coaching i organisasjonen i kapitel 5. 

I denne oppgaven vil det bli fokusert på coaching som et kommunikasjonsverktøy. Hvordan 

kan coaching benyttes som en samtale og kommunikasjonsteknikk for å bedre 

kommunikasjonen i en organisasjon? 

Jeg går ut fra en grunnantakelse om at alle ledere bør kunne teknikker innen coaching, og 

sekundært bør også alle medarbeidere få en innføring i dette. Men først og fremst dreier 

denne oppgaven seg om hvordan ledelsen kan tilrettelegge for bedre kommunikasjon, og 

bruk av coaching i forhold til dette. Det vil da altså bli en avgrensning mot å snevert 

anvende coaching verktøy og prinsipper i forhold til dette. 

2.4 Coaching-verktøy 

2.4.1 Tillit 

Et viktig prinsipp, og også en forutsetning for coaching er tillit. Tillit blir også behandlet 

senere i denne oppgaven, under organisasjonskultur. Tillit er altså et viktig aspekt som 

kommer inn under flere områder rundt kommunikasjon i organisasjoner. 

I forbindelse med coaching er tillit så å si en nødvendighet. Som skrevet ovenfor fungerer 

bare coaching i de tilfeller der medarbeideren lar seg coache. I en coaching samtale som er 

basert på åpne spørsmål og lytting er det essensielt at medarbeideren føler han har tillit til 

lederen om å begi seg inn i denne prosessen. Her er ikke fokuset rettet mot coaching basert 

på en-til-en samtaler, eller lignende. Det er altså ikke en forutsetning for coaching i denne 
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sammenheng at partene inngår en slags kontrakt om coaching. Det er derimot interessant 

allikevel å ta tak i tillit som et moment i å kommunisere på en god måte. Gåserud skriver på 

s 63: ”For at du skal kunne fungere som coach, må medarbeiderne fortelle om sine behov, 

våge å vise sine svakheter, våge å prøve nye ting – og gjøre feil. Det gjør de bare hvis du 

har deres tillit” (2000). Det Gåserud skriver her, mener jeg kan grense til et slags terapeut-

pasient forhold. Jeg vil da stille spørsmål ved dette, og heller tolke tillit i den retning at det 

ikke nødvendigvis trenger foreligge en dyp fortrolighet, men at man føler at relasjonen 

mellom partene er såpass tillitsfull at man kan opptre ærlig overfor seg selv og den andre. 

Det er også viktig å se på relasjonen mellom partene, slik at det ikke blir et skjevt 

maktforhold i forhold til at bare den ene parten viser tillit til den andre. Det er viktig å 

fokusere på tillit som en gjensidighet mellom to parter, noe Gåserud fullstendig utelater. 

Det er også viktig å trekke inn her det jeg var inne på tidligere om tillit som et middel for å 

nå et mål. Det er viktig at ikke tillit anvendes som et middel i seg selv for å nå et mål. Altså 

bør ikke en leder strebe etter tillit hos sine medarbeidere for å nå et mål i seg selv, som 

f.eks. økt arbeidsinnsats. I en coachingrelasjon er det også viktig å ikke se tillitt som er 

middel for å at coachen skal kunne nå målene til utøveren . Tillit bør betraktes som et gode 

i seg selv, og legges til grunn som et fundament for å oppnå en trygghet i 

kommunikasjonen både hos utøver og coach, og hos leder og medarbeideren. Dette er et 

område som blir totalt utelatt for videre diskusjon spesielt hos Gåserud. Han fremstiller 

tillit som en nødvendighet i seg selv for å utøve coaching, og ikke f.eks. som et gode som 

kan komme som en følge av coachingen i seg selv. Det er kritikkverdig at han ikke er mer 

kritisk til dette. Tillit er altså en viktig del av coaching-tanken for å kommunisere godt med 

sine medarbeidere. Det forutsetter blant annet at man som person også må være innstilt på 

og være tydelig og forutsigelig. Klare signaler til kolleger rundt, gjør det lettere å forholde 

seg til lederen og oppnå tillit bygget på relasjoner. Nonverbal kommunikasjon er da et 

meget viktig element å tenke på her. Man skal være seg bevisst ikke bare det verbale man 

utrykker, men også det nonverbale. Formidling av et budskap er et helhetlig bilde at 

kroppsuttrykk og verbalt uttrykk for mottakeren. Det er da viktig at man som leder tenker 

over og bryr seg om hva slags inntrykk og oppfatning medarbeiderne har av deg. Dersom 

man aktivt går inn for dette, vil det også virke inn på å skape tillit (Gåserud, 2000) – og 

dette kan ha en positiv korrelasjon med god kommunikasjon, som jeg kommer tilbake til i 

analysen. 
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Tillit er altså en del av et relasjonsforhold mellom coach og utøver, og mellom leder og 

medarbeider. Det er viktig å se tillit som et gode og et mål i seg selv, ikke som et middel 

for å nå noe annet. Erlien skriver følgende om tillit og kommunikasjon: 

”Et godt system for kommunikasjon må bygge på tillit mellom partene. 

Tillitsforholdet består blant annet i at medarbeiderne føler at de blir behandlet med 

respekt, at de ikke opplever maktmisbruk fra ledelsens side, og at det er en åpen 

toveis kommunikasjon mellom ledere og medarbeidere.”(2003, s.128) 

2.4.2 Aktiv lytting 

Gjerde (2003) åpner sin forklaring av hva slags verktøy aktiv lytting er, med å skille 

mellom høring og lytting. Høring kan man begrense til en slags fysisk respons mener hun. 

Det er ikke noe som innebærer aktiv deltagelse eller tolkning. Høre kan man gjøre uten at 

man egentlig forstår hva som blir sagt, eller at man ikke får med seg innholdet. Å lytte 

derimot er en mer aktiv prosess. Lytting krever konsentrasjon og energi, og er en ferdighet 

som må utvikles – selv om kanskje noen har den mer naturlig enn andre. 

Lytte er i utgangspunktet også bare oppfattelse av lyd, som man kan gjøre aktivt eller ikke. 

Aktiv lytting blir da i denne sammenheng den aktive og bevisste deltagelse. Gjerde mener 

også at slik aktiv lytting er en måte å anerkjenne mennesker på, fordi idet vi engasjerer oss i 

å lytte bekrefter vi den andres eksistens. Ved å lytte aktivt kan man skape tillit, gode 

relasjoner, og få den andre til å føle seg verdsatt. 

Gjerde skiller mellom tre nivåer av lytting: 

1) indre lytting, 2) fokusert lytting, 3) global lytting. 

Indre lytting er lytting ut i fra dine egne oppfattelser og meninger. Man lytter da for å forstå 

selv: Hva forstår jeg? Hva synes jeg om det som blir sagt? Man lytter og ser om man 

gjenkjenner noe av det som blir sagt, for eventuelt å komme med en historie selv. Man 

filtrerer ut informasjon mens man leter etter bekreftelse på egne tanker. Slik kan det bli til 

at man hører det man ønsker å høre, eller tror vedkommende vil si – i stedet for å lytte etter 

hva det faktisk er personen forteller. I coaching sammenheng er dette en lite konstruktiv 

måte å lytte på. Man lytter ikke da åpent, og får også som oftest ikke med seg alt som sies. 

Fokusert lytting er på et nivå hvor man ikke lenger er nysgjerrig på egne vegne, men på den 

andres vegne. Man fokuserer på innholdet i det vedkommende sier. Det er viktigere å finne 

ut av hva som egentlig blir sagt, enn å tolke det inne i sine egne mentale modeller. Men det 
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er allikevel et moment ved tolkning at man forstår ut i fra sin egen horisont. Man kan altså 

ikke skille at man lytter og forstår fra sin egen måte og forstå på, det er jo en forutsetning 

for i det hele tatt og forstå. Men poenget er at man ikke lytter for å gjenkjenne eller dømme, 

men for å lytte til budskapet vedkommende har. Ved slik lytting vil personen som forteller 

få en oppfattelse av å bli hørt, og mulighet til å gå dypere inn i sine refleksjoner. Fokusert 

lytting krever en evne til å forstå og sette seg inn i en annen persons tankeverden ved hjelp 

av vilje, det krever en form for empati hos den enkelte. 

Global lytting er fokusert lytting, men i tillegg til å lytte til ordene kobler man inn alle 

sansene. Man er oppmerksom på lyd, lukt, syn, smak følelser og intuisjon. Ved slik lytting 

vil man f.eks. kunne fange opp underliggende momenter i et budskap gjennom toneleie, 

rytme, kroppsspråk og liknende. Man lytter globalt etter alt som kan bidra til å forstå og 

tolke det som formidles. Gjerde forklarer at en tommelfingerregel er at 90% eller mer av et 

emosjonelt budskap er nonverbalt. Altså er det essensielt at man lytter og er oppmerksom 

utover ordene som blir sagt. 

Schussel skisserer noen elementer i aktiv lytting (som hun for øvrig kaller effektfull lytting) 

som er noenlunde sammenfallende med det Gjerde sier. Ved å følge med på kroppsspråk og 

måten ting blir sagt på – kan man oppfatte mer ut av det som sies enn det som eksplisitt blir 

sagt. F.eks. kan toneleie og tempo gi signaler om budskapet i det som kommuniseres – hele 

vårt paraspråk sender ut slike signaler. Altså er dette noe av det samme som Gjerdes begrep 

global lytting. I tillegg kan det å lytte etter essensen i det som sies være meget nyttig. En 

utøver kan f.eks. fortelle lange historier eller forklare noe med mange ord. En coach bør da 

lytte etter essensen om det som blir sagt, og komme fram til hva den egentlige kjernen er. Å 

kunne lytte ”gjennom” fortellingen og finne essensen (Schussel, 2000). 

 

For å opparbeide evne til å lytte aktivt, og også for å tydeliggjøre overfor den andre at man 

gjør det, er det en rekke virkemidler man kan ta i bruk. Gåserud sier blant annet at for å vise 

interesse, og at man virkelig lytter – kan man bruke tegn som øyekontakt, nikk og 

”bifallsgrynt” (Gåserud, 2000). Disse typene virkemidler mener jeg burde kritiseres i 

forhold til at de også kan ha negativ virkning. F. eks kan de brukes av en som ikke er 

interessert, men som føler at han må høre etter allikevel – og bruker da denne type tegn for 

å virke interessert. Det kan til og med kanskje virke provoserende å prate med en person 
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som gir nikk og bifallsgrynt hele tiden idet man kanskje søker etter en annen type 

deltagelse. Men til en viss grad, kan slike tegn ha en virkning, men er ikke tilstrekkelig. 

Gjerde beskriver flere typer virkemidler man kan ta i bruk for aktiv lytting: 

• artikulere/gjenta 

• avklaring 

• løse floker 

• avbryte/ta føringen 

• konkludere 

 

Noen av disse virkemidlene er best egnet for bruk i en coachingsamtale, og kanskje ikke 

like relevante ved ordinær kommunikasjon mellom mennesker. Det kan allikevel være 

elementer i disse som kan være nyttige. 

Jeg vil her forklare disse virkemidlene i den retning hvor man med fordel kan bruke de i en 

vanlig samtale – og ikke bare som en teknikk for en coach (som Gjerde sin fremstilling er 

fokusert på). 

Å artikulere vil si å sette ord på det vi hører vedkommende sier eller ser han gjør. Dette kan 

gjøres ved å gjenta det som blir sagt, eller ved å tegne et bilde av situasjonen. Ved å gjenta 

det som blir sagt med egne ord, vil man komme frem til om man har forstått budskapet 

riktig eller ikke, i tillegg til at det gir senderen en følelse av å bli hørt og forstått. Slik kan 

lettere misforståelser oppklares eller unngås, og det kan også bidra til at senderen blir mer 

bevisst på hvordan han formulerer seg og hva som er viktig i budskapet. Slik kan mottaker 

også blir mer bevisst og oppmerksom på det som blir sagt. 

Avklaring kan brukes i forlengelse med å gjenta. Man gjentar da gjerne det som blir sagt, 

for så å stille et lukket spørsmål (spørsmål som gir ja-/nei-svar) for å avklare. På denne 

måten både bekrefter man at man lytter, og gir mulighet til å avklare eventuelt utydeligheter 

eller misforståelser. 

Å løse floker og avbryte eller ta føringen er virkemidler som er mer relevante og 

virkningsfulle i en coachingrelasjon – altså der formålet med samtalen er at en person 

ønsker og blir coachet. 

Man kan til en viss grad benytte seg av avbrytelser i vanlige samtaler og, men man skal 

være oppmerksom på at dette ofte kan bli betraktet som uhøflig og at man er uinteressert. 

Tilfeller der det kan være virkningsfullt å avbryte kan f.eks. være der en medarbeider 
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ønsker komme med en ide eller innspill, men i stedet forteller ting som er irrelevant for 

dette. Skal man avbryte bør man da fortelle at man gjør det, og hvorfor. I tillegg bør man 

komme med et spørsmål om hva det var vedkommende egentlig ønsket å si. Avbrytelser 

kan man også benytte seg av for å konkludere. Konkludere er noe i nærheten av å gjenta, 

men man forsøker finne kjernen i det som blir sagt. Hva var essensen i det vedkommende 

sa? Man kan da f.eks. først gjenta det som blir sagt, for så å konkludere hva som var 

kjernen. For å gjøre dette, kan man da benytte seg av avbrytelser til en viss grad. Sett i 

sammenheng med kommunikasjonsteori kan dette sees som en aktiv og bevisst bruk av 

punktuering. Man tar føringen i samtalen ved å avbryte eller gjenta, noe som vil endre 

responsen til den andre. 

Ved bruk av dette verktøyet i coaching er det viktig å være klar over relasjonen mellom 

partene, f.eks. å være obs på et skjevt maktforhold mellom leder og medarbeider som nevnt 

over. Det kan virke støtende på en medarbeider, og et uttrykk for utøvelse av makt dersom 

en leder avbryter hele tiden. Punktuering er altså viktig å tenke på i forhold til relasjonen 

mellom partene. Dette kommer jeg også tilbake til i kapitel 5. 

Kommunikasjonshandlingen kan også bli påvirket symmetrisk eller komplementært som 

følge av bruk av denne typen virkemidler. 

Det kommunikasjonsteoretiske rundt bruk av coachingverktøy er altså meget viktig og også 

ha kunnskap om, noe coachinglitteraturen så og si utelater helt. 

2.4.3 Nysgjerrighet 

I forbindelse med aktiv lytting trekker Gjerde frem nysgjerrighet som et viktig element i 

coaching. Det å være nysgjerrig kan åpne dører og føre med seg oppdagelser. Det kan føre 

til at vi ikke tar ting for gitt, men heller er åpne for det som kan skje. Nysgjerrighet kan 

bidra til at vi er mer lekne, og ønsker utfordre på en kanskje litt mindre fornuftig måte. 

Altså kan det bidra til å senke våre grenser, og kanskje bli mer kreative. Gjerde oppfordrer 

til å være nysgjerrig ”som et barn”, hun sier: ”jo mindre forstand hos coachen, jo mer plass 

blir det til utøver og hans forstand”(Gjerde 2003, s.118). Altså kan man heller stille et 

spørsmål for mye enn for lite. Man kan godt tillate seg ved å være nysgjerrig å stille 

spørsmål man kanskje ellers vil oppfatte som ”dumme”. Som virkemidler for aktiv lytting 

og nysgjerrighet trekker både Schussel, Gjerde og Gåserud frem effektfulle spørsmål – som 

jeg kommer inn på nedenfor. 
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2.4.4 Effektfulle spørsmål 

Effektfulle spørsmål skal først og fremst ha den virkningen at det setter i gang en 

tankevirksomhet hos utøveren (Gjerde 2003). Gåserud kaller dette åpne spørsmål, som skal 

ha til hensikt å få så mye som mulig informasjon fra medarbeideren/utøveren. Måten 

Gåserud fremstiller dette på, kan virke både negativt og utnyttende. Jeg vil utfylle det han 

sier med at den informasjonen man henter ved effektfulle spørsmål ikke har som formål å 

tilfredsstille personlig interesse eller gagn. Spørsmålene skal være åpne for å få ut så mye 

informasjon som mulig til fordel for den som spørres. Dette med mål om at vedkommendes 

læring, formulering og handling kommer i fokus. Åpne eller effektfulle spørsmål (jeg 

velger å bruke denne betegnelsen) er ment å ikke kunne gi et enkelt ja, eller nei-svar på. 

Det skal gi utøveren tid til å tenke og reflektere over svaret. På en slik måte vil også 

effektfulle spørsmål bringe frem en innsikt, klarhet, handling og /eller positiv forpliktelse 

utøveren (den som blir spurt) (Gjerde,2003). Spørsmålene skal da heller ikke stilles som 

ledende. Ved å stimulere til at utøveren finner svarene selv, kan dette hjelpe på både egen 

følelse av ansvar, forpliktelse og motivasjon. Det vil si at det kan gi utøveren en følelse av 

selv å ”eie” svarene. Ved slik riktig bruk av effektfulle spørsmål kan det hjelpe utøveren til 

egen tankevirksomhet, som igjen kan inspirere til nyskaping og kreativitet (Gjerde, 2003). 

Hvordan dette kan anvendes i forhold til kommunikasjon kommer jeg tilbake til under 

analysen. 

Effektfulle spørsmål begynner gjerne med et spørreord; hva, hvordan, hvor, hvem, når og 

hvorfor. De er også gjerne korte og lite ufyllende, idet dette kan innvirke på å få et mer 

utfyllende svar. Dersom en utøver eller medarbeider f.eks. konstaterer at noe er slik er eller 

slik – at det f.eks. er noe som ikke fungerer, vil det være en del av å utøve coaching å lytte 

aktivt til hva som sies (essensen) og dermed komme med oppfølgingsspørsmål startende 

med et spørreord. Dette fordrer imidlertid veldig stor åpenhet både hos medarbeider og 

leder. Medarbeider må for det første ha tillit til lederen for kanskje i det hele tatt å 

konstatere noe som ikke fungerer, i tillegg må lederen stille seg åpen for hva som sies. 

Dette er store utfordringer som ikke er like lett for alle å lære seg. Spørsmål som er korte og 

begynner med et spørreord, har også ofte positiv effekt hos den som blir spurt – bortsett fra 

kanskje i de tilfeller der emnet er et emosjonelt vanskelig tema. Men det kan allikevel ofte 

være nyttig å berøre slike områder, selv om det er vanskelig. Grunnen til at det som oftest 

bli oppfattet som positivt, er fordi det innbyr til en interesse og nysgjerrighet fra den som 
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spør. I tillegg er mange mennesker ganske glad i å fritt få prate om seg selv (Gjerde, 2003). 

Ett spørreord man derimot kan være litt mer forsiktig med å bruke, er hvorfor. Dette kan 

nemlig fort føre til at vedkommende føler han blir satt i forsvarsposisjon. At noe må 

forklares for å forsvares. De aller fleste spørsmål hvor man vil ta tak i en årsak, kan 

omformuleres til å begynne med hva i stedet. 
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KAPITEL 3 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG KULTUR 

Dette kapitelet vil ta for seg rammen for problemstillingen i denne oppgaven. Jeg vil 

presentere kort hva som forstås med organisasjoner, struktur og organisasjonskultur. Disse 

punktene er valgt ut fordi jeg ser de som mest relevante for denne oppgavens fokus om 

kommunikasjon. Andre momenter kan nok også være av betydning, men grunnet 

plassmangel og omfang var jeg nødt til å velge ut noen momenter. 

