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Sammendrag 

I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvordan midlertidig ledelse påvirker en 

organisasjonskultur. Hensikten er å undersøke om organisasjonen tross en systematisk 

gjennomtrekk av ledere likevel kan tolkes som én organisasjonskultur og om denne 

organisasjonskulturen blir endret ved hver nye ledelse.   

Det er vanlig å tenke at ledelsen er organisasjonen. Selv om det ikke er uvanlig at en 

ledelse skiftes ut ofte, er det på ambassader en systematisk utskiftning. Organisasjonen består 

av en svært stabil gruppe lokalt ansatte og en diplomatisk ledergruppe preget av 

gjennomtrekk. I denne oppgaven undersøkes det hva som kjennetegner en norsk ambassade i 

utlandet og hvordan de ansatte forhandler om kulturell endring ved ambassaden.  

Datamaterialet består av 16 semi-strukturerte dybdeintervjuer med både diplomater og 

lokalt ansatte ved en norsk ambassade. I tillegg bygger oppgaven på fem ukers feltarbeid 

hvor jeg gjorde deltakende observasjon ved den samme ambassaden.  

Oppgaven undersøker først kjennetegn ved ambassadens organisasjonskultur. 

Hovedfunnet er at de ansattes hverdag og samhandling er preget av en inndeling av de ansatte 

på bakgrunn av ansettelsesform – om de er diplomater eller lokalt ansatte. Denne inndelingen 

skaper et stort fokus på den hierarkiske strukturen i organisasjonen, som gjør at diplomater og 

lokalansatte videre fremstår som en henholdsvis handlekraftig og passiv gruppe. De to 

gruppene opererer med ulike normer for handling og kan dermed sies å ha hver sin 

organisasjonskultur. Ambassaden har altså ikke én organisasjonskultur, men to.  

I det andre analysekapittelet undersøker jeg hvordan de ansatte forhandler om 

organisasjonskulturen. Diplomatene uttrykker et ønske om å endre på måter det arbeides på i 

organisasjonen, mens de lokalt ansatte ønsker stabilitet. Med utgangspunkt i den posisjonen 

diplomatene har i organisasjonen har de makt til å igangsette endringer. Samtidig har de 

lokalt ansatte institusjonell erfaring og har tillagt seg mekanismer for å kunne kontrollere 

hvordan det arbeides på stasjonen, uavhengig av ledere som arbeider ulikt. Hovedfunnet er at 

selv om midlertidig diplomatiske lederskap skaper gjennomtrekk og en ustabil kultur, er det 

samtidig diplomatenes midlertidighet som gjør at de lokalt ansatte kan stabilisere 

organisasjonskulturen og stå imot endring slik de gjør. Dermed er det verken den lokale 

gruppen som sosialiserer diplomatene eller diplomatene som personaliserer organisasjonen, 

men det foregår en integrasjonsprosess hvor begge grupper er med å forme kulturen.  
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1 Innledning  
 

 

 

For to år siden var jeg studentpraktikant ved en norsk ambassade. Der fikk jeg innsyn i en 

meget interessant organisasjon. Utenrikstjenestens grunnleggende oppgave er å fremme 

norske interesser, som rent praktisk betyr hjemrapportering, bistand til nordmenn i fremmede 

land, sikkerhetspolitikk, forhandlinger med andre stater og representasjon, for å nevne noen 

konkrete arbeidsoppgaver (Neumann & Leira, 2005 s. 277). Som sosiologistudent var det 

også et annet aspekt jeg syntes var interessant, nemlig organisasjonskulturen ved stasjonen. 

På organisasjonskartet ble jeg som praktikant rangert høyere enn alle de lokalt ansatte – flere 

med over tretti års erfaring på stasjonen – og regnet som en del av UD. Samtidig langt under 

den diplomatiske ledelsen som var på toppen i et svært tilstedeværende hierarki. Et annet 

interessant fenomen var hvordan diplomatene var midlertidige ledere og ansatte for en 

tidsbestemt periode, mens de lokalt ansatte jobbet der fast. Det var også utallige kulturelle 

normer som alle forhold seg til, hvilket jeg ofte oppdaget «the hard way». La meg gi et 

eksempel: 