Før jeg går videre vil jeg rette noen korte kritiske bemerkninger til litteraturen jeg henviser 

til i dette kapitelet. Den engelske originallitteraturen jeg anvender er for så vidt ganske god. 

Den er objektiv, og henviser igjen til veldig mange store og gode undersøkelser som 

begrunner fremstillingen i boken. Men allikevel er det ganske tung og uhåndgripelig 

litteratur for en slik oppgave. Disse bøkene er meget omfattende, og krever et eget teoretisk 

studium. Jeg har da tatt for meg noen norske forfattere som baserer seg på denne engelske 

litteraturen, og en engelsk bok oversatt til norsk. Det jeg etter hvert oppdaget med denne 

norske litteraturen i det jeg satt og kryss-sjekket referansene, var at det er en del 

tolkningsfeil og misbruk av tekst. Så langt jeg har hatt mulighet har jeg forsøkt å kartlegge 

dette, og det vil bli fortløpende kommentert i teksten. I tillegg er de norske fremstillingene 

ganske oppskriftbasert, og lite objektive. De fremstiller en del av organisasjonstematikken 

som uttømmende ferdig produkt. Så komplekse som organisasjoner kan være og fungerer, 

mener jeg at dette er en meget uheldig måte å skrive slik litteratur på. 

3.1 Organisasjonsstruktur – en avklaring 

Med organisasjoner siktes det her til alle slags type bedrifter som produserer enten en vare 

eller tjeneste. Det være seg offentlige eller private bedrifter. Jeg velger å bruke ordet 

organisasjon fordi jeg synes det er mest dekkende. 

I alle typer organisasjoner kan det kartlegges en form for struktur. Noen vil ha en mer 

fremtredende struktur enn andre. 

Her vil jeg ikke ta utgangspunkt i noen spesielle strukturer, men forsøke å gi en mer 

oversiktsmessig fremstilling av ulike type organisasjonsformer fra et teoretisk perspektiv. 

 

Struktur kan fremstilles på mange forskjellige måter, og ofte blir et endimensjonalt 

organisasjonskart benyttet. Dette viser først og fremst hvordan stillinger er knyttet til 
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hverandre horisontalt og vertikalt, og det kan også si noe om oppbyggingen av struktur – 

f.eks. om det er en hierarkisk eller flat struktur. Noe jeg vil komme inn på senere. 

Ulike organisasjoner kan benytte forskjellige modeller for strukturering av mennesker, og 

samtidig ha en rekke felles egenskaper. Alle organisasjoner har sine målsetninger, grenser, 

ledelsesnivåer, kommunikasjonssystemer, samordningsmekanismer og karakteristiske 

prosedyrer. Den strukturelle profilen varierer derimot sterkt mellom ulike typer 

organisasjoner. Hvordan den formelle strukturen ser ut, er svært avgjørende for hva en 

organisasjon er i stand til å utrette. Strukturen kan også spille en viktig rolle for 

organisasjoners yteevne. Hvordan den formelle strukturen av roller og relasjoner skal 

utformes, er en problemstilling som står høyt oppe på organisasjoners og spesielt lederes 

dagsorden. To sentrale spørsmål oppstår ofte ved forsøk på å finne det beste svaret på 

utforming av strukturer: 1) hvordan arbeidet skal fordeles (differensiering) og 2) hvordan 

arbeidet som utføres av ulike personer og avdelinger, skal samordnes etter det er fordelt 

(samordning) (Bolman & Deal 2004, s 73). Spesielt under punkt to kommer 

kommunikasjon inn som en meget viktig del av denne prosessen, noe jeg vil komme tilbake 

til senere. Av den grunn er struktur viktig å belyse i denne sammenheng, i forhold til 

samordning og kommunikasjon. Både differensiering og samordning er som oftest en 

sentral oppgave for ledelsen i en organisasjon, det vil da i denne fremstillingen refereres en 

del til ledere ved forklaring av disse oppgavene. 

 

Jacobsen og Thorsvik (2002) beskriver organisasjonsstruktur på en noe lik måte som 

Bolman & Deal, men de har noen flere elementer med. De formulerer hvordan bygge opp 

struktur som spørsmål: 

• Hvilke oppgaver må vi løse for å realisere målene? 

• Hvordan skal oppgavene fordeles? 

• Hvordan skal oppgavene koordineres? 

• Hvordan skal myndighet til å fatte beslutninger fordeles i organisasjonen? 

(Jacobsen og Thorsvik 2002, s. 71-72). 

 
Vi ser altså her at spørsmål nummer to og tre er sammenfallende med differensiering og 

samordning som over. I tillegg er det da lagt til et spørsmål om hvilke oppgaver 

organisasjonen har, og beslutningsmyndighet. Dette er viktige spørsmål ved utforming av 
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struktur. Beslutningsmyndighet vil jeg komme tilbake til etter forklaring av samordning, 

siden disse har direkte tilknytning til hverandre. 

3.2 Samordning 

Organisasjoner prøver i hovedsak å oppnå formell samordning og kontroll på to måter: 1) 

vertikalt, gjennom virkemidler som formell myndighet, regler og retningslinjer, og 

planleggings- og kontrollsystemer, og 2) horisontalt, gjennom formelle og uformelle møter, 

arbeids- og prosjektgrupper, stillinger eller avdelinger med samordningsansvar, 

matrisestrukturer og nettverksorganisasjoner (Bolman & Deal 2004, s. 74 og 77). I bunn og 

grunn forekommer det vertikal samordning når folk på høyere nivå koordinerer og styrer 

arbeidet til underordnede. Den horisontale samordningen er mer uformell. Den forekommer 

når folk som befinner seg på samme nivå kommuniserer med hverandre ansikt til ansikt. 

Uformell kommunikasjon er den viktigste formen for horisontal samordning, og den er 

livsnødvendig for enhver organisasjon, den kan sammen med formelle møter betegnes som 

hjørnesteinene i en organisasjon (Bolman & Deal, 2004). Jeg vil da komme nærmere inn på 

utfordringene rundt dette under kommunikasjonsbarrierer, kapitel 4. Oppbyggingen av 

struktur etter disse prinsippene har betydning for kommunikasjonen. Vertikal samordning 

sier noe om kommunikasjonskanalene og rekkene, og horisontal samordning sier noe om 

selve kommunikasjonen og informasjonsflyten. 

Den relative betydningen av vertikal og horisontal samordning beror først og fremst på hva 

organisasjonen driver med, og på miljøet. Vertikal samordning er oftest av størst betydning 

når miljøet er forholdsvis stabilt, arbeidet er forutsigbart og godt forstått, og behovet for 

ensartethet er stort. Denne typen samordning kan realiseres ved å etablere en 

kommandolinje, regler, strategier og standardprosedyrer, eller ved å iverksette 

planleggings- og kontrollsystemer. Horisontal samordning er oftest dominerende i 

organisasjoner som utfører kompliserte oppgaver i miljøer med stor usikkerhet og hurtige 

endringer. Horisontale teknikker er utviklet for å gjøre samordningen mer fullstendig. Som 

regel vil ikke en vertikal samordning være tilstrekkelig. Teknikkene for horisontal 

samordning omfatter (1) formelle og uformelle møter for å utarbeide planer, løse problemer 

og fatte beslutninger, (2) prosjektgrupper som samler representanter fra forskjellige 

områder og med ulik kompetanse for å arbeide sammen om et spesielt program eller 
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prosjekt, (3) samordnende roller som fungerer ved hjelp av overtalelse og formidling av 

informasjon snarere enn gjennom makt og regler, og (4) matrisestrukturer hvor folk har mer 

enn én sjef. Altså ser vi her enda tydeligere at kommunikasjon er en meget vesentlig del av 

den horisontale samordning. Etter som organisasjoner blir mer differensierte, teknologien 

mer avansert, og omgivelsene mer omskiftelige, øker behovet for horisontal 

kommunikasjon. 

Størrelsen på en organisasjon er av stor betydning for samordning, og om behovet for 

samordning er størst vertikalt eller horisontalt. F.eks. vil en liten bedrift med kanskje to 

ansatte ikke ha særlig behov for sterk vertikal samordning, men basere seg på horisontal 

samordning. I en slik bedrift vil da også den uformelle kommunikasjon horisontalt være av 

avgjørende betydning. 

 

For å nå mål, og håndtere driften av en organisasjon er kommunikasjon livsnødvendig. Men 

det er ikke bare kommunikasjon i seg selv, men hvordan den fungerer, som er det 

essensielle og ta tak i. Kommer informasjon frem? Får man formidlet de budskap man som 

medarbeider eller leder har videre i organisasjonen? Er det et åpent eller lukket 

kommunikasjonsmiljø? Dette er spørsmål som er kjernen i denne fremstilling for diskusjon 

av struktur, samordning og organisasjonskultur. Noe som legger rammen for diskusjonen 

av kommunikasjonsbarrierer senere. 

3.3 Beslutningsmyndighet 

Det er viktig i denne sammenheng å se litt på beslutningsmyndighet fordi dette henger nøye 

sammen med både struktur, samordning og kommunikasjon. Hvordan og hvem som fatter 

beslutninger i en organisasjon er selve kjernen i hele driften. En organisasjon kan ikke 

fungere uten at beslutninger blir fattet. For å vite hvem som fatter beslutninger, og hva 

slags ansvarsområde den enkelte medarbeider har i forhold til det, er kommunikasjon 

mellom alle leddene i organisasjonen helt nødvendig. Jeg vil da kort her forklare de mest 

typiske systemene for beslutningsmyndighet, og gi eksempler på betydningen av dette. I 

denne sammenheng vil jeg ta med eksempler fra Radisson SAS kjeden (min egen 

arbeidsplass). Dette er en meget stor internasjonal organisasjon som kan tjene for mange 

eksempler i denne oppgaven, noe jeg vil benytte meg videre av. 
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Beslutningsmyndighet kan betegnes ved hjelp av begrepene sentralisering og 

desentralisering for å angi på hvilket nivå i organisasjonen myndighet for å fatte 

beslutninger er plassert. I enhver organisasjon må man ta stilling til hva som er mulige 

fordeler og ulemper ved henholdsvis å sentralisere eller å desentralisere 

beslutningsmyndighet. Generelt kan man si at sentralisert beslutningsmyndighet har 

følgende fordeler: a) man kan gi klare styringssignaler, b) man kan sikre en ensartet praksis 

og personalpolitikk, og dette fører til: c) forutsigbarhet i organisasjonens virksomhet. F.eks. 

i forhold til Radisson SAS er det fra øverste hold (fra hovedkontoret i Brussel) gitt klare 

retningslinjer for driften av de enkelte hotellene rundt omring i verden. Dette for å sikre en 

ensartethet og felles bedriftsfilosofi. Med bedriftsfilosofi siktes det til i denne sammenheng 

de visjoner og prinsipper organisasjonen er bygget opp rundt. Dette fører da til at uansett 

hvor i verden du besøker et Radisson SAS hotell, skal du kunne få den noenlunde samme 

opplevelsen og tilbud. For å formidle disse visjonene og målene om organisasjonen krever 

det en utstrakt kommunikasjon fra toppledelsen og videre nedover helt ned til det 

enkelte hotell. 

Det er imidlertid også klare ulemper ved å sentralisere beslutningsmyndighet. 

De viktigste er blant annet at informasjonsproblemer som kommer av at kunnskap på ulike 

steder i organisasjonen ikke utnyttes fullt ut, f.eks. vil toppledelsen i Brussel ha lite 

kunnskap om de lokale forhold tilknyttet det enkelte hotell. Dette er det da viktig at 

hotellene og ledelsen der kommuniserer oppover. En annen ulempe kan være lav 

motivasjon blant underordnede på grunn av liten anledning til å ta initiativ og jobbe kreativt 

– man kan f.eks. føle ved det enkelte hotell at det gis veldig lite rom for egne ideer, 

tilpasninger og styring. Svekket ansvarsfølelse blant underordnede som følge av liten 

anledning til å delta i sentrale beslutninger som er bestemmende for deres egen 

arbeidssituasjon kan også være en ulempe. 

 

Fordelene ved å desentralisere beslutningsmyndighet er blant annet at man får utnyttet den 

kunnskap og erfaring underordnede har om lokale forhold – altså vil kanskje toppledelsen 

kunne dra bedre nytte av de kunnskapene ledelsen ved det enkelte hotell har. Den kan 

fremheve fleksibilitet og rask tilpasning i organisasjonen, og motivere underordnede. 

Desentralisert beslutningsmyndighet kan også stimulere til kreativitet og styrke de 
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underordnedes ansvarsfølelse. I Radisson SAS kjeden har de f.eks. et system som legger 

opp til at medarbeiderne ved hotellene skal kunne ta tak i problemer på egenhånd, og løse 

de der og da. Denne ordningen kalles ”Make it Right”, og alle medarbeidere kurses i dette. 

Ordningen består i at dersom en medarbeider møter en klage eller et problem fra en gjest, 

skal han så langt det lar seg gjøre ta problemet der og da, og løse det til beste for gjesten. 

Man skal altså ikke være nødt til å konferere med en overordnet for å bekrefte at den 

løsningen man velger er grei. Til slike situasjoner benyttes et skjema, hvor medarbeideren i 

etterkant forklarer situasjonen slik at eventuelle utgifter for hotellet eller lignende følger 

med seg en forklaring. Det gis altså ansvar over til den enkelte medarbeider for å fatte 

beslutninger selv, til beste for gjesten. Slik vil man kunne holde et godt servicenivå, og få 

gjesten til å føle seg ivaretatt. 

Ulemper ved å desentralisere beslutningsmyndighet er først og fremst faren for 

suboptimalisering, dvs at underordnede fatter beslutninger for å realisere delmål uten å ta 

tilstrekkelig hensyn til organisasjonens overordnede mål. (Jacobsen og Thorsvik 2002). I 

Radisson SAS kan dette være en fare muligens fordi organisasjonen er så stor, at dens 

hovedmål kanskje blir for uhandgripelig for den enkelte, det vil da være viktig å holde en 

løpende kommunikasjon gående om både delmål og overordnede mål. 

For å fortsette på eksempelet om ”Make it Right” er dette er system som etter min 

oppfatning fungerer relativt godt. Alle medarbeidere kurses i hvordan ta ansvar i 

situasjoner, og fatte en best mulig beslutning. Grunnlaget for dette legges også i 

organisasjonens personalpolitikk og bedriftsfilosofi utad. Altså er beslutningsmyndigheten i 

dette eksempelet til en viss grad desentralisert, men når det kommer til større beslutninger 

angående f.eks. hotellets drift og kostnader, er dette beslutninger toppledelsen tar. Men 

denne beslutningsmyndigheten er også videre fordelt til hovedkontoret for Radisson SAS 

kjeden i Brussel. Det enkelte hotell er altså ikke suverent i sin beslutningsmyndighet, men 

styres fra hele kjedens hovedledelse. Vi ser her altså at dette eksempelet har en blanding av 

både sentralisert og desentralisert beslutningsmyndighet. Min oppfatning er at i jo sterkere 

grad man velger en form for desentralisert beslutningsmyndighet, desto viktigere er det 

med horisontal samordning og kommunikasjon. Dette fordi det er viktig å informere og gi 

klare beskjeder om f.eks. retningslinjer og regler for beslutninger. Det er også veldig viktig 

for å informere og innlemme medarbeidere i organisasjonens mål og bedriftsfilosofi. 
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Det er altså av betydning for organisasjonens virksomhet hvor beslutningsmyndigheten 

ligger. Strukturen i organisasjonen gir som regel et bilde på hvordan 

beslutningsmyndigheten er fordelt. Min oppfatning er at det ikke nødvendigvis trenger å 

foreligge en enten/eller situasjon, altså trenger ikke beslutningsmyndigheten enten å ligge 

hos ledelsen eller hos mellomledere også videre nedover. Det kan godt være at det finnes 

ganske intrikate systemer i en bedrift for beslutninger og ansvar. Hva slags former for 

beslutningsmyndighet man velger, er også av betydning i forhold til organisasjonens 

struktur. 

3.4 Organisasjonsformer 

Fordi organisasjoner støter på ulike omstendigheter, utvikler de ulike former for struktur. 

Å reagere på disse strukturelle dilemmaene med en hensiktsmessig strukturell 

konfigurasjon er en stadig utfordring for ledere. 

Mintzberg (1979) starter sin diskusjon av organisasjonsutforming med å forsøke å avklare 

hvilke hoveddeler en organisasjon består av. Han argumenterer for at alle organisasjoner i 

varierende grad består av fem hoveddeler: 

• en operativ kjerne, 

• en mellomledelse, 

• en toppledelse/strategisk toppunkt, 

• en teknostruktur og 

• en støttestruktur. (1979, s.20) 

Den operative kjerne er der alt grunnleggende arbeid foretas. Denne består av mennesker 

som utfører alle produksjonsrelaterte aktiviteter som innkjøp, salg og produksjon. 

Mellomledelsen er den gruppen som fører tilsyn, kontrollerer, styrer og sørger for ressurser 

til operasjonsarbeiderne. De har også ansvar for å formidle informasjon til den 

operative kjerne. 

Toppledelsen er den øverste ledelsen der det øverste administrative ansvaret ligger. Den 

øverste ledelsen fokuserer på omgivelsene omkring organisasjonen, bestemmer 

oppgaver og trekker opp de store linjene. 

Teknostrukturen rommer spesialister og analytikere som ikke inngår i selve produksjonen, 

men som påvirker denne gjennom å utforme planer, sette opp rutiner og drive 
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opplæring eller økonomikontroll. De standardiserer, måler og inspiserer resultater og 

prosesser. 

Støttestrukturen er også en gruppe som ikke inngår i produksjonen, men som utfører 

oppgaver som støtter eller letter de øvriges arbeid. 

Mellom alle disse leddene i organisasjonen er det overveiende viktig og essensielt at 

kommunikasjonsflyten fungerer, og informasjon når frem. 

 

Ut fra dette grunnrisset utviklet Mintzberg (1979) fem grunnleggende organisatoriske 

konfigurasjoner: enkel struktur, maskinbyråkrati, fagbyråkrati, divisjonalisert struktur og 

”ad-hoc-krati”. Hver av disse formene skaper sine egne særegne utfordringer for ledere. Det 

vil også gi ulike utfordringer i forhold til kommunikasjon og informasjonsflyt hva slags 

konfigurasjon organisasjonen har, og det har meget stor betydning for 

beslutningsmyndighet – noe jeg vil kort gi et eksempel på nedenfor. 

 

Enkel struktur. Denne strukturen er enkel, den har bare to nivåer: det strategiske toppunktet 

og et operasjonsnivå. Samordning mellom nivåene og mellom de ansatte oppnås i hovedsak 

gjennom direkte tilsyn. Beslutningssystemet er sentralisert, lederen tar de fleste 

beslutninger. Den enkle strukturen er dominerende for nesten alle firmaer som er i 

startfasen. 

 

Maskinbyråkrati. I motsetning til enkle hierarkier har maskinbyråkratier en stor stab og en 

stor teknostruktur – det er mange lag mellom toppunktet og driftsnivåene. De viktigste 

beslutningene blir fattet på det strategiske toppunktet i organisasjonen. Maskinbyråkratiet 

er karakterisert ved sentralisert beslutningsmyndighet og høy grad av formalisering fordi 

man styrer og koordinerer mye av virksomheten gjennom skriftlige regler og prosedyrer. 

Denne strukturen er typisk for organisasjoner med rutinemessig pregede oppgaver. Dens 

største utfordring er derfor i forhold til å motivere og tilfredsstille ansatte. I slike 

organisasjoner vil det ofte oppstå spenninger mellom mellomledere og toppledelsen, både i 

forhold til beslutningstagelse og nyskaping. 