Helt i starten av oppholdet mitt skulle en av ambassadesekretærene og jeg på et møte 

utenfor ambassaden og ble dermed kjørt av ambassadørens sjåfør. Jeg gikk bort til bilen og 

skulle til å åpne bakdøren, «Nei, du kan ikke sitte der.» Jeg snudde meg og så på 

ambassadesekretæren. «Ja, det er ambassadørens plass». Jeg forsto ikke, ambassadøren var 

ikke en gang med oss. Han smiler og forklarer med en tilsynelatende ironisk distanse hvordan 

vi skulle sitte i bilen. At ikke ambassadøren var tilstede gjorde det ikke til min plass, det ble 

dermed ambassadesekretærens plass. Den vennlige og spøkefulle tonen til tross, vi satt etter 

rang i bilen den morgenen. I den svarte, blankpolerte BMWen gjaldt organisasjonsspesifikke 

normer for oppførsel, som så mange andre steder på ambassaden. Jeg hadde jobbet under 

mange ledere før, men aldri opplevd å ha en så bestemt plass i systemet. Disse symbolske 

uttrykkene ved organisasjonskulturen gjorde meg nysgjerrig på å undersøke den nærmere.  

Tema for denne oppgaven er organisasjonskulturen ved en norsk ambassade. Jeg ønsker å 

forstå hvordan norske diplomater og lokalt ansatte arbeider sammen i en tidsbegrenset syklus.   
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Hvorfor forske på en ambassade?  

Jeg mener ambassaden er et spennende sosiologisk kasus av to årsaker. For det første er det et 

interessant tema fordi diplomatene i organisasjonen står i en særstilling sammenlignet med de 

lokalt – «vanlige» – ansatte på ambassaden. Diplomatene har høy status, gode karriereutsikter 

og mange privilegier. De lokalt ansatte er ordinære arbeidstagere. En kan si det samme om 

diplomatene som politikere i Norge: I demokratiske land må de forholde seg til motstridene 

forventinger. De skal være like folket, men samtidig ulike for å vise at de kan klare den 

krevende rollen de har (Engelstad, 2009). En diplomat fortalte meg at han utad i vertslandet 

måtte være «der oppe», altså opptre som andre lands diplomater, men samtidig «her nede» og 

lik andre i den norske kulturen innad på ambassaden.  Jeg undersøker i denne oppgaven et 

sterkt tilstedeværende hierarki og hvordan dette preger de ansattes arbeidshverdag.  

Ambassader og diplomatiet er spennende sosiologiske kasus, spesielt i norsk kontekst, 

ettersom de er elitistiske organisasjoner i en egalitær kultur (Neumann & Leira, 2005 s. 426).  

 For det andre er ambassader svært interessante å studere grunnet diplomatenes 

midlertidige stasjoneringer. De arbeider i faste sykluser og er dermed midlertidige ledere for 

de fast ansatte lokale ved ambassadene. Å være ny i en organisasjon innebærer at det 

iverksettes en sosialisering av den nye (Haaland & Dale, 2005; Jacobsen & Thorsvik, 2013; 

Schein, 2004). Jeg ønsker å undersøke sosialiseringsprosessen ved en ambassade. Sosialiseres 

diplomatene inn av sine underordnede ved stasjoner eller forandrer de på eksisterende normer 

og rutiner. Lærer diplomatene seg spillereglene ved en stasjon eller lager de nye?  

Det skrives og forskes lite på diplomatiet. Grunnen til dette er at diplomatene ikke har 

noe å vinne på det, skriver Iver B. Neumann (2008b). Han påpeker at eliter er vanskelig å 

studere ettersom de trives best når de får drive på med sitt, uten innsyn. Det er uvanlig at en 

forsker får innpass til å studere diplomatiet. I Norge er det Iver B. Neumann som har skrevet 

mest, om ikke alt som finnes i nyere tid, om utenriksdepartementets virke og diplomaters 

selvforståelse og hverdag (Neumann, 2008a, 2008b, 2012; Neumann & Leira, 2005). 

For å kunne undersøke organisasjonskulturen ved en norsk ambassade har jeg sikret 

meg innpass ved en norsk ambassade, hvor jeg gjorde deltakende observasjon og intervjuet 

de ansatte. Mine informanter i UD og meg bekjent, er det ingen som har gjort lignende studie 

i Norge. Denne oppgaven gir dermed en unik innsikt i organisasjonskulturen ved en ellers lite 

offentlig kjent arbeidsplass.  

Er ambassadene uttrykk for en norsk kultur? Neumann og Leira hevder det er mest 

nærliggende å tenke på Utenriksdepartementet og dets ambassader og konsulat, som del av en 

internasjonal diplomatisk kultur (Neumann & Leira, 2005 s. 426). De skriver videre at det er 
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lite rom for elitisme i norsk offentlighet, men at for en institusjon som har som 

grunnleggende oppgave å formidle mellom den politiske enheten Norge og andre lignende 

enheter, kan det være formålstjenlig å fremstå som motsatsen til det folkelige, som er 

bærebjelken i den norske selvoppfatningen (Neumann & Leira, 2005 s. 491). En gjenganger 

blant kritikken UD har måttet tåle opp gjennom, er karikaturen av diplomaten med stripete 

dress og champagneglass i hånden, nemlig diplomaten som mangler tilknytning til det norske 

folk og dets verdier. Ettersom UD ligger i skjæringspunktet mellom statssystemet på den ene 

side og det norske samfunn på den annen, vil det alltid være en potensiell spenning mellom 

behovet for å følge andre lands måte å være i verden på, og det norske samfunns 

anerkjennelse som samfunnets representant (Neumann & Leira, 2005 s. 489).  

Neumann og Leira antar at den generelle nedtoningen av det borgerlige 

dannelsesidealet i norsk sammenheng, kan ha ført til en forandring også i norske diplomaters 

fremtoning, at de er mer folkelige enn andre lands diplomater (Neumann & Leira, 2005 s. 

466). Dette mener de også kan være forklaringen på at flere norske diplomater på 

utenriksstasjoner gjerne fremhever hvor gode relasjoner de har til sin lokalt ansatte stab. 

Denne oppgaven undersøker akkurat dette, relasjonen mellom de omreisende diplomatene og 

de lokalt ansatte på en ambassade.  

Jan Paul Brekke har skrevet om samtalekulturen i diplomatiet (2002). Både Brekke og 

Neumann finner en iscenesatt kultur som i stor grad er scriptet og preget av en ritualisert arv 

fra den gangen diplomatkorpset bestod av aristokrater. I UD finner Neumann også kjønn- og 

klassehierarkiene i beste velgående. Forskningen til Brekke handler om diplomaters 

selvrepresentasjon, deres frontstage (Goffman, 1992). Denne oppgaven undersøker 

organisasjonskulturen innad på en norsk ambassade og relasjonen mellom de lokalt ansatte 

og diplomatene, noe som kan anses som deres backstage.  

 

Ambassaden  

Norge har mer enn 100 utenriksstasjoner plassert over hele verden. Dette er ambassader, 

generalkonsulat og delegasjoner som jobber for Norges interesser i utlandet. Noen med over 

50 ansatte, andre små med under 10 ansatte. Jeg gjorde feltarbeid ved en middels stor 

ambassade med ca. 20 ansatte, både utsendte diplomater og lokalt ansatte inkludert. Den 

ligger i et fint område av byen med et par andre ambassader som nærmeste nabo. En ganske 

vanlig plassering for en ambassade. Landet den ligger i er fredelig og det er lite som truer 
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sikkerhetssituasjonen for de ansatte. Det er ingen vakthold rundt ambassaden, bare en stor 

port og et gjerde skiller «Norge» og ambassadens ansatte fra vertslandet den fysisk ligger i.  

 

Den norske diplomaten  

De fleste på utenriksstasjonene er diplomater, omreisende embetsmenn fra 

Utenriksdepartementet. De er flyttepliktige og jobber i tidsbegrensede perioder ved de ulike 

stasjonene rundt omkring i verden og er dermed midlertidige ledere. Diplomatene har 

stillingen sin i tre til fire år, så med over 1000 ansatte er det hver sommer store 

omrokkeringer og mange som skal flyttes på. Forflyttingen er både fra Norge, som de kaller 

«hjemme» til stasjoner de referer til som «ute».  Hvis tiden er inne og en diplomat «står for 

tur» kan en forflytning også være vertikal, opp i systemet. Eksempelvis fra 

ambassadesekretær til ministerrådstilling. Den vertikale forflytningen er viktig for 

karrierediplomaten.  

Det er mindre karriere og ambisjoner knyttet til det å jobbe hjemme, altså på kontoret 

i Oslo. «Hjemme» er trygt, men lite attraktivt. «Det er alltid en jobb til deg hjemme», sa en 

av mine informanter. Det er også økonomisk lønnsomt å jobbe ute grunnet utetillegg, 

skattefradrag, gratis bolig, skole og flere andre privilegier. En annen grunn til at «ute» er 

mest attraktivt er kanskje den etablerte sannheten i UD om at det er ute «det skjer». En annen 

informant forteller om en frihet,  ettersom man «ute bestemmer mye selv». Den aktive og 

dyktige diplomat er altså utstasjonert. Ved utestasjonene er kontrollen ovenfra mindre direkte 

og rommet for eget initiativ større. Samtidig er det utetjenesten som bekrefter 

fagdiplomatenes status som diplomat heller enn byråkrat (Neumann & Leira, 2005 s. 475). 