 

Fagbyråkrati/det profesjonelle byråkratiet. Fagbyråkratier er flate, desentraliserte 

strukturer: styringen foregår hovedsakelig gjennom den faglige skoleringen av 
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medlemmene (profesjonelle). Den ansatte i den operative kjerne er tildelt mye 

beslutningsmyndighet og handlefrihet i det daglige arbeidet, men ikke i forhold til rent 

økonomisk-administrative spørsmål, derav betegnelsen byråkrati. Fagbyråkratier reagerer 

ofte langsomt på forandringer i omgivelsene. Dens styrke er dens faglige tyngde, og veldig 

mange av medlemmene er sentrale nøkkelspillere i forhold til sin kunnskap. Ulemper kan 

derimot f.eks. være rivalisering mellom ansatte/faggrupper. 

 

Divisjonalisert struktur. I denne organisasjonstypen blir hovedmengden av arbeidet utført i 

kvasiselvstyrte avdelinger. Divisjonene operer innen bestemte markedssegmenter og huser 

hver sine funksjonelle avdelinger. Det strategiske toppunktet inngår en avtale med hver 

divisjon. Divisjonene får utstrakt selvstyre, men de er ansvarlige for å oppnå visse målbare 

resultater: fortjeneste, omsetningsøkning og kapitalavkastning. Det vil ofte også her oppstå 

spenninger mellom divisjonsledere og toppledelsen i form av beslutningstakelse. Ofte vil 

divisjonsledere føle at de ønsker mindre kontroll fra toppledelsen, og være mer autonom. 

Og omvendt vil ofte toppledelsen mene at de bør utøve mer kontroll. 

Den divisjonaliserte strukturen brukes ofte i nonprofitorganisasjoner, men den er 

uhåndterlig dersom ikke målene er målbare, og det kan skapes et pålitelig 

informasjonssystem. 

 

Ad-hoc-krati - den innovative organisasjon. Dette er en løs, fleksibel og selvfornyende 

struktur som hovedsakelig er knyttet sammen gjennom horisontal samordning. 

Beslutningsmyndighet er ofte desentralisert, og regler og prosedyrer ikke formalisert. En 

ad-hoc-kratisk struktur kan finnes på det operative eller på det administrative nivået. Ad-

hoc-strukturer finnes ofte i forhold preget av turbulens og raske endringer. Ad-hoc-kratier 

passer ikke særlig godt til rutinepregede og repeterende oppgaver. Det fungerer best når 

personer i en organisasjon må utføre kreative oppgaver i raskt skiftende omgivelser. 

 

I for eksempel en stor bedrift som baserer seg på produksjon av varer, med struktur 

lignende et maskinbyråkrati (se nedenfor) vil sentralisering kanskje fungere best i forhold 

til å sikre produksjon og ensartethet på produktene (eks produksjon av bildeler). 

Et fagbyråkrati vil kanskje være mest tjent med desentralisering av beslutningsmyndighet i 

forhold til utnyttelse av kunnskap og kreativitet (eks reklamebyrå, utdanningsinstitusjon). I 
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eksempelet over fra Radisson SAS kjeden, er dette en organisasjon med en relativt utpreget 

hierarkisk struktur, som baserer seg på både på vertikal og horisontal samordning. Den 

hierarkiske strukturen er nødvendig fordi det er en meget stor organisasjon med veldig 

mange underavdelinger. Den vertikale samordningen er således også nødvendig for å 

formidle bedriftens mål og policy, f.eks. om Make it Right. Den horisontale samordningen 

bidrar til å gjennomføre disse målene og filosofiene i praksis. Hvordan kommunikasjonen 

har innvirkning på dette, vil være en videre diskusjon i denne oppgaven under 

kommunikasjonsbarrierer. De ulike strukturformene jeg har nevnt i denne sammenheng, vil 

også bli tatt opp igjen og eksemplifisert i videre kapitler. 

3.5 Organisasjonskultur 

Organisasjonskultur gir et meget godt perspektiv for å forstå hvorfor ting skjer i 

organisasjonen, og for å studere kommunikasjon i organisasjonen. I følge Eisenberg g Riley 

( i Jablin og Putman, 2001) Viser studier av organisasjonskultur i et 

kommunikasjonsperspektiv at kommunikasjon er et vesentlig element i 

organisasjonskulturen, ikke bare internt, men også i kommunikasjon med omgivelsene 

utenfor organisasjonen. Dette vil jeg komme tilbake til, men først vil jeg ta for meg noen 

definisjoner av organisasjonskultur for å avklare dette begrepet nærmere. 

Organisasjonskultur er ”basisen forventningene til ansattes arbeidsmiljø og oppgaver 

springer ut i fra” (Goldhaber 1993, s. 69). Hva ligger til grunn for de forventninger og 

holdninger ansatte har? Dette er en del av organisasjonskulturen, og forstå de 

bakenforliggende faktorer som danner det miljøet organisasjonskulturen kan kjennetegnes 

ved. 

 

Organisasjonskultur kan tolkes som en slags blanding av en grunnleggende filosofi om 

organisasjonens mål og virkeområde, og dens oppbygging og innhold. Både menneskene i 

organisasjonen, og dens konfigurasjon i seg selv bidrar til utforming av kultur. Et annet 

spørsmål er hvordan kulturen dannes. Dannes den av menneskene i organisasjonen, eller av 

organisasjonens struktur og overordnet mål? Dette vil jeg komme nærmere inn på nedenfor. 
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Både Busch og Vanebo (1995), Jacobsen og Thorsvik (2002) og Erlien (2003) tar for seg 

Edgar Scheins beskrivelse av hva organisasjonskultur består av.  

Schein definerer kultur slik: 

”for å si det kort, vil jeg, uansett hvilket strukturelt nivå jeg befinner meg på, legge 

følgende mening i ordet kultur: Et mønster av grunnleggende antakelser – skapt, 

oppdaget eller utviklet av en gitt gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine 

problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon – som har fungert 

tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant og til at det læres bort til nye 

medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse 

problemene” (Jacobsen og Thorsvik 2002, s.118) 

Denne definisjonen synes jeg gir et veldig absolutt inntrykk av hva organisasjonskultur 

består i. F.eks. det at det forutsettes at disse grunnleggende antakelsene har fungert 

tilstrekkelig bra. Dette mener jeg ikke er en forutsetning for hva en kultur består i, men 

heller en idealtypifisering av hvordan den burde være. En kulturs innhold og tradisjon kan 

godt videreføres i organisasjonen uten at den nødvendigvis fungerer så bra. Og hvordan kan 

man i det hele tatt ”måle” om en organisasjonskultur fungerer bra eller ikke? Jeg vil også 

argumentere for at å tolke en organisasjonskultur dit hen at det angir den ”rette måten” å 

oppfatte, tenke og føle på i forhold til problemer er noe kategoriserende og alt for 

uttømmende i forhold til hvordan ting faktisk fungerer. Jeg er tilbøyelig til å anta at det 

finnes organisasjonskulturer der noe av målet og visjonen med bedriften er å tenke 

annerledes enn de andre - å kunne tenke nytt og legge til rette for kreativitet. F.eks. i en 

organisasjon med en struktur lignende et ad-hoc-krati vil det verken være ressursutnyttende 

eller nyskapende at kulturen i organisasjonen former den ”rette måten og oppfatte, tenke og 

føle på”. Organisasjonskulturen i en slik organisasjon kan til og med kanskje være det 

motsatte; ”her hos oss finnes det ingen gitte løsninger på problemer, eller noen rett måte å 

oppfatte, tenke og føle på”! 

 

Erlien (2003) har en mer rund innramming rundt hva hun mener kan betegnes som deler av 

en organisasjons kultur. Hun sier at organisasjonskultur kort sagt kan betegnes som ”måten 

vi gjør ting på hos oss”. 
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Organisasjonskulturen består da av organisasjonens og dens medlemmers atferd, 

kompetanse, evner, ferdigheter, kunnskaper, erfaringer, verdier, identitet og sjel. 

Dette er veldig vidtfavnende, og tilsier nesten at alt innen organisasjonen er med på å forme 

dens kultur. Dette kan jeg være enig i til en viss grad. Alle elementer og deler i en 

organisasjon vil på en eller annen måte være med på å påvirke den, både i forhold til 

utforming og kultur. Men dette vil jeg si varierer – altså hvem og hvordan kulturen blir 

skapt, hvis man kan betegne det slik. Det er her viktig å ta i betraktning organisasjonens 

mål og visjoner. Er det fastlagt fra ledelsens side hva visjonene og målene med 

organisasjonen er? Eller er dette noe ansatte i stor grad selv er med på å utforme? Kanskje 

kan man si at organisasjonskultur kan formes av forskjellige impulser. Påvirkningen og 

impulsene kan komme fra organisasjonens overordede mål, delmål, visjoner og filosofi, 

men den kan også formes på et mer internt nivå mellom ansatte i bedriften for hvordan 

handle i forhold til dette. 

Man kan kanskje si at organisasjonskultur kan diskuteres og analyseres på forskjellige 

nivåer. Da som nevnt i form av organisasjonens overordnede mål som former daglig drift 

og virke, og i forhold til medlemmenes handlinger og virkemåte. 

For å fortsette på eksempelet med Radisson SAS, kan dette illustrere denne tanken. 

Fra toppledelsen og øverste hold i organisasjonen formes både kjedens overordende mål, 

visjoner og ekstern utforming av hotellene. Altså skal alle hotellene ha en viss standard, 

noenlunde samme utforming i ekstern design (uniformer, farger, rom, lys osv) og 

noenlunde de samme tilbudene. I tillegg har Radisson utformet et eget konsept for 

holdninger og tjenesteutførelse i forhold til hotellets mål om god service. Dette konseptet 

kalles ”Yes I Can”. Dette er en overordnet "servicemindet" filosofi utformet fra øverste 

hold, og gjennomført på alle hoteller. Alle ansatte kurses i dette, og det skal være Radisson 

SAS´ gjenkjennende filosofi verden over. Den går i korte trekk ut på at innstillingen hos 

alle ansatte skal være at man skal bistå en gjest så langt man kan med et problem han eller 

hun måtte ha. Man skal ikke fraskrive seg situasjonen, eller sende gjesten videre til noen 

andre – men ta tak i problemet selv. Dersom det er noe man ikke kan løse, skal man være 

behjelpelig med hvordan gjesten kan håndtere dette videre for å få løst problemet. Og man 

skal alltid gi ”100% Satisfaction”, som er en garanti Radisson SAS gir ved alle hoteller – 

det vil si at dersom en gjest ikke er fornøyd skal situasjonen rettes opp i på en slik måte at 

han blir fornøyd. Vi ser her altså at både ”Make it Right”, ”Yes I Can ”og ”100% 



 39

Satisfaction” er overordnede mål bestemt fra øverste toppledelse. Målet er å skape en 

sammenfallende organisasjonskultur rundt disse konseptene ved hvert enkelt hotell for å 

opprettholde samme standard. Disse ideene og målene er da igjen med på å påvirke den 

enkeltes arbeidsmoral og innsats. 

For å forklare nærmere hva jeg ovenfor mente med skaping av kulturer på forksjellige 

nivåer, er da dette et eksempel på hva som er overordede mål. I Radisson er det enkelte 

hotell likevel ganske frittstående for å bestemme interne retningslinjer selv. Det vil si 

tilpasning til lokale forhold (tilbud og etterspørsel), og tilpasninger internt i bedriften. Det 

er f.eks. opp til det enkelte hotell hvordan disse konseptene gjennomføres – hva slags 

kursopplegg som tilbys, og hvor mye man legger opp til deltagelse blant de ansatte. Altså 

vil hvert enkelt hotell forme sin egen kultur utover det som allerede preger bedriften i form 

av at det er et Radisson SAS hotell. F.eks. kan oppbygging av struktur differensiere noe 

mellom hotellene. 

 

En del av en organisasjons kultur er som regel preget av strukturen den bygger på. 

Dersom den har en streng hierarkisk struktur, med en rett oppadstigende beslutningslinje vil 

dette ha innflytelse på hvordan kulturen er i organisasjonen. Kanskje vil f.eks. 

organisasjonens mål og visjoner være overordnet ansattes mål og visjoner. Kulturen kan 

ved en slik struktur også bære preg av mangel på følelse av ansvar og manglende kontakt 

med ledelsen. Slike faktorer har innvirkning på kommunikasjonen, og Erlien (2003) skriver 

at: 

• Organisasjonsstrukturen kan bli en barriere for kommunikasjonsflyten 

• Et virkemiddel for å skape bedre kommunikasjon kan være å endre 

organisasjonsstrukturen 

For å nå målene i organisasjonen og for å satse på god kommunikasjon i seg selv, kan 

struktur altså være et område det kan være nødvendig å analysere nærmere i 

organisasjonen. Kanskje bør den endres? Både i forhold til kommunikasjon og andre 

faktorer? Eller fungerer strukturen slik den er, og det er andre faktorer som hindrer 

organisasjonen i å kommunisere godt og nå sine mål? 
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Goldhaber (1993) formulerer problemstillinger som dette som spørsmål. De går både på 

systemnivå, gruppenivå og individnivå. Her vil jeg bare ta med ett av dem som relevant for 

struktur og kommunikasjon: 

”Does the current structure of the organization allow it to meet its objectives? Can 

alternative structures better facilitate communication flow and organizational 

effectiveness?” (Goldhaber 1993, s. 55) 

Han sier så at organisasjoner som sliter med forandringer i organisasjonsstruktur som igjen 

har innvirkning på kommunikasjonen bør vurdere disse spørsmålene. 

 

Jacobsen og Thorsvik peker også på gjentatte ganger at organisasjonsstruktur har 

innvirkning på kulturen. Hierarkier og system for systematisk kontroll kan for eksempel 

tolkes som utrykk for en grunnleggende antakelse om at de ansatte har behov for ledelse , 

og at man frykter at de skal benytte frihet til å sluntre unna eller lure andre. Dette vil da 

påvirke organisasjonskulturen. Altså henger organisasjonskultur- og struktur intimt 

sammen. 

Under vil jeg blant annet ta for meg uformell og formell kommunikasjon, som har 

sammenheng med både struktur og kultur. 

3.5.1 Uformell og formell kommunikasjon i forhold til organisasjonskultur 

Under fremstillingen om struktur kom det frem at uformell kommunikasjon er den viktigste 

formen for horisontal samordning, og at den er livsnødvendig for enhver organisasjon. ”En 

organisasjons formelle kommunikasjon utgjør bare ”skjelettet”, mens den uformelle 

kommunikasjonen er så betydningsfull at den ofte sies å representere selve 

”sentralnervesystemet” i organisasjonen”(Kaufmann og Kaufmann i Erlien 2003, s. 55). 

Ved å studere uformell kommunikasjon i organisasjoner kan vi få rik informasjon om det 

indre sosiale liv i organisasjoner som vi taper hvis vi bare fokuserer på den interne formelle 

kommunikasjonen (som oftest går gjennom strukturelle kanaler). Det er da viktig å også 

fokusere på uformell kommunikasjon som et sentralt område innen informasjonsflyt og 

kunnskapsutveksling. Det kan f.eks. være at i en organisasjon med en komplisert struktur 

kan ansatte føle at mye av kommunikasjonen gjennom de formelle kanaler går for tregt, 

eller ikke fungerer særlig bra – noe av denne informasjonen kan da bli en del av den 
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uformelle kommunikasjonen. Slik kan det føre til at informasjonen ikke kommer dit den 

skal, eller blir mistolket eller forvrengt. Erlien er litt negativ til uformell kommunikasjon i 

denne forstand. Hun påpeker at den ofte er preget av følelser knyttet til informasjon, og 

med for lite fakta (2003). Jacobsen og Thorsvik er uenig i dette, og mener at hvis 

informasjon for å diskutere egen organisasjon er tilgjengelig og tilstrekkelig kan dette være 

et positivt medium for kommunikasjon. De mener da at det er ledelsens oppgave å gi de 

ansatte nok informasjon til å kunne diskutere i det uformelle samværet, slik at det ikke 

oppstår et vakuum med mangel på informasjon som da uungåelig fylles av private 

betraktninger og spekulasjoner om hva som foregår i organisasjonen. Jacobsen og Thorsvik 

viser til at i følge forskning sprer uformell kommunikasjon informasjon mye raskere enn 

formell kommunikasjon (2002). De forklarer videre at uformelle kommunikasjonskanaler 

er meget viktig for kunnskapsoverføring og mottak av informasjon. Ledelsen bør sørge for 

at det finnes tilstrekkelig rom, møteplasser og kanaler for slik uformell 

informasjonsutveksling. Men man skal også være obs på rykter og mobbing. 

 

Organisasjonskulturen kan ha veldig mye å si for den formelle og uformelle 

kommunikasjonen. Legger organisasjonskulturen til rette for uformell kommunikasjon? 

Eller er det praksis i bedriften at all informasjon og kommunikasjon foregår gjennom 

formelle kanaler? Kanskje kan f.eks. organisasjonskulturen påvirke den formelle 

kommunikasjonen i den forstand at den er såpass rettet etter prosedyrer og retningslinjer at 

den gir lite utfoldende rom for nytenkning, kreativitet, ideer, meninger osv? Da kan den 

uformelle kommunikasjonen i slike sammenhenger ha stor betydning, og være viktig som 

en informasjons-og budskapskilde. 

 

Strukturen i organisasjonen kan også ha innvirkning på den formelle og uformelle 

kommunikasjonen. Er det f.eks. en strengt hierarkisk oppbygget struktur – slik at ledere på 

høyere nivåer ikke er tilgjengelige? Slik at dersom de skal kontaktes må dette skje på en 

relativt formell måte gjennom møter, e-post eller liknende? Eller har organisasjonen en flat 

struktur der nærmeste sjef er lett tilgjengelig og mye av informasjonen overbringes ansikt 

til ansikt og det foregår i mer uformelle sammenhenger? Dette er spørsmål en organisasjon 

kanskje kan stille seg, dersom en ønsker å analysere dette nærmere. 
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Til slutt oppsummeres dette kapitelet med et sitat fra boken ”In search of excellence” 

(Peters & Waterman 1982). Denne tar for seg studier fra fremragende bedrifter og hva de 

kan sies å ha til felles. De kommer blant annet da til følgende konklusjon: 

”Without exception, the dominance and coherence of culture proved to be an 

essential quality of the excellent companies. Moreover, the stronger the culture and 

the more it was directed toward the marketplace, the less need was there for policy 

manuals, organization charts, or detailed procedures and rules. In these companies, 

people way dowm the line know what they are supposed to do in most situations 

because the handful of guiding values is chrystal clear” (s. 75-76) 

Her forklarer de altså at jo sterkere kulturen i organisasjonen er, dess bedre er fremdriften 

og suksessen til bedriften. Sterk kultur forstår jeg som et slags samhold og fellesskap 

mellom de ansatte. De er inneforstått med bedriftens overordnede mål og visjoner, og 

handler etter dette. Man kan også forstå en sterk kultur slik Jacobsen og Thorsvik tolker 

det. Altså at medlemmene bla bruker samme språk, har de samme overordede målene med 

driften av organisasjonen og at de føler tillit til hverandre i arbeidssituasjonen (2002). 

Det er veldig vanskelig å betegne og ”måle” en sterk kultur, eller kultur i det hele tatt. Det 

er derfor da viktig for meg å påpeke at denne fremstillingen ikke forsøker gi noen 

uttømmende definisjon på hva dette er, men heller peke på noen momenter rundt 

kulturbegrepet som kan være av betydning. 

Det er viktig for enhver organisasjon å vurdere organisasjonskultur, struktur og 

kommunikasjon samlet. Strukturen preger kulturen, og omvendt. Igjen vil dette ha 

innvirkning på hvordan kommunikasjonen foregår og om informasjonsflyten er 

tilstrekkelig. 
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KAPITEL 4 KOMMUNIKASJONSBARRIERER 

Kommunikasjonsbarrierer kan ses i forhold til både mellommenneskelige relasjoner, og i 

organisasjoner. Jeg mener at det er viktig å ikke se disse adskilt dersom man skal analysere 

kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner. Det er mennesker som kommuniserer med 

hverandre også der, slik at det er viktig å fokusere både på den organisasjonsmessige 

rammen, men også på de mellommenneskelige relasjonene. Disse vil da bli behandlet først, 

før det så blir presentert et eget underkapittel spesielt med tanke på 

kommunikasjonsbarrierer i en organisasjonsmessig ramme. 

 

Det blir for omfattende for denne fremstillingen å ta for seg alle områder, og mulige 

forklaringer på hvorfor kommunikasjonsbarrierer oppstår. Det vil derfor bli fokusert på 

noen temaer som er presentert i tidligere kapitler om kommunikasjon, da i forhold til 

koding av budskap, punktuering, symmetri/komplementaritet, og nonverbal 

kommunikasjon. Disse begrepene vil bli drøftet i forhold til to perspektiver for 

kommunikasjonsbarrierer som jeg introduserer under. I tillegg vil disse perspektivene 

omhandle både mellommenneskelige relasjoner og organisasjoner. 

4.1 Når kommunikasjonssvikt oppstår 

Goldhaber (1993) viser til Osmo Wiio´s kommunikasjonslover for å sette i perspektiv det at 

kommunikasjon ikke er et enkelt system uten feiltolkninger. 

 

Wiios første lov: 

Kommunikasjonen mislykkes vanligvis – unntatt ved tilfeldigheter 

 

Wiios andre lov: 

Hvis et budskap kan oppfattes på forskjellige måter, kan du være sikker på at det blir 

oppfattet på verste tenkelig måte. 

 

Wiios tredje lov: 
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Det er alltid noen som vet bedre enn deg selv hva du egentlig mente med ditt 

budskap. 

 

Wiios fjerde lov: 

Jo mer kommunikasjon, desto vanskeligere er det å lykkes med den. 

(Hentet i Goldhaber 1993 s. 25, oversatt av Erlien 2003 s. 90) 

 

Dette illustrerer på en humoristisk måte at kommunikasjon er et komplisert system av 

tolkninger og relasjoner. For å forklare dette litt nærmere kan eksempelet (hentet fra 

Watzlawick) brukt i forklaringen av punktuering trekkes inn igjen, dette om mannen og 

kona som krangler. Det foregår altså en krangel mellom en mann og kone. Hun forklarer så 

i etterkant at det grunnen til at de krangler er fra hennes side at han trekker seg tilbake og 

ikke deltar. Han forklarer på sin side at hans eneste forsvar mot det han anser som masing 

er å trekke seg tilbake. Slik utvikler kranglene seg til å ikke dreie seg om innhold lenger, 

men at de krangler på bakgrunn av hvordan de responderer på hverandre. I dette eksempelet 

er alle Wiios lover fylt. Kommunikasjonen mellom dem har mislykkes, ingen når frem med 

sine budskap. Budskapet blir oppfattet på verst tenkelig måte, dvs at konas budskap om at 

mannen trekker seg tilbake blir oppfattet som mas, og bidrar videre til å forsterke hans 

reaksjonsmønster. Igjen blir hans reaksjon oppfattet som negativ tilbaketrekning. De er 

uenige om hvordan de responderte, og hva de mente – kona vet bedre hva mannen mente 

med sin reaksjon (”du bryr deg ikke!”), og mannen vet bedre hva kona mener med sine 

utspill (”du maser!”). Etter hvert som krangelen mellom mannen og kona utvikler seg, blir 

det bare verre og verre for de å løse opp flokene – og når de prøver, faller de bare inn i det 

samme mønsteret igjen. Dette eksempelet skal vi se også bærer med seg flere deler av de 

kommunikasjonsteoretiske begrepene, noe jeg vil ta for meg underveis. 

 

4.1.2 Eksempel på svikt i kommunikasjon i organisasjoner 

”…svikt i kommunikasjon utgjør en av de viktigste faktorene når det gjelder mangel 

på produktivitet og trivsel i organisasjoner. Det hevdes at sviktende organisatorisk 

kommunikasjon representerer et alvorlig samfunnsproblem” 

(Grenness 1999, s. 123). 
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Dette sitatet illustrerer at sviktende kommunikasjon i organisasjoner er et reelt problem. 

Sviktende kommunikasjon kan forekomme på mange forskjellige nivåer og manifestere seg 

på ulike måter. Jeg vil bruke Radisson SAS Scandinavia hotell videre med fiktive 

eksempler for å forsøke illustrere dette. 

 

Svikt i kommunikasjon kan altså oppstå på flere forskjellige områder og på ulike måter. Det 

kan være at en medarbeider ikke føler at han når frem med sine budskap hos sin nærmest 

sjef, eller det kan være mer omfattende svikt i kommunikasjon som f.eks. går på at generell 

informasjon ikke når frem i organisasjonen. For å illustrere det første kan vi ta et eksempel 

med en resepsjonist og sin nærmeste sjef. Den nærmeste sjefen er vaktsjefen i resepsjonen 

som blir kalt Service Manager (SM). Resepsjonisten føler at han er overarbeidet, og at det 

er alt for mange oppgaver i forhold til hva han rekker på en vakt. Han føler også at gjestene 

ved hotellet ikke får så god service som de burde, og at han selv blir veldig stresset av 

situasjonen. Han vil ta det opp med SM på denne vakten, men føler at det er ganske 

vanskelig å si i fra om slike ting, så han gjør det ikke. SM på sin side føler at resepsjonisten 

er stresset og kanskje ikke gjør jobben helt slik som ønsket, men tar det heller ikke opp med 

han. Begge parter har altså noe de burde meddele den andre, men gjør det ikke. Her skjer 

det da en kommunikasjonssvikt. 

Et eksempel på kommunikasjonssvikt på et annet nivå i organisasjonen (hotellet) kan være 

at informasjon ikke når frem. Når avgjørelser blir tatt om f.eks. store arrangementer som en 

bankett er det viktig at all informasjon kommer frem til alle. I dette tilfellet føler 

servitørene, kokkene og hovmester at de ikke får tidsnok og god nok informasjon i forkant 

av arrangementene av sine nærmeste ledere. De er litt usikre på hva som skal foregå og til 

hvilken tid. For det første foreligger det her et kommunikasjonsproblem i forhold til om 

informasjon når frem, og det kan også være et problem dersom personene involvert føler at 

de ikke kan si i fra om dette informasjonsproblemet. Altså foreligger det en 

kommunikasjonssvikt som omfatter flere mennesker og avdelinger på hotellet, ikke bare 

mellom to personer. 

 

Hva ligger til grunn for disse ulike formene for kommunikasjonssvikt? Kan de forklares ut i 

fra ulike perspektiver for kommunikasjonsbarrierer? Dette er kjernen i dette kapitelet. Først 

kort om hva som forstås med kommunikasjonsbarrierer i denne oppgaven. 
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4.2 Hva menes med kommunikasjonsbarrierer? 

Grunnene til at kommunikasjonssvikten oppstår kan være mange, og i denne oppgaven vil 

de bli betegnet som kommunikasjonsbarrierer. Kommunikasjonsbarrierer forstås her da 

som faktorer som virker som barrierer mot effektiv kommunikasjon. Her trekkes begrepet 

effektiv kommunikasjon inn som den positive polen mot svikt i kommunikasjon. Man kan 

da si at i organisasjoner der kommunikasjonen og informasjonsflyten foregår på en 

tilstrekkelig god nok måte, foregår effektiv kommunikasjon i ordets positive betydning. 

Man kan tenke seg at effektiv kommunikasjon kanskje kan sees i forhold til krav stilt til 

hensikt, forventninger og tilfredsstillelse. Blir målene man har med å kommunisere 

tilfredstilt i forhold til forventninger og budskap? I så fall kan man tale om effektiv 

kommunikasjon. For å ta eksempelet over ville da effektiv kommunikasjon vært hvis begge 

parter følte at de hadde mulighet til å meddele sitt budskap til den andre, eller dersom 

informasjonen hadde kommet frem til servitørene, kokkene og hovmesteren. 

Kommunikasjonsbarrierer kan altså oppfattes som et slags hinder for kommunikasjon. 

Enten om det er mellom to personer, eller om det er i en større sammenheng. 

Kommunikasjonsbarrierer kan bero på omstendigheter rundt handlingen som virker inn, 

eller det kan bero på personene som deltar i handlingen, eller begge deler. 

 

Kommunikasjonsbarrierer kan altså analyseres ut i fra flere perspektiver. Denne 

fremstillingen vil ta utgangspunkt i følgende situasjoner for kommunikasjonssvikt som 

følge av kommunikasjonsbarrierer: 

• situasjoner med mistolkninger av budskap 

• situasjoner der kommunikasjon unngås. 

 

Disse to perspektivene vil så bli drøftet ut i fra som nevnt over; omstendigheter rundt og 

relasjonene mellom partene. 

I forhold til det første perspektivet nevnt over kan vi igjen se på eksempelet brukt under 

punktuering i kapitel 1 (hentet fra Watzlawick 1967) med mannen og kona som krangler. 

Mistolkninger av budskap de sender til hverandre fører til enda mer krangling. 

I forhold til det andre perspektivet er eksempelet med resepsjonisten og SM som ikke 

meddeler hva de har å si illustrerende. 
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De to første perspektivene vil bli behandlet både i forhold til mellommenneskelige 

relasjoner, og i forhold til organisasjoner. 

4.3 Mistolkning av budskap 

Med mistolkning av budskap menes de situasjoner der mottaker forstår budskapet 

annerledes enn det senderen intenderte. Denne mistolkningen kan bero på flere 

omstendigheter. Det kan blant annet være selve innkodingen og avkodingen av budskapet, 

nonverbale signaler og konteksten rundt. For at det skal kunne føres en samtale mellom 

parter med et innhold begge forstår, må innkoding og avkodingsprosessen være noenlunde 

sammenfallende. Der store forskjeller i innkoding og avkoding skjer, oppstår 

kommunikasjonssvikt i følge Grenness. 

 

Si f.eks. at det ansettes en ny resepsjonssjef ved hotellet. Han er leder for alle Service 

Managerene og resepsjonistene. Arbeidsoppgavene til resepsjonssjefen er mer 

administrative og krever ikke særlig mye uttøvende resepsjonsarbeid. Ved sin tiltredelse er 

han opptatt av å være synlig og tilgjengelig for sine ansatte i resepsjonen. For å vise dette er 

han mye fysisk tilstede i resepsjonen, både ”front desk” (ute foran med gjestene) og ”back 

office” (område bak selve resepsjonen). Hans intensjon med dette er som sagt å skape 

kontakt og være tilgjengelig. De ansatte er ikke vant til at resepsjonssjefen deltar på denne 

måten, og oppfatter hans handlinger annerledes. De føler det mer som at han overvåker dem 

og arbeidet de gjør, og de er utrygge på hans egentlige intensjoner med å delta og være 

synlig på denne måten. Her har vi da en situasjon der lederen har en helt annen intensjon 

med sitt budskap og sin handlemåte enn det blir oppfattet av hans ansatte. For å analysere 

dette litt nærmere vil jeg da som sagt se på innkodingen og avkodingen, kontekst og 

relasjonen mellom partene. 

4.3.1 Informasjonsteoretisk tolkningsperspektiv 

Ut i fra den informasjonsteoretiske modellen til Grenness (1999) for kommunikasjon, 

forklarer han punktvis hvor feil kan oppstå. Først kan det være hensiktsmessig med en kort 

repetisjon av denne modellen; 1) en avsender med et intendert tenkt budskap, som 2) 

innkodes i språklig form, som 3) formidles gjennom et medium preget av mer eller mindre 

støy, som 4) registreres og dekodes av en mottaker og 5) blir oppfattet som et budskap og 
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som 6) mottakeren reagerer på ved å svare. Feil kan oppstå i denne modellen på seks 

punkter i følge Grenness. Her vil jeg først ta utgangspunkt i den første mulige feilen han 

mener kan oppstå, som er relevant for mistolkning av budskap. 

• Det intenderte budskapet hos avsender kan være uklart eller bygge på feilaktige 

forutsetninger. 

(Grenness 1999, s. 126) 

Altså beror dette på senderens innkoding av budskapet. Fra eksempelet over med den nye 

resepsjonssjefen, oppfattes budskapet han sender uklart. Det kan også bygge på feilaktige 

forutsetninger, f.eks. at han er vant til en annen organisasjonskultur enn den han møter her. 

Dette vil jeg komme tilbake til nedenfor under kontekst. 

 

Grenness (1999) illustrerer ved hjelp av en modell at det eksisterer minst åtte mulige 

budskap i en kommunikativ handling: 

• det avsender ønsker eller helst ville si 

• det avsender faktisk tør og derfor intenderer å si 

• det avsender faktisk sier 

• det mottaker faktisk hører 

• det mottaker fortolker og tror å høre 

• det mottaker mener å svare 

• det mottaker faktisk sier og 

• det avsender tror mottaker sier  

(Grenness 1999, s. 125) 

 

Ut i fra dette er det da tre mulige måter en avsender kan sende sitt budskap, og det er tre 

mulige måter å forstå dette budskapet på for mottaker. Kommunikasjonstrening kan da 

blant annet bestå i å lære seg å skjelne mellom disse tolkningene, eller i alle fall være klar 

over de (dette er tema for neste kapitel). I eksempelet over kan man si at resepsjonssjefen 

har et budskap han ønsker gi, eller helst vil si – som mottaker fortolker og tror hører. 

Personlige egenskaper kan være med på å avgjøre hvordan man tolker budskap, eller 

hvordan man i det hele tatt håndterer å motta et budskap. 
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Personlige egenskaper kan være årsak til ineffektiv kommunikasjon og mistolkning av 

budskap i følge Grenness (1999). Han lister så opp en rekke egenskaper som ved mottaker 

vil kunne svekke effektiv formidling av budskap. 

Jeg vil ikke komme innpå alle men bruke noen eksempelvis underveis i dette kapitelet: 

• Selektiv oppmerksomhet, filtrering eller uoppmerksomhet 

• Manglende kapasitet til å motta mer informasjon. For stor informasjonsmengde 

og tidspress 

• Vanskeligheter med å organisere informasjon (fragmentering og tvetydighet) 

• Fordommer, kategorisering og stereotypisering 

• Feilaktige attribusjoner 

• Feilaktige forventinger, kognitive skjema og kognitive kart. 

• Emosjonelle faktorer som usikkerhet og frykt. 

(Grenness 1999, s.126) 

 

Altså finnes det mange mulige tolkninger i en kommunikasjonshandling, hvor også 

personlige egenskaper for mulige tolkninger spiller inn. Det er derimot viktig å understreke 

at muligheter for mistolkning i seg selv ikke nødvendigvis er noen barrierer mot effektiv 

kommunikasjon, eller at dette er noe negativt i seg selv. Forskjellig mulige tolkninger kan 

derimot kanskje åpne opp for nye muligheter og alternative tolkninger, som igjen kan være 

utgangspunkt for ny erkjennelse. Fra eksempelet over kan f.eks. dette initiativet den nye 

resepsjonssjefen tar føre til nye omgangsmåter og nye arenaer for kommunikasjon. 

Men det er viktig å være klar over situasjoner der mistolkninger av budskap også kan føre 

til svikt i kommunikasjon, og mulige konflikter. 

4.3.2 Kontekst 

For å illustrere punktet for mulig feil over kan eksempelet med den nye resepsjonssjefen 

brukes igjen. Det intenderte budskapet hos avsenderen er i dette tilfellet uklart, eller bygger 

på feilaktige forutsetninger. Handlingen til resepsjonssjefen var nødvendigvis ikke uklar i 

seg selv, problemet oppstår når de ansatte har ulike forutsetninger enn han selv til å tolke 

handlingene – slik at de oppfatter hans budskap som uklart. De er kanskje ikke vant til et 

slikt miljø, og slik deltagelse fra tidligere av, og tolker derfor budskapet med andre 

forutsetninger. Organisasjonskulturen har her betydning. Kulturen rundt hvordan sjefen 
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tidligere har oppført seg, og kanskje i forhold til hvordan andre ledere i ledergruppen 

oppfører seg overfor sine ansatte kan ha innvirkning på tolkningen. Kanskje er det en slik 

kultur at lederne generelt ved hotellet ikke er så synlige, at deres tid opptas mest av 

administrative oppgaver som gjør at de er tilbaketrukket fra den daglige omgangen. 

Organisasjonsstrukturen ved hotellet har også innvirkning på dette. Skyldes f.eks. det at 

lederne ikke er synlige i en hierarkisk struktur? 

Disse ulike momentene skaper en type forutsetning og en innlært oppfatning av hvordan 

ting fungerer, slik at denne nye omgangsmåten til den nye resepsjonssjefen blir feiltolket. 

4.3.3 Mistolkning av budskap og relasjonen mellom partene 

Det er mange momenter som spiller inn ved tolkning av budskap som vist over. I tillegg til 

innkoding og avkoding og kontekst kan relasjonen mellom partene i 

kommunikasjonshandlingen ha innvirkning. 

De mellommenneskelige relasjonene kan knyttes til noen av de kommunikasjonsteoretiske 

begrepene til Watzlawick (1967) og Grenness (2003). Watzlawick fremhever blant annet at 

relasjonen mellom partene er av stor betydning, dette ble så vidt nevnt i kapitelet om 

kommunikasjon. Relasjonen mellom partene er blant annet av stor betydning i diskusjoner 

eller uenigheter. Klarer man å skille mellom innhold og relasjon? Med dette menes at 

diskuterer eller er man uenig på et innholdsplan (dvs budskapet) eller diskuterer man på 

grunnlag av relasjonen mellom partene? Hvis vi ser på det første eksempelet med 

resepsjonisten som ikke meddeler sitt budskap kan dette illustrere det. Sett at resepsjonisten 

sier i fra til SM hvilke problemer han føler med jobben. SM argumenterer mot 

resepsjonistens fremstilling med å kanskje si at han overdriver – det er heller han som ikke 

takler stresset godt nok, og at han overdriver når det kommer til om gjestene ikke er 

fornøyde. La oss så tenke oss at egentlig er SM enig i det resepsjonisten sier, det er for 

mange arbeidsoppgaver, og gjestene får for dårlig service – men grunnet hans inntrykk og 

oppfatning av resepsjonisten og deres relasjon, argumenterer han imot allikevel. Kanskje 

synes han at resepsjonisten ”klager” for mye, at han selv er under press men ikke sier det 

høyt og derfor synes at resepsjonisten bare burde takle det, eller lignende. Da vil en slik 

diskusjon, og responsen bero på relasjonen mellom resepsjonisten og SM, i stedet for selve 

innholdet som søkes formidlet. 