Diplomaten har en jobb vi i Norge og de fleste land forbinder med prestisje. De er 

høyt utdannede og kommer fra et fagtungt og viktig departement. Det er årlige opptak til 

aspirantkurset som er svært attraktivt og vanskelig å komme inn på.  

På ambassaden jeg studerte, som de fleste andre ambassader, er flertallet av 

diplomatene menn. Ambassadesekretærene var i tidlig 30 årene og relativt ferske diplomater 

på første og andre utstasjonering. Lenger opp i hierarkiet på ministerråd og ambassadørnivå 

var de fleste i slutten av 40 årene opp til tidlig 60 årene.  

 

De lokalt ansatte  

Ved enhver utenriksstasjon jobber det også lokalt ansatte. I en svært hierarkisk struktur er de 

lokalt ansatte offisielt underlagt diplomatene og jobber for dem. De er ifølge en av mine 
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diplomatinformanter «støttepersonale i ordets rette forstand». De kan være norske 

statsborgere bosatt i vertslandet eller statsborgere fra vertslandet. De er ansatt som 

sekretærer, sjåfører, arkivarer, IT-ansvarlige, kulturattachéer, konsulære medarbeidere, 

resepsjonister osv. På ambassaden jeg studerte er de lokalt ansatte i stor grad kvinner, men 

også et par menn. De fleste har jobbet der i mellom 9 og 38 år, noe som gjør at flere lokalt 

ansatte er eldre enn sine diplomatledere, ofte bare med unntak av en godt voksen ambassadør. 

Som fast ansatte på ambassaden er deres jobb å være den institusjonelle hukommelsen de 

midlertidig lederne mangler. De må altså stadig forholde seg til nye ledere og sosialisere dem 

inn i vertslandets kultur. Et par av de lokalt ansatte er saksbehandlere med ansvar for en 

avdeling eller området, som kulturavdelingen og konsulære tjenester. Ellers jobber mange av 

de lokalt ansatte med å legge til rette for diplomatene. Likevel har flesteparten av de lokalt 

ansatte på ambassaden jeg studerte høyere utdannelse.   

Det er ofte forskjeller mellom diplomatene og de lokalt ansatte med tanke på både 

alder, status og kjønn, men den største forskjellen er at de lokalt ansatte er ansatt på helt 

andre vilkår. Dette innebærer blant annet lokal lønn, lokale trygdeordninger og få privileger. 

De er ikke ansatte av Utenriksdepartementet som diplomatene, men av den enkelte 

ambassade. En annen forskjell er at de lokalt ansatte har en vanlig arbeidstid hvor de fleste 

jobber åtte til fire, mens diplomatene jobber lengre dager og i større grad er «på» hele tiden.   

 

 

1.1 Problemstilling  

Jeg ønsker med denne oppgaven å undersøke hvordan midlertidig ledelse preger en 

organisasjonskultur. Som poengter foreligger det ikke tidligere etnografiske arbeider fra 

norske ambassader, så denne oppgaven vil i stor grad drives av tykke beskrivelser fra feltet.  

Det er en antagelse i mye litteratur om ledelse, at ledere i stor grad preger 

organisasjonskulturen i en organisasjon. Det hevdes at de på bakgrunn av historier og 

erfaringer om organisasjonen de har opparbeidet seg over lengre tid kan skape fellesskap og 

et samhold blant de ansatte – en felles organisasjonskultur (Bang, 2011; Haaland & Dale, 

2005; Jacobsen & Thorsvik, 2013; Martin, 2002; Schein, 2010). Flere teoretikere har påpekt 

hvordan utskiftning av toppledelse fører til endringer i organisasjonen (Barker & Duhaime, 

1997; Gordon m.fl., 2000; Virany m.fl., 1992). På ambassaden kan ikke lederne historier om 

organisasjonen og har heller ikke mange felles opplevelser med de ansatte, ettersom de 
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jobber på ambassaden en liten periode. Har diplomatene på ambassaden likevel 

endringspotensial og mulighet til å forme en eksisterende organisasjonskultur slik de ønsker? 

I The Defences of the Weak (1965) analyserer Mathiesen innsatte i fengsel. Han 

konkluderer i sin studie med at det ikke forelå noe sterk fellesskapsfølelse eller kollektiv 

mellom de innsatte, ettersom det var for stort gjennomtrekk av de underordnede innsatte for å 

kunne skape et felleskap. Ledelsen derimot var fast ansatte og hadde betydelig bedre 

forutsetninger for å operere som en sterk gruppe. Han mente de innsatte – selv som et 

kollektiv – så seg selv som for svake for å skape motstand mot ledelsen (Mathiesen, 1965). 