Grenness sier også dette at gjensidig påvirkning og relasjon har stor betydning for 

kommunikasjonen. Partenes atferd overfor hverandre vil ha betydning for hva som videre 
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utspiller seg i samtalen, f.eks. om det vises matching eller mismatching, gjensidighet eller 

kompensering. Matching eller mismatching forklarer ikke Grenness så godt, men han 

nevner det kort ved å si at i en kommunikasjonshandling vil man til en viss grad reflektere 

den andres bevegelser og vokalatferd – dette er matching. Spesielt forekommer ofte dette 

mellom voksen og barn. Mismatching blir da det motsatte. Gjensidighet og kompensering 

forklarer han heller ikke på en god måte, så jeg velger å forstå det i sammenheng med 

Watzlawicks forklaring av symmetrical and complemantary interaction (disse er forklart i 

kapitel 1). Jeg synes disse begrepene henger såpass tett sammen at det forundrer meg at 

Grenness ikke også henviser til Watzlawick. Grenness bruker for øvrig ikke Watzlawick 

som kilde i det hele tatt, men mange av hans begreper kan spores tilbake til Watzlawick og 

Bateson. Symmetrisk og komplementær interaksjon baserer seg som forklart tidligere på 

likhet/ulikhet mellom partene. Veldig likhet eller ulikhet mellom partene i 

kommunikasjonsmønster kan danne barrierer, det samme kan både matching og 

mismatching. Sett f.eks. at dersom man er såpass symmetriske i kommunikasjonsmønsteret 

kan dette føre til at ingenting nytt kommer til i samtalen, eller at man ikke kommer noe 

særlig videre med løsning av et problem. Ulikhet (komplementaritet) kan føre til det 

motsatte, at det fungerer som en slags forstyrrelse i kommunikasjonen. Kanskje 

kommuniserer man på så ulike måter at det skaper konflikter i seg selv. Da er både 

relasjonen mellom partene og deres kommunikasjonsmåter av stor betydning. 

Punktuering er også et viktig moment å komme inn på her. Altså om hvordan den ene 

parten responderer på den andres utspill vil ha innvirkning på reaksjonen/tilbakemeldingen. 

I eksempelet med mannen og kona som krangler, kan man si at relasjonen mellom partene 

er av stor betydning. De krangler på et relasjonsnivå med uenigheter i punktuering. Mannen 

mener han trekker seg tilbake fordi hun maser, og hun mener han trekker seg tilbake fordi 

han ikke er interessert. Altså viser dette seg i relasjonen mellom partene. Kunne disse 

kommunisert om det å kommunisere, vil de kanskje klare å løfte krangelen fra et 

relasjonsnivå til et innholdsnivå. Dette vil være et tema i neste kapitel. 

I dette eksempelet kan man også trekke frem betydningen av nonverbale signaler. Er 

kroppsuttrykket i samsvar med det budskapet man ønsker formidle? Kanskje gir f.eks. 

mannen et uttrykk kroppslig for at han ikke er interessert i å høre på. F.eks. ved å fysisk 

trekke seg litt tilbake, unngå blikkontakt o.l. Kona på sin side sender kanskje ut anspente 

kroppssignaler, hun virker anspent og irritert. Kanskje i form av armene i kors, bena i kors, 
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stram munn e.l. Disse signalene er med mottakerens tolkning av budskapet – dette var 

nærmere tema i kapitel 1. Dersom de nonverbale signalene f.eks. viser seg å være 

motstridende med det budskapet mottaker oppfatter, kan det lett forekomme mistolkninger 

av buskap. Dette trenger ikke nødvendigvis utgjøre noen barriere for kommunikasjon, men 

kan allikevel i visse tilfeller gjøre det. La oss ta eksempelet igjen med mannen og kona, 

men utover det tidligere nevnt. La oss si at kona gjerne vil meddele til mannen at hun 

oppfatter hans reaksjon som tilbaketrekning. I det hun skal starte samtalen oppfatter hun da 

de samme kroppssignalene igjen – han trekker seg litt fysisk tilbake, legger kanskje armene 

i kors og møter ikke blikket hennes. Allerede her oppfatter hun da hans reaksjon som 

avvisende og tilbaketrekkende. Dette fører igjen til at hun ikke meddeler sitt budskap på 

den måten hun skulle ønske, eller kanskje sier hun ingen ting i det hele tatt. Negative 

nonverbale signaler kan altså bidra til at man enten trekker seg fra å kommunisere, eller at 

man ikke får innkodet budskapet på den måten man ønsker. Det er allikevel viktig å huske 

på at slike situasjoner ofte oppstår, og at de vanskelig kan unngås. Som mennesker sender 

man ut negative signaler noen ganger, og det må man få lov til å gjøre. Så det er da ikke 

nødvendigvis et onde i seg selv. Det som derimot er viktig er å være bevisst nonverbale 

signaler og betydningen av disse, og det å kommunisere om det. Noe som vil bli tatt videre 

opp i neste kapitel. 

4.4 Der kommunikasjon unngås 

I eksempelet med resepsjonisten som har et problem (føler seg stresset og får ikke gjort 

jobben sin godt nok), oppstår det en situasjon der han unngår å fortelle dette til sin 

nærmeste leder (SM). Hva kan dette skyldes? Hva skyldes det at vi i enkelte tilfeller unngår 

å kommunisere et budskap vi måtte ha? Noe uttømmende svar på dette er umulig å finne, 

men jeg vil forsøke belyse dette nærmere her. 

Watzlawick (1967) skriver at uansett hva slags situasjon man er i er det aldri et alternativ å 

ikke kommunisere. Bare ved at vi er tilstede kommuniserer vi, da enten gjennom verbal 

eller nonverbal atferd. Han fokuserer mest på de situasjoner der man ikke ønsker å 

kommunisere, i forhold til situasjoner der man kanskje ønsker det, men unngår det fordi det 

er for vanskelig. Watzlawick forklarer videre at dersom man er i en situasjon man ikke 
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ønsker kommunisere eller finner det ubehagelig, er det veldig få mulige reaksjoner. Disse 

er: 

• ”Rejection of communication”. Altså at man gjør det relativt klart overfor 

personen at man ikke ønsker kommunisere ved å si dette rett ut eller f.eks. la 

være å svare. Dette krever mot i følge Watzlawick fordi det antagelig da vil 

oppstå en pinlig stillhet. 

• ”Acceptance of Communication”. At man kommuniserer selv om man ikke 

ønsker det. Man vil da ofte begrense seg til å si det absolutt nødvendige. 

Watzlawick gir et veldig morsomt eksempel her i forhold til det å sitte på et fly. 

Hvor passasjeren ved siden av begynner å prate, og man er ikke interessert i å 

kommunisere med denne. Han skriver så at dersom man allikevel ”accept 

communication” ”….in all probability he will hate himself and the other person 

for his own weakness… and that he will soon realize the wisdom of the army 

rule that; in case of capture give only name, rank and serial number”. Altså 

kommunisér så lite om deg selv du bare kan! 

• ”Disqualification of Communication”. I slike tilfeller vil man respondere 

tilbake på en veldig uklar måte. Man vil kanskje unngå spørsmålet eller 

budskapet ved å svare meget utydelig. 

 

Altså kan man avvise personen ved å ikke kommunisere, man kan akseptere å 

kommuniserer men bare ved å svare absolutt nødvendig, eller man kan underkjenne forsøke 

på å kommunisere ved å svare uklart og slik indirekte avvise. Dersom man opplever en av 

disse tre reaksjonene hos en person man ønsker å meddele et budskap til, kan dette danne 

kommunikasjonsbarrierer. I eksempelet med mannen og kona, kan man relatere mannens 

reaksjon med den første av disse tre mulige reaksjonene. Han ønsker ikke kommunisere, og 

trekker seg unna (avviser henne). 

4.4.1 Personlige forsvarsmekanismer 

Disse ulike typene reaksjoner i forhold til at man ikke ønsker å kommunisere betegner 

Watzlawick som forsvarsmekanismer. Man har disse reaksjonene naturlig iboende som 

utløses av situasjoner man egentlig ikke ønsker være i. 
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Grenness skriver også om menneskelige forsvarsmekanismer i forhold til kommunikasjon, 

og viser til dem i negativ forstand der de fungerer inneffektivt i forhold til kommunikasjon. 

Disse er: 

• Fortrengning. At man ikke er bevisst sin egen atferd, tanker og impulser. 

• Benektning. Man sperrer effektivt av for å ha sagt eller hørt noe motparten har 

oppfattet. 

• Avvisning. Man avviser samtalen eller personen i situasjoner man har en viss 

kontroll over. 

• Regresjon. Man velger en form for kommunikasjon som var funksjonell på et 

tidligere utviklingstrinn, men som ikke fungerer godt mellom likeverdige 

voksne. 

• Reaksjonsdannelse. Man fremstiller seg motsatt, eller annerledes enn den man 

”egentlig er”. En mildere form for dette er kompensering. 

• Projeksjon. Man overfører egne trekk og tendenser til motparten. Gjensidig 

projeksjon som eskalerer kalles polarisering. Watzlawick (1967) tar også for 

seg dette ved å si: ”The behavior that brings about in others the reaction to wich 

the behavior would be an appropriate action” ( s.99) 

• Eksternalisering. Man overser at problemene skyldes egne, interne svakheter og 

skylder på ytre omstendigheter. 

• Rasjonalisering. Man har ofte et behov for å få en forklaring på hvorfor ting 

skjer. Dette er for så vidt positivt, men der dette blir et mål i seg selv kan det 

fungere negativt som et sprik mellom forklaringer og realiteter. 

• Intellektualisering. Man betrakter hendelser, ikke minst konflikter som resultat 

av rasjonelle forhold, og avviser det faktum at mye av forklaringen kan være av 

emosjonell basis/karakter. 

• Fragmentering. Man ser en sak i enkelte deler, og holder disse delene atskilt 

slik at man ikke ser helheten. 

• (Grenness 1999, s.128) 

 

Kan man så tenke seg disse forsvarsmekanismene i forhold til eksempelet med 

resepsjonisten? Det kan være flere faktorer som spiller inn, både personlige egenskaper, 

forsvarsmekanismer og organisasjonskultur og struktur. Har for eksempel personlige 
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egenskaper enten hos resepsjonisten eller SM innvirkning? Kanskje spiller emosjonelle 

egenskaper som usikkerhet og frykt inn hos resepsjonisten, og kanskje personlige 

egenskaper som selektiv oppmerksomhet, filtrering eller uoppmerksomhet hos SM er 

spiller inn for at resepsjonisten ikke meddeler sitt budskap. Fragmentering og projeksjon fra 

SM sin side, og fortrenging og intellektualisering hos resepsjonisten kan være 

forsvarsmekanismer som spiller inn i kommunikasjonsprosessen som videre medfører 

unnlatelse av å kommunisere. Disse eksemplene gis her bare for å illustrere hva som mulig 

kan bidra til kommunikasjonsbarrierer. Hvordan finne ut av hva årsakene faktisk er tema 

for neste kapitel. Men først litt om unnlatelse av kommunikasjon og forsvarsmekanismer i 

forhold til organisasjonsmessige faktorer spesielt. 

4.4.2 Forsvarsmekanismer i organisasjonen 

Forsvarsmekanismene spiller også en rolle i forhold til organisasjonen. Kan man f.eks. 

spore slike forsvarsrutiner også i organisasjonen? Blant forsvarsrutinene over er det spesielt 

fire av dem som fremheves for å typisk skje i organisasjoner (Grenness 1999). 

Eksternalisering er typisk for mye av den defensive kommunikasjon som foregår i 

organisasjoner. Man diskuterer da ofte situasjonen uten å komme inn på partenes ansvar. 

Rasjonalisering beskrives også som en vanlig form for kommunikasjon i organisasjoner. 

Og det sies at det særlig er ledere som forventes å kunne gi rasjonelle forklaringer for det 

som skjer i en organisasjon. Slik blir da kanskje eksternalisering, usikkerhet og frykt også 

en del av denne prosessen. I forhold til intellektualisering påpekes det at mye av drivkraften 

i organisatorisk virksomhet har en affektiv (emosjonell) basis. Man glemmer ofte dette ved 

forklaring av hendelser eller konflikter fordi man ar såpass rasjonelt fokusert. 

Å fragmentere saker er en tendens som er svært utbredt og utgjør en viktig side ved normal 

organisatorisk kommunikasjon. Dette kan ha veldig negative konsekvenser fordi det ofte er 

nødvendig å kunne se hendelsers plass i forhold til helheten. 

 

Kan det så være andre faktorer innad i organisasjonen som har innvirkning på 

kommunikasjonen? Da i dette tilfellet i forhold til tilfeller der kommunikasjon unngås? 

Med faktorer menes her f.eks. målsetninger, praksis, beslutningsmyndighet, kultur og 

struktur for å nevne noe. Fra eksempelet om resepsjonisten over kan man tenke seg at 

kanskje er f.eks. organisasjonskulturen slik at det ikke er så akseptert å være stresset eller 

overarbeidet? Eller kanskje er strukturen bygd opp slik at det er vanskelig å ta opp slike 
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problemer? Er f.eks. lederen tilgjengelig, gjennom formelle eller uformelle kanaler? Slike 

faktorer kan være organisasjonsmessige barrierer for kommunikasjon. 

 

Grenness sin bok heter ”Kommunikasjon i organisasjoner”, men han går allikevel ikke 

nærmere inn på organisasjonsmessige kommunikasjonsbarrierer i forhold til f.eks. kultur og 

struktur. Dette er en mangel ved hans bok synes jeg. For å diskutere disse 

problemstillingene nærmere vil jeg ta utgangspunkt i forsvarsmekanismer og 

forsvarsrutiner i forhold til Chris Argyris´ teori. 

Chris Argyris tar i boken ”Overcoming organizational defences” (1990) for seg hvorfor 

ting ikke fungerer i organisasjoner slik det er ønsket, og kanskje antatt at fungerer. Argyris 

begynner med et eksempel fra en undersøkelse. Denne undersøkelsen var fra en meget stor 

bedrift, der blant annet spørsmålene gikk ut på hvordan styremøtene foregikk. De fleste 

svarte at de ikke følte det som noe problem å si hva de mente ved styremøtene, og de syntes 

de hadde et godt forhold til sine overordnede. Når de som utførte undersøkelsen (Lorsch 

and MacIver) gikk nærmere inn og analyserte hvordan styremøtene faktisk foregikk, fant de 

nesten ingen korrelasjon med de svarene som ble gitt og hvordan møtene faktisk foregikk. 

Så hvorfor er det slik at man kan tro at ting fungerer på en godt måte, men i virkeligheten 

gjør det ikke det? Og dette er man kanskje ikke klar over, eller man er ikke villig til å 

innrømme det? Argyris tar for seg kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner ved å forklare 

ut i fra handlingsmodeller. I handlingsmodell 1 forsøker man løse problemene ut i fra 

”brannslukking”. Man finner en løsning som fungerer der og da, uten å gå videre inn for å 

analysere hva problemet grunner i. Noen av grunnene til handlingene etter denne modellen 

forklarer Argyris har sammenheng med våre innlærte sosiale dyder. F.eks. vil dyden om at 

man ikke ønsker utsette andre for forlegenhet eller trusler medføre at man kanskje ikke tar 

opp problemene videre. Ut i fra handlingsmodellene og de sosiale dydene oppstår 

forsvarsrutiner for kommunikasjon i organisasjonen. Det vil kort forklart si rutiner for å 

dekke over problemene. For å dekke over at man prøver å dekke over forsvarsrutinene 

oppstår noe Argyris kaller for ”fancy footwork” – oversatt til skyggeboksing. Slik kommer 

organisasjonen inn i en ond sirkel for inneffektiv og lukket kommunikasjon. Disse 

begrepene vil jeg forklare og drøfte nærmere under i forhold til organisasjonskultur, 

struktur og klima. Lukket kommunikasjon kommer jeg også tilbake til i kapitel 5, 

punkt 5.5. 
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Organisasjonelle forsvarsrutiner er handlinger eller retningslinjer som fraholder individer 

fra å oppleve forlegenhet eller trusler. Dette fører da også til at årsaken til at disse truslene 

eller forlegne momentene oppstår ikke blir identifisert. Man unngår å diskutere 

problemene, og man unngår å diskutere at man ikke diskuterer problemene 

(metakommunikasjon). Slik fungerer forsvarsrutinene i en ond sirkel. Argyris gir et 

eksempel på dette, der en leder gir en beskjed om nedbemanning som er utydelig. Videre 

tas det ikke opp at beskjeden er utydelig, og det snakkes heller ikke om at man ikke 

diskuterer at beskjeden er utydelig. Man unngår da hele problemet for å ikke møte 

forlegenhet og trusler. Men slike prosesser og forsvarsrutiner vil hemme organisasjonen i 

kommunikasjonens effektivitet. I følge Argyris vil det oppstå en situasjon der effektiviteten 

rundt beslutninger blir redusert, og det gis med miksede og utydelige signaler utad. Ansatte 

og ledere vil videre føle at de er i en ”double bind” situasjon, dvs hvis de ikke tar opp 

problemet om forsvarsrutinene vil de vedvare, men dersom de gjør det vil de kanskje møte 

trusler og forlegenhet. Dette kan også trekkes inn i eksempelet med resepsjonisten. Han tar 

ikke opp sitt problem med SM, og det tas heller ikke opp at det er et problem at han føler at 

ting ikke kan prates om. 

Hva kan være årsaken til at man føler forlegenhet og trusler ved å ta opp slike problemer? 

Både personlige faktorer (som de personlige egenskapene og forsvarsmekanismene som 

nevnt over) og organisasjonsfaktorer kan ha betydning. De første ble behandlet over, jeg vil 

her da komme inn på faktorer i organisasjonen. 

4.4.3 Påvirkning av organisasjonens kultur og struktur 

Erlien (2003) påpeker at organisasjonens struktur og kultur danner rammen rundt den 

interne kommunikasjonen. De kulturelle faktorene spiller inn i forhold til muligheter og 

begrensninger for kommunikasjon innad i organisasjonen. Det er da viktig å kunne 

analysere og forstå de kulturelle faktorene. Harris (1993) skriver blant annet: 

”The organizational culture perspective is an extremely usefull means for understanding 

why events acutally occur in an organization, and for studying of organizational 

communication” (s. 59). Det er altså meget viktig og nyttig å studere organisasjonskultur 

sammen med kommunikasjon. 

Hvordan organisasjonskulturen fortoner seg kan blant annet ha betydning for noen av de 

personlige egenskapene som nevnt over. F.eks. vil arbeidspress og ansvarsområde ha 

innvirkning på kapasiteten til å motta informasjon, og i hvilke mengder. Arbeidssituasjonen 
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og strukturen vil også ha innvirkning på i forhold til om man klarer organisere 

informasjonen tilstrekkelig. I forhold til fordommer, stereotypisering og kategorisering vil 

dette bære preg av kulturen og miljøet i organisasjonen. Hva slags holdning er det forventet 

at jeg har? Er det forventet lukket eller åpenhet? Skal man være ærlig eller skjule 

meninger? Dette er ting som organisasjonskulturen og miljøet til en viss grad gir føringer 

på. Dette er også en av Argyris poenger. F.eks. det at dersom det er vanlig i denne bedriften 

at vi ikke snakker åpent om problemene, så gjør man ikke det. 

 

Det er viktig og ikke bare se organisasjonskulturen som noe atskilt og eget fra menneskene 

som jobber i organisasjonen. Det er disse som praktiserer kulturen og som påvirker den 

gjensidig. Det er derfor også viktig å se enkeltmennesket som en del av helheten. Her 

kommer de mellommenneskelige kommunikasjonsbarrierene inn som forklart først i dette 

kapittelet. Emosjonelle faktorer som usikkerhet og frykt er f.eks. egenskaper som kan skape 

barrierer. Det som kan skje er at vi da trekker oss unna kommunikasjonshandlingen, eller 

vegrer for å delta. Dette har også sammenheng med det Argyris forklarer om forlegenhet og 

trusler. 

 

Altså ser vi at både de personlige egenskapene og forsvarsmekanismene som Grenness 

legger vekt på, har sammenheng med hvordan Argyris fremstiller årsaken til forsvarsrutiner 

i organisasjoner. Det er da viktig å kunne analysere og diskutere kommunikasjonsbarrierer 

både ut i fra et mellommenneskelig plan, og et organisasjonsmessig plan. Feilene som kan 

oppstå i en kommunikasjonshandling beror også mye på avsenderens evne til å innkode 

budskapet, og mottakerens evne til å avkode det. For å få dette til slik at innholdet blir 

formidlet, kreves en form for kommunikativ kompetanse hos begge parter, dette vil bli 

nærmere drøftet i neste kapitel. Her vil også coaching verktøy være av spesiell relevans. 

Kan man oppøve evnen til å gjøre seg bedre forstått, eller til å forstå andres budskap bedre? 

Og kan kommunikativ kompetanse og coaching verktøy bidra til å arbeide med disse 

kommunikasjonsbarrierene? Mer om dette i neste kapitel. 
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KAPITEL 5 COACHING OG KOMMUNIKATIV KOMPETANSE 

Jeg har vært inne på tidligere at kommunikativ kompetanse er essensielt i forhold til å 

kunne forstå og bearbeide kommunikasjonsbarrierer, både i en mellommenneskelig 

sammenheng og organisatorisk. Dette kapitelet er et praktisk rettet kapitel i forhold til 

hvordan kommunikativ kompetanse og coaching kan utfylle hverandre, og om mulig 

brukes som verktøy for å redusere eller oppklare kommunikasjonsbarrierer. 

5.1 Avklaring av begrepet kommunikativ kompetanse 

Rommetveit (1992) fokuserer på kommunikativ kompetanse som en semantisk ferdighet. 

Han bruker ordet semantisk kompetanse. Han definerer ikke dette nærmere, men gjennom 

hans vekt på innholdsord tror jeg noe av meningen med ordet semantisk kompetanse ligger 

der. Grenness (1999) nevner også Rommetveits begrep, da i forbindelse med lingvistisk 

kompetanse. Grenness forklarer at man kan skille mellom lingvistisk og kommunikativ 

kompetanse. Til en viss grad henger de sammen med hverandre, men kan allikevel ses 

adskilt. Grenness refererer til både Chomsky og Rommetveit når han forsøker å forklare 

lingvistisk kompetanse, men det kommer ikke helt klart frem hva det egentlig er. Ut i fra 

hans og Rommetveits tekster tolker jeg det som en forståelse for ord og begreper, samt 

hvordan man anvender disse i en sammenheng (kontekst). Som nevnt tidligere er avkoding 

av innholdsord essensielt for å kunne bære en samtale. Rommetveit sier da at det er meget 

viktig å ha opparbeidet en begrepsforståelse slik at ”ordet som avkodingsprosess blir felt 

inn i en mer omfattende og kontinuerlig aktivitet, da slik at ulike deler av det sentrale og 

perifere begreps- og assosiasjonsnettverket for ordet vil bli aktivert alt etter hva slags 

referanse og assosiasjonsprosesser som er aktivert før, - i øyeblikket, - og etter en hører 

ordet” (Rommetveit 1992, s. 92). 

Jeg tolker Rommetveit da dit hen at dette er kjernen i hans begrep semantisk kompetanse, 

altså ved at han refererer til forståelse av begreper, og hvordan plassere de i forhold til 

kontekst. Dette kan da ses i sammenheng med lingvistisk kompetanse. 

 

Jeg er enig med Grenness når han påpeker at det er vanskelig å se lingvistisk og 

kommunikativ kompetanse atskilt. Dette blant annet fordi at kompetansen om riktig bruk av 
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begreper og f.eks. tiltalemåte i forhold til kontekst, henger sammen med kommunikativ 

kompetanse i bredere forstand. 

Kommunikativ kompetanse innebærer i følge Grenness ”en generell, generisk (kreativ) 

evne til å kommunisere” (1999, s. 99). Han utdyper dette videre med: 

”Kommunikativ kompetanse innbefatter for det første grammatikalsk kunnskap, dvs 

kunnskap om fonologiske, morfologiske, semantiske og syntaktiske regler. Dessuten 

må man ha kunnskap om og forventninger til hvem som bør og ikke bør snakke i 

visse situasjoner, når man kan ta ordet, hvem man kan snakke til og hvordan man 

snakker til folk med forskjellige sosial status og i forskjellige roller. Mestring av 

ikkeverbal kommunikasjon, rutiner for turtaking og utøvelse av forskjellige 

språkhandlinger er også viktig. Kommunikativ kompetanse innbefatter derfor alt 

som har med bruk av språk å gjøre, inkludert kunnskap om de sosiale settinger man 

bruker språket i” (Grenness 1999, s.103) 

Altså er dette en meget altomfattende definisjon i forhold til kommunikasjonshandlinger. 

Jeg synes denne forståelsen av kommunikativ kompetanse som hittil er skissert blir noe 

omfattende og vanskelig å forholde seg til. Jeg velger derfor å se bort i fra de rent 

språktekniske (syntaks og lingvistikk) ferdighetene man trenger for å kommunisere, og 

heller fokusere på forståelse for kommunikasjon (semantikk),og evne til å se 

kommunikasjon som et helhetlig system (pragmatikk). 

 

I organisasjonslitteraturen jeg har tatt for meg som omhandler kommunikasjon er 

kommunikativ kompetanse lite berørt. Det blir sett på kommunikasjon i en organisatorisk 

setting, uten å gå noe særlig videre inn på hva som kreves av enkeltmenneskene for å 

effektivisere kommunikasjonen. Allikevel skriver Erlien (2003) at ett av virkemidlene for å 

tilrettelegge for god intern kommunikasjon er å bygge opp den kommunikative 

kompetansen i organisasjonen, uten at hun kommer særlig nærmere inn på hvordan dette 

bør gjøres. 

I coachinglitteraturen savner jeg også fokus på kommunikasjonsteori, og da spesielt 

kommunikativ kompetanse. Gåserud viser f.eks. at han ikke virker å være klar over 

punktuering. Slik han fremstiller måten en coach skal arbeide på er dette en klar hentydning 

til hvordan punktueringen bør foregå i en coachingsamtale. Initiativet til hvor samtalen skal 
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bære ligger f.eks. hos coachen mye mer en den ligger hos uttøver. I tillegg gir coachen 

stimulus , og utøveren responderer. Jeg mener det er viktig for en coach, og det ved å 

generelt bruke coachingverktøy å være bevisst på dette, slik at man kan få en innsikt i 

utøverens respons også på bakgrunn av den metoden (punktueringen) man bruker. 

Jeg vil legge til grunn at dersom man skal kunne bruke og uttøve coachingverktøy på en 

effektfull måte, er det nødvendig med kommunikasjonsteoretisk kunnskap, da spesielt 

innen kommunikativ kompetanse med fokus på metakommunikasjon og punktuering. Dette 

vil jeg gi eksempler på videre sammen med bruk av coachingverktøy. 

5.2 Kommunikativ kompetanse og coaching 

For å tolke en kommunikasjonshandling kreves det kommunikativ kompetanse i både 

semantisk og pragmatisk betydning. I dagligdagssamtale er dette noe som ligger naturlig 

for de fleste, og vi tolker budskaper og gir tilbakemeldinger uten å analysere dette noe 

særlig nærmere. I mer intrikate situasjoner derimot er kommunikativ kompetanse essensielt 

i forhold til å analysere og forstå kommunikasjonshandlinger. Slike situasjoner kan være 

mange, men i denne sammenheng vil jeg holde fokuset på de situasjoner som nevnt i 

forrige kapitel. Disse var: 

• situasjoner med mistolkninger av budskap 

• situasjoner der kommunikasjon unngås. 

Men her vil fokuset ligge på hvordan man kan unngå slike situasjoner, eller i alle fall forstå 

og analysere dem bedre dersom de oppstår. 

Som nevnt tidligere er slike situasjoner like vanlige i privatlivet som i arbeidslivet. Ofte er 

det enten følelser eller kompetanse involvert eller begge deler, og vi trer inn i en situasjon 

som krever at vi er konkrete og presise i forhold til hva vi ønsker formidle, eller i forhold til 

hvordan vi gir tilbakemeldinger. Her kreves det da god forståelse både for nonverbalt 

talespråk, verbalt språk, kontekst og metakommunikasjon. 

Oppøvelse av kommunikativ kompetanse kan da sies å bestå i og bli bedre kjent med, og 

forstå disse sidene ved kommunikasjon. Det spennende her er å se om coachingverktøy kan 

hjelpe utøveren til å få en bedre forståelse for kommunikasjon og 

kommunikasjonsprosesser. 
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Gåserud (2000) mener at man til en viss grad har tidlig innlært og bygget opp en form for 

kommunikativ kompetanse, slik at visse kanskje har bedre forutsetninger eller bedre evne 

til å kommunisere enn andre. Men han påpeker også at de fleste kan øve seg til å bli gode 

kommunikatører ved å oppøve sin kommunikative kompetanse. Hva innebærer dette? Kan 

kunnskap om kommunikasjon og coachingverktøy bidra til dette? 

 

I kapitel 2 ble noen av coachingverktøyene presentert. Disse vil jeg komme nærmere inn på 

her i forhold til oppøvelse av kommunikativ kompetanse og arbeid med 

kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner. 

5.3 En løsningsorientert tilnærming 

For å kunne arbeide med kommunikasjonsbarrierer og forsvarsrutiner forbundet med dette, 

kreves det en kompetanse hos deltagerne i forhold til kommunikasjonsteori og coaching. 

Dette har jeg forklart og lagt til grunn i tidligere kapitler. Her vil det da tas opp hva slags 

kompetanse og kunnskap som er nødvendig for å arbeide med kommunikasjonsbarrierer og 

om mulig redusere dem, og det å anvende coachingverktøy som et praktisk redskap i 

forhold til dette. 

5.3.1 Informasjonsteoretisk perspektiv – mistolkning av budskap 

Det første perspektivet i forhold til å kunne diskutere coaching og kommunikativ 

kompetanse i forhold til kommunikasjonsbarrierer er ut i fra den informasjonsteoretiske 

modellen. I forhold til denne er det spesielt innkoding og avkoding som er av spesiell 

betydning. I forrige kapitel ble det illustrert ett eksempel på hvor feil kan oppstå i denne 

modellen. Her vil jeg ytterligere forklare dette i forhold til mulige løsninger. Ideelt sett bør 

sender kode meldingen slik at den formidler hvordan sender tenker seg den, og slik at 

mottaker tolker den riktig. Det er imidlertid mange grunner til at koding skaper 

kommunikasjonsproblemer. Det kan blant annet være at man lett velger ord, uttrykk og en 

sjargong som uttrykker noe annet (eller noe mer) enn man hadde tenkt. Spesielt når man er 

følelsesmessig engasjert kan det være vanskelig å finne ”de riktige ordene”. I ansikt-til-

ansikt kommunikasjon forsterkes problematikken fordi ord alltid ledsages av senders 

nonverbale uttrykk (som nevnt tidligere) som man kanskje ikke har like god kontroll over 

som de verbale uttrykk. I tillegg kan sender velge å uttrykke seg på en måte som ikke 
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vekker samme assosiasjoner hos mottaker, og som derfor tolkes på en annen måte. Dette er 

ofte et problem når personer med ulik utdannelse og erfaring kommuniserer, fordi 

profesjoner og spesialister ofte utvikler en egen fagsjargong som er fremmed for andre. Det 

siste jeg vil legge fokus på her er at sender kan velge å ordlegge seg på en måte som ikke 

vekker tillit hos mottaker, og som gjør at mottaker stiller seg skeptisk og avvisende til 

meldingen. Innefor ulike grupper og ulike sammenhenger vil det være tradisjoner for hva 

som er akseptert som saklig kommunikasjon, og hvilke verdier og normer som kan 

aksepteres. 

Her er det altså senders kommunikative kompetanse som står i fokus. For å bli seg bevisst 

på hvordan man selv kommuniserer og hvordan andre tolker budskapet er det nødvendig 

med tilbakemelding fra mottaker om hvordan budskapet har blitt tolket. Det er spesielt i 

denne prosessen coaching kommer inn som et kommunikativt verktøy. Grenness (1999) 

skriver at tilbakemelding har betydning for en rekke prosesser i arbeidslivet, slik som 

motivasjon læring, karriere, opplevd selvaktelse og opplevd rettferdighet. Tilbakemeldinger 

er også helt nødvendig for å gi uttrykk for forståelse av et budskap, og for å oppøve sin 

kommunikative kompetanse. Grenness bruker ordet ”feedback” i stedet for tilbakemelding, 

og bruker ordet i den sammenheng at feedback er ”informasjon man mottar om egne 

prestasjoner”(1999, s.187). Jeg velger å bruke ordet tilbakemelding i det jeg mener det er 

mest dekkende for den betydningen av ordet jeg vil legge vekt på. Tilbakemelding bør ikke 

nødvendigvis bare brukes i forhold til prestasjoner, jeg vil legge vekt på tilbakemelding 

som et virkemiddel i en kommunikasjonsprosess – altså som et kommunikativt verktøy. På 

denne måten kan tilbakemeldingen være med på å oppøve kommunikativ kompetanse. 

Grenness legger også dette til grunn i det han skriver at det er nødvendig for utvikling av 

kommunikativ kompetanse å fungere (min bemerkning; kommunisere) på høyere 

kontrollnivåer. Med disse sikter han til eksempelvis program og planer, prinsipper, 

standarder og verdier i organisasjonen. Man kan altså skille mellom tilbakemeldinger basert 

på hva det gis tilbakemelding om – her er noen eksempler: 

• de gis i forhold til konkrete hendelser og personer 

• om de går på innhold i budskap 

• om de går på personlige egenskaper/prestasjoner 

• i forhold til relasjoner mellom partene 
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Aktiv lytting og åpne spørsmål kan være coachingverktøy man kan ta i bruk i forhold til et 

informasjonsteoretisk perspektiv og tilbakemeldinger. 

For å blant annet unngå misforståelser kan f.eks. artikulering og gjentagelse anvendes for å 

avklare budskapet bedre. I tillegg kan man også bruke åpne spørsmål i forhold til å spørre 

videre dersom noe er uklart. Åpne spørsmål er effektfulle i denne forstand, i det de gir den 

som blir stilt spørsmålet en utfordring i forhold til å tenke igjennom hva budskapet 

inneholder. Man stiller personene overfor en tolkningsprosess der han kanskje må tenke 

igjennom hvordan han har formulert seg. Tilbakemeldingen skjer da ved bruk av 

coachingverktøy. Dette kan illustreres ved eksempelet med den nye resepsjonssjefen. 

Dersom han f.eks. hadde gitt utrykk for hensikten med sin atferd verbalt, kunne dette 

bidratt til å legge til rette for tilbakemeldinger. Han kunne også direkte spurt hvordan hans 

atferd oppfattes. Til dette kunne han da anvendt coachingverktøy i form av effektfulle 

spørsmål. La oss si da at hver avdeling ved hotellet får tilbud om en coach som skal hjelpe 

med å oppøve den kommunikative kompetanse til kollegene. Her kunne da f.eks. coachen 

gjort resepsjonssjefen oppmerksom på sin atferd ved å stille åpne effektfulle spørsmål både 

til han og sine kolleger. Slik kunne også dette bidratt til å innføre coachingverktøyene i 

organisasjonen. Det som er viktig å understreke her er at i følge coachinglitteraturen legges 

det ikke særlig vekt på coachens kommunikasjonsteoretiske kunnskap. Dersom en coach 

f.eks. skal ha mulighet til å gjøre resepsjonssjefen og hans kolleger oppmerksomme på 

hvordan de kommuniserer, forutsetter det at coachen selv har evne til å metakommunisere. 

Det forutsetter også at deltagerne kan det. Derfor vil jeg understreke at coaching alene som 

et verktøy ikke nødvendigvis kunne hjulpet denne situasjonen, men med støtte fra 

kommunikasjonsteori kunne verktøyene bidratt i stor grad. Det å f.eks. kunne 

metakommunisere både om atferd og tilbakemelding kunne lagt til rette for både bedre 

forståelse av situasjonen, og for bruk av coachingverktøy. Coaching verktøy kan brukes på 

en slik måte i forhold til resepsjonssjefen og hans kolleger at det bevisstgjør handlings-og 

kommunikasjonsmønsteret i større grad. Da vil coachingen komme til sin nytte, og høste 

frukter fra kommunikasjonsteori. 

Dersom man anvender coaching verktøy i forhold til å avklare budskap å øke forståelsen og 

tolkningen, kan dette da altså bidra til å øke bevisstheten i forhold til kommunikasjon 

generelt, og da oppøve sin kommunikative kompetanse. 
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For at denne type anvendelse av coaching verktøy skal ha full effekt, det vil si utover en 

bedre forståelse av budskap der og da, er det også viktig å ha kunnskap om kommunikasjon 

generelt. Da i forhold til både nonverbale signaler, punktuering, symmetri og 

komplementaritet, relasjoner (innhold vs relasjon) og ikke minst metakommunikasjon. 

 

Organisasjonsmessige faktorer for tolkning av budskap i forbindelse med coaching og 

kommunikativ kompetanse 

I forlengelsen av tolkning av budskap, må dette også sees i forhold til de 

organisasjonsmessige rammene, både i forhold til struktur og kultur. 

Uformell og formell kommunikasjon er blant annet av betydning her. Hva slags struktur og 

samordning har bedriften, baserer den seg mest på uformell eller formell kommunikasjon 

(vertikalt/horisontalt)? Mye verdifull informasjon kan komme via uformelle kanaler, hvor 

det da er viktig at et budskap blir forstått og tolket riktig. I forhold til formelle kanaler som 

møter, skriftlig informasjon, medarbeidersamtaler o.l. må man også ta i betraktning 

betydningen av at et budskap kommer frem. Hva slags type samordning bedriften 

vektlegger kan da innvirke på kommunikasjonen, og betydningen av kommunikativ 

kompetanse i forhold til ansikt-til-ansikt kommunikasjon. Er det f.eks. fremtredende 

vertikal samordning vil tolkning av informasjon være av meget stor betydning. I Radisson 

SAS kan man si at det er en relativt klar vertikal samordning i form av at regler, 

retningslinjer, organisasjonens mål og profil kommer fra hovedkontoret. Men det er også i 

stor grad horisontal samordning innad i de enkelte avdelingene. I forhold til begge disse 

typene samordning er tolkning av informasjon viktig, og coaching og kommunikativ 

kompetanse kan bidra til dette. Hvilken betydning har så samordning og 

beslutningsmyndighet i forhold til tolkning av budskap og coaching og kommunikativ 

kompetanse? I eksempelet (presentert i kapitel 4) med informasjonen som ikke når frem til 

kokkene og servitørene på hotellet kan dette illustreres. 