Kontraintuitivt, er det da i lys av denne studien de lokalt ansatte på ambassaden som har 

makten, ettersom det er systematisk gjennomtrekk av diplomater? Er det dermed slik at de 

underordnede, de lokalt ansatte, med historier og institusjonell hukommelse definerer 

organisasjonskulturen på ambassaden? Kjernen i en organisasjonssosialisering er nettopp den 

prosessen hvor den nytilsatte lærer seg hvordan det gjøres på sin nye arbeidsplass, altså 

normer og regler for korrekt atferd (Haaland & Dale, 2005).  

 

For å kunne undersøke hvordan midlertidig ledelse påvirker en organisasjon vil jeg besvare 

følgende forskningsspørsmål:  

 

(i) Kjennetegnes organisasjonskulturen på ambassaden av fellesskap og én samlende 

kultur tross gjennomtrekk av ledere?  

(ii) Hvordan er dynamikken mellom de ansatte, når en gruppe ansatte har jobbet i 

organisasjonen lenge og kjenner rutiner og arbeidsoppgaver godt, mens ledere 

kommer og går i en fast syklus? Sosialiseres diplomatene inn i en eksisterende kultur, 

eller personaliserer de den etter egne ønsker?  
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1.2 Oppgavens oppbygning  

Jeg vil i neste kapittel presentere det teoretiske rammeverket som benyttes i denne oppgaven. 

I kapittel 3 gjør jeg rede for oppgavens metodiske valg og beskriver gjennomføringen av 

prosjektet. For å svare på min problemstilling, vil jeg i kapittel 4 undersøke hva som 

kjennetegner organisasjonskulturen ved ambassaden. Ettersom kulturen er umulig å få tak på 

i sin helhet (Engelstad, 2009 s. 211) vil jeg undersøke kulturelle objekt (Griswold, 2013). 

Kulturen tolkes med utgangspunkt i Joanne Martins tre perspektiver, 

integreringsperspektivet, differensieringsperspektivet og fragmenteringsperspektivet (Martin, 

1992). I kapittel 5 undersøkes det hvordan de ansatte snakker om kulturell endring ettersom 

jeg er interessert i å forstå om de midlertidige diplomatene tilpasser seg en eksisterende 

organisasjonskultur eller om de i kraft av sin rolle som leder kan og vil forandre. De lokalt 

ansatte har mye erfaring i organisasjonen men forteller likevel om en svært underlegen 

posisjon, i relasjon til diplomatene. Ved hjelp av Exit, Voice og Loyalty begrepene til Albert 

O. Hirchman (1970), undersøker jeg forklaringer på hvorfor den dikotomiske relasjonen 

mellom den aktive diplomat og passive lokalt ansatte skapes og opprettholdes. Sosialiseres 

diplomatene, personaliseres de lokalt ansatte eller foregår det en integrasjonsprosess? I 

kapittel 6 diskuteres funnene for å kunne svare på den overordnede problemstillingen: 

hvordan påvirker midlertid ledelse en organisasjonskultur? 
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2 Teoretisk utgangspunkt  
 

 

2.1 Kulturelt perspektiv på et organisatorisk landskap 

Mitt formål er å forstå hva som kjennetegner organisasjonskulturen på ambassaden og videre 

undersøke hvordan de ansatte forhandler om kulturell endring. Dermed fremstår 

kultursosiologien i denne sammenheng som et godt analytisk verktøy. Kultur har utallige 

definisjoner, men alle refererer til symbolske mønstre, normer og regler (Frønes, 2001 s. 13; 

Larsen, 2013 s. 21; Morgan, 1988 s. 116). I antropologien defineres ofte kultur som «de 

ferdigheter, oppfatnnger og væremåter personer har tilegnet seg som medlemmer av 

samfunn» (Eriksen, 1993 s. 21). Definisjonen ligner Raymond Wiliams (1958) kjente 

kulturdefinisjon «A whole way of life» (Larsen, 2013 s. 25). En sosiologisk definisjon av 

kultur ble gitt av Willy Martinussen (2004):  

 

Kulturen i sosiologisk forstand, er det felles, grunnleggjande meiningsuniverset i eit større 

eller mindre samfunn. Kulturen kjem til utrykk i verdiane, røyndomsoppfatningane, normene, 

forteljingane, språket og dei andre symbola medlemmane bruker (Larsen, 2013 s. 27).  

  

Den mest generelle definisjonen av kultursosiologi er, ifølge Larsen, at det handler om studiet 

av meningsproduksjon i det sosiale livet. Sosiologien er vitenskapen om det sosiale livet i 

moderne samfunn og kultursosiologien er vitenskapen om meningsskapende prosesser i det 

sosiale livet. Formålet er å kunne forstå de sosiale prosessene som preger samfunnet (Larsen, 

2013 s. 93; Spillman, 2002 s. 1).  

Denne oppgaven har et pragmatisk forhold til kultursosiologien, ved at den er 

empirisk drevet (Larsen, 2013 s. 94). I kapittel 5 er tema kulturell endring i organisasjonen. 

Ved å forske på den sosiale prosessen sosialisering, oppnår jeg kunnskap om prosessen, men 

også om det empiriske forskningsfeltet, som igjen er grunnlaget for å kunne si noe om 

prosessene. Mitt ønske er at denne oppgaven genererer kunnskap både om 

organisasjonskultur som empirisk forskningsfelt og om perspektivene jeg bruker. Den 

amerikanske sosial psykologen Joanne Martin skriver at ved å gjøre mange undersøkelser av 

organisasjonskulturer, kan vi finne ut hvilket av hennes tre perspektiver som forklarer 

organisasjoner best (Martin, 2002). Ved å bruke hennes perspektiver kan denne oppgaven 

også få teoretiske implikasjoner ved å komme nærmere et slikt svar. Perspektivene defineres i 

delavsnitt 2.3.  
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Organisasjonskulturen på ambassaden analyseres i denne studien ved hjelp av et 

kultursosiologisk perspektiv. Ved å anvende et kulturelt perspektiv på organisasjoner rettes 

fokuset mot hvordan mennesker samhandler og utvikler felles mønstre av meninger og 

holdninger i organisasjonene, og man kan finne ut hvorfor mennesker handler på bestemte 

måter (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s. 126). Studien undersøker de ansatte på ambassadens 

meningsproduksjon i det sosiale livet. Dermed er de symbolske sidene ved det sosiale 

interessant, og analytiske kategorier som fortellinger, ritualer, språk og normer gjør de 

symbolske uttrykkene håndgripelige.  

 

2.1.1 Organisasjonskultur   

Begrepene organisasjonskultur og bedriftskultur fantes omtrent ikke i 

organisasjonslitteraturen før begynnelsen av 1980-tallet (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s. 126). 

I 1982 kom de to bøkene In Search of Excellence (Peters & Waterman) og Corporate 

Cultures (Deal & Kennedy), og etablerte organisasjonskultur som «det store svaret» på 

hvorfor noen organisasjoner lyktes bedre enn andre (Bang, 2013 s. 14). Påstanden var at 

kulturen som preget organisasjonen var utslagsgivende for om det gikk bra eller dårlig for 

organisasjonen (Bang, 2013 s. 15). Bøkene som er skrevet av konsulenter fra det amerikanske 

konsulentselskapet McKinsey & Company, inneholder primært anekdoter om hva som 

kjennetegner fremgangsrike bedrifter og ble best kjent for sitt enkle budskap om at 

bedriftskultur helt enkelt er «the way we do things around here» (Peters & Waterman, 1982; 

Deal & Kennedy, 1982 i Bang, 2013: 3).  

Et sentralt kjennetegn ved de fleste definisjonene av organisasjonskultur er at de har et 

fokus på opplevelser, tanker og meninger som er felles for flere personer i en bestemt sosial 

sammenheng (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s. 130). Denne definisjonen er svært likt 

definisjonen av kultur. I organisasjonslitteraturen er det Edgard Schein (1985) som er mest 

referert med sin definisjon av organisasjonskultur:  

 

Organisasjonskultur er et mønster av grunnleggende antakelser utviklet av en gitt gruppe som 

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 som derfor læres bort til 

nye medlemmer som den riktige måten å oppfatte på, tenke på og føle på i forhold til disse 

problemene (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s. 130) 

 

Både definisjonen av kultur og organisasjonskultur fokuserer på kultur som noe felles som 

læres videre til nye medlemmer. Ved å undersøke organisasjoner med en kulturmetafor ser vi 
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hvordan den er sosial konstruert og kan undersøke hvordan kulturmønstre skapes og 

opprettholdes (Morgan, 1988 s. 116).  

Både Karl Marx og Adam Smith argumenterte for at menneskers handlinger og 

holdninger blir formet ut i fra opplevelser de har på jobben (Moss Kanter, 1993 s. 3). Hvis 

jobber «skaper» mennesker, skriver den amerikanske sosiologen Moss Kanter, er 

organisasjonen kjernen av samtidens menneske-produsent. I mye av litteraturen antas det 

nettopp at kultur er noe som kan skapes og formes for å oppnå et sett mål (Martin, 1992). 