Ved slike banketter er det en meget sentralisert beslutningsmyndighet. Arrangementet er 

godkjent av ledelsen (her restaurant og bankettsjefen) og det er booket inn hos 

bookingavdelingen. Altså er det en situasjon der kokkene og servitørene skal utføre en 

oppgave de har fått tildelt. Informasjonen om dette når frem gjennom både horisontal og 

vertikal samordning i form av både uformell og formell kommunikasjon. Det vil si at 

informasjonen når frem ovenfra gjennom formelle kanaler som e-post og bookingbrev og 
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dernest via sin nærmeste leder, i tillegg får man informasjon muntlig gjennom sine 

nærmeste kolleger. Den formelle informasjonen kan her i første omgang skape et problem 

dersom den tolkes feil (beskjeder om klokkeslett for servering av de ulike rettene kan f.eks. 

være utydelig), i tillegg kan informasjon gjennom uformelle kanaler problematisere dette 

ytterligere ved f.eks. at noen gir beskjed om ulike klokkeslett uten å være helt sikker, og 

dermed er kjeden av feiltolkninger av beskjeder i gang. Mye av problematikken her faller 

innen for informasjonsflyt i forhold til organisasjonsteori. Det vil si i forhold til kultur, 

struktur, rutiner og retningslinjer for informasjon. Disse temaene er meget viktige dersom 

man skal tenke kommunikasjon helhetlig i en organisasjon. Men siden denne fremstillingen 

ikke har mulighet til å favne over alt det, vil det her dreie seg om de mellommenneskelige 

faktorene for informasjonsflyt (som jeg også har avgrenset tidligere). 

For at informasjon skal nå frem og bli tolket riktig forutsetter dette kommunikative 

egenskaper hos senderen (i tillegg til kunnskap om retningslinjer for hvordan informasjon 

sendes innad i bedriften). La oss si i dette eksempelet at det er avdelingsledernes oppgave å 

gi klare beskjeder om arrangementet (lederne er da kjøkkensjef og bankettansvarlig). De er 

da for det første nødt til å ha kunnskap om og evne til å gi klare beskjeder, i tillegg til at de 

må lytte til sine medarbeidere og samarbeide med disse for å få gjennomført arrangementet. 

Det kreves altså flere ulike kommunikative egenskaper. Er lederne gode nok til det? Kan 

coachingverktøy bidra til å oppøve deres kommunikative egenskaper? Aktiv lytting er blant 

annet et verktøy som er meget viktig her. Man må lytte til sine medarbeidere for å kunne 

fatte de beslutninger som trengs og tas i forhold til samordning av oppgaver. I tillegg er 

aktiv lytting av betydning for å kartlegge om beskjedene har nådd frem eller ikke. For å 

finne ut av dette kan også effektfulle spørsmål benyttes. Et eksempel på dette kan være at 

bankettsjefen spør kjøkkensjefen; hvordan har du tenkt deg fremdriften frem til servering 

av første rett? Hvilke oppgaver trengs å gjøres for at vi skal rekke å bli ferdig til rett tid? 

Igjen vil jeg argumentere for at coachingverktøy i seg selv ikke nødvendigvis løser 

kommunikasjonsproblemer om informasjonsflyt. La oss si at disse lederne setter seg ned i 

etterkant for å evaluere hvordan arrangementet gikk. For å oppdage da hva som gikk feil, 

og eventuelt informasjon som ikke nådde frem godt nok kan coachingverktøy igjen 

anvendes (åpne spørsmål og aktiv lytting). Men etter man har kommet frem til dette er det 

så viktig å kunne ha redskaper for å evaluerer hvordan ting kan gjøres bedre neste gang. Til 

dette kreves kunnskap og evne om kommunikasjon utover bruk av coachingverktøy. 
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Lederne er da nødt til å evaluere informasjonsflyt ovenfra, de må kunne metakommunisere 

om sin egen kommunikasjonsstil. Innsikt i punktuering er også her meget viktig, noe jeg vil 

komme videre inn på nedenfor i forbindelse med relasjonsperspektivet. 

5.3.2 Relasjonsperspektiv – unngåelse av kommunikasjon 

I eksempelet med resepsjonisten som ikke meddeler sitt budskap til SM oppstår det en 

situasjon der kommunikasjon unngås. Som forklart tidligere kan dette skyldes mange 

faktorer, både personlige egenskaper, forsvarsrutiner og organisasjonskultur. For å ta tak i 

slike problemer kan man anvende konkrete problemløsningsmetoder. Under neste punkt vil 

jeg eksemplifisere noen av disse hentet fra Goldhaber (1993) og Argyris (1990). Men først 

er det vesentlig å se på coaching og kommunikativ kompetanse i forhold til relasjonen 

mellom partene og organisasjonskultur. 

I kapitel 2 om coaching ble det forklart at et viktig prinsipp i coaching er tillit. I følge 

Erlien (2003), Jacobsen og Thorsvik (2004) og Gåserud (2000) er også tillitt et viktig 

element i forbindelse med både ledelse og kommunikasjon. 

Kan man så bygge opp tillit kommunikativt? Tillitt er i alle fall noe som ikke nødvendigvis 

kommer av seg selv, og i en organisasjon er mye av tilliten basert på mottak av 

informasjon. F.eks. i forhold til beslutningsmyndighet er det av stor betydning at 

informasjonen kommer frem til deltagerne, som vi også så i eksempelet med 

bankettarrangementet. 

Kan det komme av mangel på tillit at resepsjonisten ikke meddeler sitt budskap til SM? 

Dette kan være en av mange faktorer. I denne sammenheng er bruk av coaching for å bygge 

opp tillit et tema. Å føle at noen lytter er blant annet et vesentlig moment for at man skal ha 

tillit til denne personen. Har man f.eks. en leder som man føler ikke lytter til det budskapet 

man har å meddele, kan dette svekke tilliten. Aktiv lytting er et av coachingens viktigste 

verktøy i denne sammenheng. Å lære seg å lytte aktiv ved hjelp av coachingverktøy kan 

ledere og medarbeidere dra stor nytte av både i forhold til tillit, og i forhold til mottak og 

sending av informasjon. I tillegg til aktiv lytting er åpne spørsmål et effektfullt verktøy 

både for å bygge tillit, og for å innhente informasjon og kommunisere på en aktiv måte. 

La oss ta et konkret eksempel med bruk av coachingverktøy sammen med eksempelet med 

resepsjonisten. Dersom f.eks. SM hadde vært trent i kommunikasjon og coaching kunne 

han f.eks. tolket resepsjonistens signaler tydeligere. Nonverbale signaler kunne vært en god 

pekepinn her i forhold til stress. Coachingverktøy kunne vært benyttet blant annet for å 
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stille åpne spørsmål. Hvordan opplever du din arbeidssituasjon? Hvilke muligheter benytter 

du deg av i jobben? Hva kan muligens gjøres annerledes for å forbedre arbeidssituasjonen? 

Dersom slike spørsmål hadde vært en naturlig del av kommunikasjonen kunne det kanskje 

vært lettere for resepsjonisten å ta opp sine problemer. Resepsjonisten på sin side kunne 

kanskje benyttet seg av andre innfallsvinkler til sitt problem enn å si rett ut hva han mener 

dersom det kjennes vanskelig. F.eks. ved å stille slike spørsmål til SM; Hva kan gjøres for å 

lette køen ved innsjekkingen? Hvilke andre muligheter har vi til å ta av oss gjesten mens 

han venter? Hva kan gjøres for å lette stress i situasjonen? 

Dersom slike åpne spørsmål blir stilt begge veier åpner det for refleksjon og åpen 

kommunikasjon. Dersom resepsjonisten stilte slike spørsmål vil han punktuere på en slik 

måte at SM har mulighet til å respondere mye friere, enn dersom hans budskap bare er 

basert på en klage. SM vil på sin side kunne bygge opp tillitt og åpenhet ved å stille 

spørsmål på denne måten, og også i form av punktuering i likhet med resepsjonisten. 

Coachingverktøy kan altså da være med på å lette kommunikasjonene der og da. Men 

holder dette for å evaluere og reflektere over hvordan de kommuniserer? Til dette er det 

nødvendig med kunnskap og evne til å metakommunisere. Jeg vil legge til grunn at 

coachingverktøy kan være med på å skape innsikt i betydningen av å metakommunisere, 

men for at dette skal være effektfullt er det nødvendig med en forhåndskunnskap om 

kommunikasjonsteori hos partene. Ellers kan det skje at coaching benyttes som verktøy 

uten innsikt. Og innsikt i kommunikasjonsprosessene er kanskje det viktigste. Spesielt med 

tanke på punktuering og metakommunikasjon. Dersom vi fortsetter på begge eksemeplene 

med resepsjonisten og arrangementet i banketten kan dette illustreres. 

Punktuering nevnte jeg ovenfor i forbindelse med eksempelet der lederne evaluerer 

arrangementer i banketten. Til denne evalueringen ble det så foreslått bruk av coaching 

verktøy. Begrensningen med det ble påpekt i forhold til kunnskap om å kunne 

metakommunisere. I tillegg er punktuering her viktig. Hvem tar initiativet i evalueringen? 

Hvem gir stimulus og hvem gir respons? Gir man stimulus og respons på en slik måte at det 

åpner opp for refleksjon hos motparten? Eller gis tilbakemelding i form av f.eks. konkrete 

forbedringspunkter til den andre? 

Mellom resepsjonisten og SM er også dette et tema. For at de videre skal kunne evaluere 

kommunikasjonshandlingene og kartlegge landskapet for hvordan de kommuniserer, er det 

nødvendig med ytterligere innsikt enn bare å ta i bruk coachingverktøy. Spesielt her da 
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også med tanke på punktuering. Gir de hverandre mulighet til å kommunisere åpent med 

tanke på hvordan de punktuerer? Coachingverktøy kan da være et middel for å nå målet i 

forhold til å f.eks. trene seg i å bli oppmerksom på hvordan man punktuerer, men først 

kreves det en teoretisk innsikt i dette for å kunne forstå det. 

Dette er noen av begrensningene med coaching alene som verktøy. 

 

Coachingverktøy kan altså ha en funksjon i forhold til å bevisstgjøre seg selv hvordan man 

kommuniserer, og for å hjelpe kommunikasjonsprosesser der og da. Men for å kunne 

arbeide videre med kommunikasjon, og få en innsikt i hvordan slike prosesser fungerer 

kreves det kunnskap om kommunikasjonsteori. Dette er et aspekt ved coachingen som 

metode og verktøy som blir utelatt i bøkene. 

5.4 Arbeid med kommunikativ kompetanse og coaching i organisasjonen 

Hvordan kan man så gå til verks for å heve den kommunikative kompetansen i 

organisasjonen, slik at dette kan forebygge kommunikasjonsbarrierer? En av momentene 

som er av betydning her er forsvarsrutiner både innad i organisasjonen og personlige. 

Grunnen til dette er at når kommunikasjonsbarrierer oppstår er det et noe man må arbeide 

med videre utover å bare drive ”brannslukking” der og da. Det vil med andre ord si at det 

må gjøres noe mer enn å bare håndtere situasjonen når den oppstår. Argyris (1990) 

forklarer dette ut i fra handlingsmodell 2. For å analysere problemene nærmere ut over å 

finne en rask løsning der og da, må læring etter handlingsmodell 2 finne sted (modell 1 ble 

forklart i forrige kapitel). I modell 2 fungerer ikke de sosiale dydene som et teppe for å 

dekke over problemene og unngå konfrontasjoner, men i stedet som et vertkøy for åpenhet 

og forståelse. Etter denne modellen foregår det Argyris kaller ”double-loop-learning” I 

handlingsmodell 1 skjer ”single-loop-learning”, dvs man retter opp feilene der og da med 

konkrete handlinger, men som forklart i forrige kapitel går man ikke videre med å finne ut 

av hvorfor problemene oppstår. Dette kan gjøres etter modell 2. I denne modellen designes 

også nye handlinger for å løse problemene, men det viktige her er at for å gjøre det 

analyserer man også de styrende verdiene bak. Handlingen endres altså ikke bare for å løse 

problemet der og da, men designes ut i fra verdier (dyder) i organisasjonen etter hva 

problemene grunner i. Slik får man ”double-loop-learning”. Man lærer ikke bare ved å 
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foreta ”brannslukking” og retting av problemet der og da, men også hvorfor disse 

problemene har oppstått og hva slags verdier og dyder som skal ligge til grunn for designen 

av nye handlinger. 

Det Argyris ikke kommer inn på i denne forbindelse, men som er en stor del av det jeg 

ønsker diskutere i dette kapitelet, er hvordan medlemmene av organisasjonene skal klare å 

kommunisere i denne prosessen – altså hva kreves av deltagerne for å komme fra 

handlingsmodell 1 til handlingsmodell 2? Jeg forstår det slik at i denne prosessen er 

kommunikativ kompetanse essensielt. Hele veien i både ”single- og double-loop-learning” 

ligger det en forutsetning om kommunikasjon til grunn. Kjernen blir da i denne 

fremstillingen at det er nødvendig med kunnskap og innsikt om kommunikasjon for å jobbe 

med dette. Å lære seg å kommunisere med coachingverktøy.kan også være en del av det. 

 

Jeg vil her kort skissere hvordan Argyris (1990) og Goldhaber (1993) tenker seg at man kan 

gå fatt på å arbeide med kommunikasjon i organisasjoner. 

Begge kommer med forslag til konkrete opplegg og prosjekter man kan sette i verk i 

organisasjonen for å forbedre kommunikasjon. De er begge av den oppfatning at for å endre 

på noe så grunnleggende som kommunikasjonsmønster, må man ta tak i hva de 

underliggende problemene er. Både Goldhaber og Argyris legger til grunn at det er 

nødvendig å arbeide med forsvarsrutinene i organisasjonen for å forbedre 

kommunikasjonen .Argyris forklarer dette med at organisasjonen i seg selv skaper 

inneffektivitet i forhold til kartlegging av problemer på grunn av forsvarsrutiner (forklart i 

kapitel 4). 

Argyris (1990) er derfor av den oppfatning at i de fleste tilfeller vil en organisasjon være 

best tjent med å få ekstern hjelp for å kartlegge problemer. Dette mener han som sagt 

grunner i at forsvarsmekanismene innad i organisasjonen hemmer den i være effektivt 

problemløsende. Alternativt kan en egen prosjektgruppe settes i gang innad i bedriften for å 

kartlegge kommunikasjonsproblemer. I begge tilfeller foreslår både Argyris og Goldhaber 

(men i noe forskjellig fremstilling) at man bør foreta en ”mapping”. Altså kartlegging av 

kommunikasjonsproblemer. På denne måten kan man da muligens kunne klare å kartlegge 

problemer, og på den måte overkomme organisasjonens forsvarsmønster. Det er altså 

organisasjonens forsvarsmønster (f.eks. faktorer i organisasjonskulturen) spesielt Argyris 

mener er årsaken til kommunikasjonsproblemene, som man da må kartlegge. 
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I formingen av en slik ”training modell” foreslår så Goldhaber spørsmål man bør stille i 

denne prosessen. Som eksempel på disse kan nevnes: 

• Define the goal of training 

• Describe the relationship between perception and downward communication of 

information 

• Identify and describe nonverbal indicators of status in an organization 

• Identify the components of an effetctive feedback system 

• List the steps involved in designing a communication audit 

(1993, s. 399) 

 

Argyris (1990) legger vekt på ”maps” i form av å kartlegge sine egne 

kommunikasjonshandlinger for å bevisstgjøre seg disse bedre, og kommunisere åpent om 

de (og igjen, på den måten å overkomme forsvarsrutinene). Begge disse tilnærmingene (her 

nevnt i meget korte drag) mener jeg forutsetter en god del forhåndsforståelse og kunnskap 

hos deltagerne. Det vil si at dersom man skal kunne gjennomføre disse punktene, trenger 

man et utgangspunkt for forståelse av hva de innebærer. Denne forståelsen ligger etter min 

mening i kommunikasjonsteori. Det er her min fremstilling kommer inn. At dersom man 

ikke får trening og opplæring i kommunikasjon generelt, kan man ikke med like gode 

forutsetninger jobbe med disse tingene. Det er altså her man må begynne først. 

Spesielt i forhold til de tre siste punktene som nevnt over bør det foreligge en slags 

førforståelse og kunnskap for å gjennomføre de. Og denne kunnskapen bør ligge innen 

kommunikasjon. Metakommunikasjon er blant annet her en ferdighet og kunnskap jeg 

mener er nødvendig å ha for å kartlegge kommunikasjonsproblemer. Dersom man skal 

være i stand til å ta fatt i hvorfor kommunikasjonen fungerer inneffektivt, må man ha 

mulighet til å kommunisere om hvordan man kommuniserer. Lederne som evaluerer 

hvordan kommunikasjonen foregikk under banketten må således trekke seg ut av innholdet 

i samtalen, og heller konsentrere seg om relasjoner og kommunikasjonshandlinger. Altså 

tenke utover å diskutere hva som skjedde (at informasjonene ikke nådde frem) til å 

kommunisere om hvordan kommunikasjonen foregikk og hva som kan forbedres der. Da er 

punktuering en del av evalueringen – å kunne kartlegge hvordan informasjonen blir sendt, 

og hvordan den blir respondert på. Å kunne diskutere på dette nivået er å 

metakommunisere. Et annet eksempel på dette er resepsjonssjefen og hans medarbeidere. I 
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stedet for å forklare hva som skjedde må man kartlegge hvordan budskapet ble tolket, og 

hvordan dette kan arbeides med. Coachingverktøy kan da være til hjelp også i den forstand 

at den er fremtidsrettet. Coachingens tanke er å kunne finne ut av hvordan til kan gjøres 

annerledes og bedre neste gang, eller preventere problemet fra å oppstå igjen. 

 

Min oppfattelse etter å ha gjennomgått både organisasjonslitteratur, kommunikasjonsteori 

og coaching er at det forutsettes en form for førforståelse og kunnskap hos utøveren for å 

kunne dra nytte av innholdet. I stedet for å fokusere på coaching som en egen gren, 

kommunikasjonsteori som en annen, og kommunikasjon i organisasjoner som en tredje, 

burde disse områdene kanskje samles? Det vil etter min vurdering være et riktig 

utgangspunkt for å starte opplæring om kommunikasjon i organisasjoner. Dett med mål om 

å oppøve den kommunikative kompetansen. 

For å arbeide med kommunikasjon og oppøve organisasjonens medlemmers 

kommunikative kompetanse, kan coaching brukes som verktøy. Dette i form av å 

bevisstgjøre seg kommunikasjonsprosesser bedre, og som et resultat av dette også oppøve 

evnen til å metakommunisere. Men det er som sagt innsikten ved bruk av disse verktøyene 

som veier tyngst, slik at det er nødvendig også med en forhåndskunnskap for å ta 

verktøyene i bruk. 

Ett sted i organisasjonen bør slik opplæring starte, og i følge både Gåserud, Erlien, 

Goldhaber og Argyris bør dette skje hos ledelsen. 

5.5 Ledelsesstrategier, coaching og kommunikativ kompetanse 

Både Gåserud (2000) og Erlien (2003) legger til grunn at er det nødvendig at ledere blir 

trent og lært opp i kommunikasjon for å bedre kommunikasjonen i organisasjonen. Dette 

kan gjøres i mange former, f.eks. via kurs, ekstern/intern coaching, etterutdanning, 

prosjekter o.l. Gåserud mener blant annet at enhver leder burde læres opp i coaching, både i 

forhold til å utøve bedre lederskap og i forhold til kommunikasjon. Han forklarer at mange 

mener at vi er på vei inn i en ny fase i informasjonssamfunnet – ”det femte samfunn”, der 

fortellingen og dialogen står i fokus. I dette samfunnet vil coaching passe som utmerket 

ledelsesform i forhold til kommunikasjon mener han. Erlien (2003) peker også på 

betydningen av gode kommunikative evner når hun forklarer at ledere er svært viktige som 
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”muntlige kommunikasjonskanaler”. Det er derfor viktig at ledere har selvinnsikt om egen 

kommunikasjonsstil og lærer å lytte aktivt – noe som blant annet også er et av coachingens 

prinsipper og verktøy. 