Dette funksjonalistiske perspektivet har også vært kritisert, eksempelvis av Hofstedes studier, 

hvor det hevdes at organisasjoner ofte bare avspeiler nasjonale kulturer (Hofstede m.fl., 

2010). Andre har hevdet at kulturen ikke lar seg manipulere (Alvesson, 2013). Likevel viser 

forskning ganske klart at kultur i en viss grad kan skapes og endres (Van Maanen & Schein, 

1979) og Moss Kanter belyser eksempelvis i sin studie Men and Women of the Corporation 

hvordan organisasjoners strukturer former menneskers opplevelse av seg selv og sine 

muligheter (Moss Kanter, 1993 s. 3).  

 

2.2 Analytiske kategorier  

For å kunne undersøke meningen som ligger i de ansattes hverdag på ambassaden benytter 

jeg meg av analytiske kategorier. Når sosiologer snakker om kultur mener de ofte en av fire 

ting: normer, verdier, oppfatninger og symboler (Griswold, 2013 s. 3). Enhver slik liste vil 

alltid være en ufullstendig liste, fordi mening og fortolkning er pågående og flytende 

prosesser (Spillman, 2002 s. 4). I min analyse av organisasjonskulturen på ambassaden vil de 

ansattes verdier, normer, virkelighetsoppfatninger,  ritualer, symboler og tegn analyseres for å 

undersøke meningsproduksjonen til de ansatte, altså organisasjonskulturen. 

 

2.2.1 Verdier  

Verdier sier noe om hva som er ønskelig og innebærer at man har tatt et bevisst valg om at 

noe er godt og noe annet er dårlig. Ofte følger de naturlig fra de grunnleggende antakelser 

aktører har (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s. 134). På ambassaden forklarer for eksempel 

ledelsen hvordan en flat struktur gir best tjenesteproduksjon, noe som gjør det naturlig å 

forfekte verdien om egalitet og nærhet. Samtidig kan det være et misforhold mellom hva en 

person sier og tror styrer ens atferd og hvilke grunnleggende antakelser som faktisk styrer 

atferden (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s. 135). Dette skillet går mellom forfektede verdier, som 

ofte er de verdiene ledelsen og medarbeiderne hevder at de tror på og er seg bevisst, og 
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bruksverdier som er de verdiene som faktisk ligger bak handlingene (Bang, 2013 s. 48). Ved 

å se på hva som faktisk belønnes i organisasjonen, kollektiv atferd, seremonier og ritualer kan 

disse synliggjøres.  

 
 

2.2.2 Normer  

Normer forteller hvordan man skal oppføre seg og hva som er akseptable og uakseptable 

handlinger og holdninger (Bang, 2013 s. 51). Når mennesker møtes og er sammen over tid, 

vil de sammen skape forventninger om hva som er grei oppførsel. Normer kan knyttes til 

verdier gjennom at det ofte er normene som foreskriver hvordan man skal handle for å 

virkeliggjøre en verdi (Bang, 2013 s. 51). I en organisasjon så vel som andre steder i 

samfunnet, er det ikke nødvendigvis enighet om alle normer. En viktig del av en 

organisasjonskultur er variasjonen i gruppens normer. Jeg vil senere vise hvordan det på 

ambassaden finnes noen normer som gjelder for de lokalt ansatte, men som ikke 

nødvendigvis gjelder for diplomatene, selv om de befinner seg innenfor samme organisasjon.  

 

2.2.3 Virkelighetsoppfatninger  

Virkelighetsoppfatninger er oppfatninger om virkeligheten som medlemmene skaper sammen 

og etter hvert tar for gitt (Aadland, 1991 i Bang, 2013 s. 52). Organisasjonens kollektive 

virkelighetsoppfatning hjelper medlemmene til å skape mening i handlinger, relasjoner, 

objekter eller utsagn. Den utvikler seg gjennom samhandling mellom gruppens medlemmer 

og det er uviktig om de er sanne eller ikke. Det sentrale er at medlemmene forholder seg til 

dem som sanne og dermed ikke stiller spørsmålstegn ved dem. Vi gjør en aktiv fortolkning av 

symbolene rundt oss (Bang, 2013 s. 53). For eksempel blir kontorene på ambassaden tolket 

som symbol på ulikhet av de lokalt ansatte. Et større kontor er ikke i seg selv et statussymbol, 

men personene på ambassaden har et fortolkningskart som leder dem til denne konklusjonen. 