 

Jeg vil også ta med her Spurkelands (1998) syn på ulike lederfilosofier, da spesielt med 

tanke på dette i forhold til det Erlien og Gåserud sier om ledere som nevnt over. Han 

diskuterer relasjonsledelse i forhold til posisjonsledelse, og argumenterer for at 

relasjonsledelse vil være det mest effektive i forhold til kommunikasjon. Menneskene er 

bedriftens viktigste ressurs. De trenger å motiveres og utvikle sin kompetanse for å utnytte 

sine egne ressurser og kunnskap best mulig. En av de viktigste faktorer i dette arbeidet for 

ledelsen er god kommunikasjon. I følge Spurkeland (1998) er relasjonsledelse den beste 

form for kommunikativ og tillitsbyggende ledelse. Ledere må kommunisere ikke bare 

posisjonsmessig men også på et mellommenneskelig nivå med et positivt menneskesyn som 

utgangspunkt. I organisasjoner er ikke lenger den autoritative lederstilen noe fremtid for 

godt lederskap og effektivitet mener Spurkeland. Mellommenneskelige relasjoner, bygge 

tillitt, å kunne skape en åpen dialogform er oppgaver og egenskaper ledere må legge mer 

vekt på for god ledelse. 

Spurkeland legger følgende atferd til grunn for god relasjonsledelse: 

1 Stille spørsmål 

2 Lytte aktivt 

3 Gi tilbakemelding 

4 Informere 

5 Møte medarbeiderne 

6 Møte fagforeningene 

7 Knytte kontakter 

8 Velge dialogform 

9 Tør å være synlig 

10 Skape lagånd 

11 Motiverer og krever 

12 Bygger tillit 
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Punktene 1,2,3,4 og 12 kan her knyttes direkte til coachingverktøyene aktiv lytting, 

effektfulle spørsmål og tillit. Med andre ord kan man tolke Spurkelands punkter dit hen at 

flere av disse punktene for atferd ligner coaching. Resten av punktene kan både trekkes inn 

i forhold til organisasjonskultur, struktur, beslutningsmyndighet og samordning. I forhold 

til f.eks. punkt 9 kan eksempelet med den nye resepsjonssjefen trekkes inn igjen. Hans 

strategi er å være synlig for medarbeiderne, i form av å være fysisk tilstede. Jeg forklarte så 

tidligere at f.eks. organisasjonskulturen kan ha innvirkning på hvordan dette ble mottatt av 

medarbeiderne. Organisasjonsstrukturen har også betydning for blant annet punktene 8, 10 

og 11. Er det en hierarkisk struktur slik at f.eks. valg av dialogform ikke er like åpen? Er 

det f.eks. mulighet for å gi de fleste tilbakemeldinger ansikt-til-ansikt, eller tillater ikke 

organisasjonsstrukturen dette? Dersom organisasjonsformen er lignende et maskinbyråkrati 

eller et fagbyråkrati vil blant annet disse punktene som skissert over fortone seg annerledes 

for den enkelte leder. Organisasjonsmessige faktorer som kultur og struktur har altså 

innvirkning på hvordan man kan utføre ledelse, og hvilke muligheter man har. 

Kommunikativ kompetanse er allikevel et meget betydningsfullt element i forhold til dette. 

Dersom man skal kunne utføre disse lederoppgavene som skissert over, og innenfor 

rammene av organisasjonen, er det nødvendig med god kommunikativ kompetanse. 

Hvordan skal jeg som leder kunne lytte aktivt? Hvordan skal jeg bygge tillitt? Hvordan kan 

jeg gi bedre tilbakemeldinger? Dette er spørsmål teorien utelater når den kommer med råd 

om hvordan ledere kan uttøve godt lederskap. Min mening er at innsikt i kommunikasjon, 

og oppøvelse av kommunikativ kompetanse er nødvendig for å gjennomføre blant annet 

Spurkelands relasjonsledelsesfilosofi. 

5.5.1 Reaktivt og proaktivt ledelsessystem 

Alle punktene til Spurkeland forutsetter blant annet en form for åpenhet hos ledelsen. Å 

kunne møte medarbeidere, være synlig, informere, lytte og gi tilbakemelding og stille 

spørsmål er alle kommunikative oppgaver som krever åpenhet. Cutlip, Center og Broom ( i 

Erlien 2003) forklarer hva som kjennetegner et reaktivt i forhold til et proaktivt 

ledelsessystem. Et lukket system er reaktivt. Dette er et system der informasjonen går ut på 

”brannslukking” og informasjon i ettertid. Et lukket system reagerer også bare på signaler 

utenfra hvis signalene og presset er sterke nok til å bryte igjennom systemgrensene. I et 

slikt system blir også beslutninger tatt med informasjon i etterkant. I et proaktivt system 

som er et åpent system er det en løpende dialog innad i virksomheten. Informasjon blir gitt 
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før de viktige beslutningene tas, medarbeiderne blir tatt med på råd og det skaper dermed 

også mindre konflikter. Et åpent system er også mottakelige for signaler hele tiden, og åpen 

for forandringer. 

Grunig (2002) skiver også noe lignende om dette. Han sier at strategisk ledelse av 

kommunikasjonsaktiviteten er en av de to viktigste faktorene for å skape fremragende 

kommunikasjon. Kommunikasjon med berørte parter før beslutninger fattes, er det mest 

effektive for å løse saker og kriser (sammenlignet her med et proaktivt system). Strategisk 

kommunikasjonsledelse handler om å kartlegge målgruppenes interessert og behov, og 

bringe denne kunnskapen inn i toppledelsens strategiske diskusjoner før beslutningen blir 

tatt (Grunig, Grunig og Dozier, 2002). Argyris (1990) fokuserer også på dette i forhold til 

arbeid med forsvarsrutiner i organisasjoner. Han forklarer at det å synliggjøre beslutninger, 

og gi nok informasjon er livsnødvendig for organisasjonen. 

 

Alle disse formene for ledelsesstrategier fordrer god kommunikativ kompetanse. Ledere 

skal være i stans til å informere, møte medarbeidere, fatte beslutninger, lytte, stille spørsmål 

o.l. Det er dermed viktig at oppøvelsen av den kommunikative kompetansen i bedriften 

starter hos ledelsen. Dette på grunn av at det (som forklart) ofte er herfra kommunikasjonen 

ledes i en organisasjon, i tillegg til at ledere uansett ofte legger en viss føring på hvordan 

man kommuniserer i en organisasjon f.eks. om det er et åpent eller lukket system. 

For at ledere skal trenes i kommunikativ kompetanse og coaching mener jeg det vil være 

nødvendig med opplæring eksternt. Enten via en coach som kommer inn i organisasjonen, 

eller via kurs (eller annet opplegg) utenfor bedriften. 

Hvordan dette kan gjøres nærmere er ikke tema for drøfting her. Men derimot er hovedtema 

her hva slags kunnskap det er nødvendig at ledere blir trent i forhold til kommunikasjon og 

kommunikasjonsbarrierer? Dette har jeg gjennom dette kapitelet forsøkt å svare på, men vil 

her komme med en slags oppsummering på det. 

Både i forhold til Goldhaber (1993) og Argyris (1990) sine løsninger på hvordan man kan 

jobbe med kommunikasjonsbarrierer i en organisasjon, og i forhold til Spurkelands 

relasjonsledelse og Cutlips og Grunigs fokus på åpenhet i ledelsen, mener jag at alt dette 

forutsetter god kommunikativ kompetanse hos ledelsen. 

Ut i fra dette vil det være nødvendig med opplæring innen kommunikasjonsteori generelt. 

Da spesielt med vekt på innkoding og avkoding av budskap, metakommunikasjon, 
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nonverbale signaler og relasjonsaspektet mellom partene. Verktøyet som kan iverksette 

denne kunnskapen i form av å implementere den i bedriften kan være coaching. Ved å lære 

ledelsen i coachingverktøyene, kan dette bidra til å bli seg selv mer bevisst kommunikasjon 

og sin egen kommunikasjonsstil – i tillegg til at både verktøyene aktiv lytting og effektfulle 

spørsmål har innvirkning på tillitt og åpenhet som kan ha meget positiv effekt for 

organisasjonskulturen og kommunikasjonen. 

 

Ledelse bør altså ikke bare læres opp i å bruke coachingverktøyene, men disse bør også ha 

sin forankring i kommunikasjonsteori. Dermed kan dette til sammen være med på å oppøve 

ledelsens (og på sikt organisasjonens) kommunikative kompetanse. 
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AVSLUTNING 

Målet med denne oppgaven var å lære om kommunikasjon i organisasjoner, coaching og 

kommunikativ kompetanse. Det som ble veldig interessant etter hvert som jeg leste teori, 

var at jeg oppdaget at jeg stadig stilte meg selv spørsmålet; hvordan skal man få til denne 

ideelle måten kommunikasjon bør fungere på som disse teoretikerne fremstiller? Med det 

tenker jeg da på hvordan de ulike teoretikerne kommer med forslag til hvordan man kan 

arbeide med kommunikasjon i organisasjoner, og hvordan de forklarer at kommunikasjon 

ideelt sett burde fungere. Stadig dukket spørsmålet mitt opp. Etter hvert som jeg da ervervet 

meg ny kunnskap om tema, kom jeg da frem til at stort sett alt jeg har lest har en 

fellesnevner – det forutsettes en slags forhåndskunnskap om kommunikasjon hos 

deltagerne i organisasjonen for å kunne gjennomføre det disse teoretikerne sikter til. Min 

interesse falt da på, hva bør denne forhåndskunnskapen bestå i hos deltagerne for å kunne 

arbeide med kommunikasjon og kommunikasjonsbarrierer i en organisasjon? Ut i fra dette 

ble fokuset på kommunikativ kompetanse og coaching i forbindelse med 

kommunikasjonsbarrierer valgt. 

Kompleksiteten av tema i oppgaven 

Både organisasjoner og kommunikasjon i seg selv er omfattende områder som krever mye 

innsikt og analyse for å forstå. Dersom man f.eks. ser på Wiios lover for kommunikasjon, 

viser dette (på en humoristisk måte) at kommunikasjon er et meget komplekst system. 

Organisasjoner er også et meget variabelt tema. Alt ettersom hvilken organisasjon man tar 

for seg, eller også innen en og samme organisasjon vil man støte på ulike ting innen blant 

annet struktur og kultur som jeg har tatt for meg. Organisasjonsteorien er allikevel meget 

viktig for å bevisstgjøre den enkelte om ulike mekanismer og krefter i organisasjoner, i 

tillegg til å legge en teoretisk basis for forståelse av hvordan organisasjoner fungerer. 

Om det i det hele tatt er mulig å lære seg en komplett forståelse for disse temaene 

(kommunikasjon og organisasjoner) er et spørsmål jeg til meg selv kan svare nei på. Det er 

derimot veldig interessant å kunne bryte ned disse omfattende emnene inn i mindre deler 

slik at de går an å analyseres og diskuteres delvis. Det var målet med denne oppgaven, også 

grunnet i stor interesse for kommunikasjon i organisasjoner. 

Etter hvert som denne oppgaven tok form, og jeg nærmet meg slutten på de to siste 

kapitlene begynte ideene om hvordan denne oppgaven kunne struktureres og gjort mye 
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bedre å dukke opp. Jeg startet arbeide med denne oppgaven uten noen som helst 

forhåndskunnskap om tema, men valgte allikevel dette som tema fordi det er av stor 

interesse for meg. Som jeg også forklarte innledningsvis har jeg savnet i litteraturen jeg har 

tatt for meg et perspektiv som samler kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og 

organisasjoner. Coaching har også væt et interessefelt som jeg da ønsket å knytte sammen 

med disse temaene. Etter hvert som oppgaven tok form, innså jeg vanskelighetene i å 

diskutere og forklare disse tingene, noe som har vært utfordrende og spennende – og ikke 

minst veldig lærerikt!. 

Oppsummering av innholdet i oppgaven 

Jeg har med denne oppgaven ønsket å ta opp problematikken rundt 

kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner, da med tanke på ansikt-til-ansikt 

kommunikasjon. For å gjøre dette valgte jeg to teoretiske felt å diskutere ut i fra, disse var 

kommunikasjon og coaching. Selve rammen for å diskutere kommunikasjon og coaching i 

forhold til kommunikasjonsbarrierer var organisasjoner. Kapitel 1 ble da en slags innføring 

i generell kommunikasjonsteori, da med spesiell fokus på noen områder som er spesielt 

relevant for denne oppgaven. Innkoding og avkoding, metakommunikasjon og nonverbal 

kommunikasjon var viktige områder her. 

Kapitel 2 om coaching ble også et teoretisk kapitel i forhold til å kartlegge hva denne 

oppgaven legger til grunn for begrepet coaching, og hvilke verktøy som det ville bli lagt 

vekt på. Aktiv lytting, tillitt, nysgjerrighet og effektfulle spørsmål var de verktøyene jeg 

ville bruke i denne oppgaven. Konteksten og rammen rundt dette ble lagt i kapitel 3 om 

organisasjoner. Her valgte jeg ut noen områder innen organisasjonsteori for å legge en 

ramme for diskusjon av kommunikasjonsbarrierer. Disse områdene falt da på 

organisasjonskultur og struktur og beslutningsmyndighet. I kapitel 4 ble så diskusjonene 

startet; Hva er kommunikasjonsbarrierer, og hvorfor oppstår kommunikasjonssvikt? Dette 

ble fremlagt med noen fiktive eksemplet fra Radisson SAS som organisasjonsmessig 

ramme. I dette kapitelet kom det frem at kommunikasjonsbarrierer kan skyldes mistolkning 

av budskap, mellommenneskelige relasjoner, og faktorer innad i organisasjonen som 

struktur og kultur. Det bør her påpekes som jeg også gjorde i innledningen at 

kommunikasjonsbarrierer er et såpass innfløkt tema. Det vil si at med kapitel 4 forsøkte jeg 

ikke komme med noen endelig forklaring på hvorfor kommunikasjonsbarrierer oppstår, 

men legge frem noen mulige forklaringer. Til sist ble disse kommunikasjonsbarrierene 
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diskutert i forhold til coaching og kommunikativ kompetanse. Kan coaching og kunnskap 

om kommunikasjon belyse forholdet rundt kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner, og 

om mulige hjelpe arbeidet med kommunikasjonsbarrierer? Dette ble et kapitel som er basert 

veldig mye på mine egne vurderinger. Det er ikke ment som et uttømmende 

løsningskapitel, i den forstand at dette er et tema som er såpass komplisert og intrikat at det 

ikke er mulig å gi noen fasit på hvordan det bør løses i organisasjonen. Målet var derimot å 

kunne diskutere de teoretiske begrepene rundt kommunikasjon sammen med coaching, for 

å se om dette kunne bidra til arbeid med kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner som 

forklart i kapitel 4 (konklusjonene rundt dette kan leses nedenfor). Kapitel 5 ble således da 

også et kapitel hvor kompleksiteten i temaene jeg hadde lagt frem i tidligere kapitlet ble satt 

på prøve. Her ble det diskutert om coaching og kommunikativ kompetanse om mulig kan 

avhjelpe kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner. 

Konklusjoner og endelige vurderinger 

Hva har så kommet ut av denne oppgaven i forhold til problemstillingen som er: 

Kan coaching og kommunikativ kompetanse bidra til å redusere og bearbeide 

kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner? 

 

I forhold til kommunikasjonsbarrierer i organisasjoner, spesielt med tanke på 

mellommenneskelige relasjoner er det nyttig og lærerikt å utvide sin kunnskap om 

kommunikasjon og lære seg coachingverktøy. Dette fordi det blant annet kan bidra til økt 

innsikt om kommunikasjon spesielt i pragmatisk forstand altså som et system mellom 

mennesker. Dette kan igjen bidra til å øke den kommunikative kompetansen hos den 

enkelte, noe jeg tror kan ha stor betydning i forhold til arbeid med kommunikasjon – 

spesielt i forhold til kommunikasjonsbarrierer. Dette et er en kunnskap og evne 

organisasjonen også vil vær godt tjent med i forhold til å arbeide med kommunikasjon 

Coaching som et eget verktøy alene har jeg argumentert for ikke vil bidra til å løse 

kommunikasjonsbarrierer på lengre sikt. Det kan kanskje bidra til ved bruk av verktøyene å 

løse kommunikasjonssvikt der og da, men for å arbeide med kommunikasjon på et mer 

grunnleggende nivå kreves det mer enn bruk av coachingverktøy. I følge Argyris (1990) 

kan man da si at ved å bare anvende coachingverktøy alene, uten noen form for videre 

teoretisk kunnskap om kommunikasjon, kommunikativ kompetanse og organisasjoner kan 

dette anses som ”single-loope-learning”. ”Double-loop-learning” kan da sies å betegne og 
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anvende disse verktøyene med innsikt i teori, som i denne forbindelse vil være 

kommunikasjon og organisasjonsteori. Jeg har gjennom denne oppgaven kommet frem til 

at kunnskap om organisasjonen, spesielt innenfor områdene struktur og kultur er nødvendig 

for å forstå kompleksiteten rundt kommunikasjon i organisasjoner. Medlemmene av 

organisasjonen, og kanskje spesielt ledelsen bør kjenne godt til blant annet organisasjonens 

struktur og kultur, og innvirkningen dette har for kommunikasjonen. Innefor arbeid med 

kommunikasjonsbarrierer er disse organisasjonsmessige faktorene av vesentlig betydning. 

Men for å forstå nærmere mekanismene og forholdene som påvirker kommunikasjonen i 

organisasjonen, er det essensielt å ha kunnskap om kommunikasjon generelt. Da aller 

viktigst er det med kunnskap innen kommunikasjonsteori, da spesielt om innkoding og 

avkoding, punktuering, nonverbal kommunikasjon og ikke minst metakommunikasjon. For 

å forstå mellommenneskelige relasjoner og personlige faktorer er det også spesielt viktig 

med kommunikasjonsteoretisk trening. 

Å trene ledere i å bli bedre kommunikatører innefor disse områdene kan altså ha en positiv 

effekt for organisasjonen som helhet. Denne treningen bør da bestå i oppøvelse av 

kommunikativ kompetanse. Coaching verktøy kan i denne forbindelse være med på å 

uttøve kunnskapen innen kommunikasjon – altså som et praktisk verktøy for anvendelse. På 

denne måten kan da coachingverktøyene bidra til å oppøve den enkeltes innsikt i egen 

kommunikasjonsstil og handlingsmønster. Både aktiv lytting, effektfulle spørsmål, 

nysgjerrighet og tillit kan brukes som kommunikasjonsverktøy for å oppnå dette. 

 

Alle i en organisasjon, spesielt ledelsen (og det er der opplæringen bør begynne) har nytte 

av å læres opp i kommunikasjon og coaching. Både i forhold til å bli bedre 

kommunikatører, og i forhold til bevisstgjørelse av kommunikasjon som et system og 

generelt gi større innsikt om kommunikasjon generelt, og spesielt organisasjonsmessig 

kommunikasjon. 

 

Coaching og kommunikativ kompetanse kan ut i fra dette bidra til å redusere og bearbeide 

kommunikasjonsbarrierer. 

Avsluttende bemerkning 

Selv om denne oppgaven ble litt komplisert underveis, har jeg nådd det målet jeg ønsket 

med den, og det var å sette meg inn i dette tema og opparbeide en meget god forståelse for 
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det. Det viktigste har altså vært egen læringsprosess og det spennende i forhold til dette. Da 

har denne oppgaven gitt meg veldig mye, både i form av god teoretisk kunnskap for 

organisasjonsteori, kommunikasjon og coaching, og i forhold til å strukturere tankene og 

ideene sine og få de ned på papiret. 
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