 

2.2.4 Ritual 

Ved å bruke ritual som en analytisk kategori, kommer en nærmere de symbolske sidene ved 

det sosiale (Larsen, 2013 s. 28). De har integrative funksjoner, akkurat som familiemiddagen 

understreker betydningen av den sosiale enhet og relasjonene (Frønes, 2001 s. 106) Et ritual 

kan fungere slik at medlemmene av et samfunn blir bevisste de normene og verdiene som 

gjelder. På ambassaden er det spesielt ett ritual med integrerende effekt som analyseres – 

kaffekroken. Her separeres de ansatte fra sin posisjon i den sosiale strukturen. Kaffekroken 
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tolkes som en liminalfase hvor det er communitas blant de ansatte. Communitas beskriver en 

situasjon hvor medlemmene er like i en ustrukturert fase, og slik kan oppleve ting sammen 

som like. Dette står som en binær opposisjon til hverdagen ellers, som er preget av en 

hierarkisk struktur (Turner, 1969). Det skjer en læring gjennom ritualet, ettersom de ansatte 

blir konfrontert med hva som er akseptabel oppførsel og handling ellers i hverdagen. 

Samtidig som ritualet har en integrerende intensjon, kan det også tolkes som uttrykk for en 

ellers delt organisasjonskultur. Ved å undersøke hvordan de ansatte trer inn og ut av 

communitas, kommer jeg litt nærmere en forståelse av organisasjonskulturen på ambassaden.    

 

2.2.5 Tegn og symboler  

Vi mennesker bruker daglig tegn for å kommunisere og fortelle hvem vi er. Møbler i 

hjemmet, klær vi har på oss og hvilken bil vi kjører – eller ikke kjører – er tegn på hvem vi 

«er» (Frønes, 2005 s. 16). Identitet virkeliggjøres gjennom stil og en bestemt kommunikativ 

praksis. Meningsbærende identitet er et sosialt fenomen, ikke naturgitt. På ambassaden kan 

de ulike kategoriene «diplomat» og «lokalt ansatt» av og til fremstå som objektive sannheter. 

«Diplomat» står som et tegn for den lokalt ansatte og inneholder mange referanser som de 

lokalt ansatte deler. Oppgaven vil undersøke slike tegn og hvordan de ansatte selv skaper 

kategoriene i kontrast til hverandre, og dermed skaper mening (Frønes, 2005 s. 20). For 

eksempel tolker de lokalt ansatte større kontor og kontorplassering som tegn på status og 

hvor mye man er verdt i hierarkiet. At diplomatene er uenige i denne tolkningen viser 

hvordan tegn kan ha én mening for noen og en annen mening for andre. 

 

2.3 Tre perspektiver på organisasjonskultur  

 

Ifølge Joanne Martin vil perspektivet man benytter for å undersøke kulturen forme hvordan 

de analytiske kategoriene forstås. Jeg vil her belyse hennes tre perspektiver på kultur, 

ettersom det første analysekapittelet i denne oppgaven er strukturert med utgangspunkt i disse 

perspektivene.  

Det er svært sjeldent slik at det finnes én organisasjonskultur som alle i en 

organisasjon er enige i. Joanne Martin skiller mellom tre ulike og komplementære 

perspektiver på kultur i organisasjoner, integreringsperspektivet, differensieringsperspektivet 

og fragmenteringsperspektivet (Martin, 2002). Hun er interessert i kulturelle manifestasjoner 

fordi de kan være informative, men søker også en dybdeforståelse av de mønstre av mening 
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som binder manifestasjonene sammen. Noen ganger i harmoni, slik integreringsperspektivet 

viser, andre ganger i bitre konflikter mellom grupper, som kan sees i 

differensieringsperspektivet og enkelte ganger i ambivalens, paradoks og motsigelser, sett i 

lys av fragmenteringsperspektivet (Martin, 2002 s. 119).  

 

2.3.1 Integreringsperspektivet  

Organizational culture can be thought of as the glue that holds an organisation together through a 

sharing of patterns of meaning. The culture focuses on the values, beliefs, and expectations that 

members come to share. (Siehl og Martin, 1984 i Martin, 1992 s. 54) 

 

Integreringsperspektivet ser kulturen som konsistent. Det er konsensus om kulturens innhold, 

og alle medlemmene har de samme verdier og antakelser om organisasjonen. Mange, men 

ikke alle, studier med dette perspektivet er lederfokuserte, noe som betyr at de tar 

utgangspunkt i at det er lederen som først og fremst former kulturen (Jacobsen & Thorsvik, 

2013 s. 142; Martin, 1992 s. 45). Studier skrevet ut fra integreringsperspektivet beskriver en 

kulturell enighet uten rom for tvil eller usikkerhet og har gjerne tre karakteristikker. For det 

første beskrives et sett med verdier eller virkelighetsoppfatninger som felles og delt av alle i 

kulturen. For det andre beskrives disse som konsistente for de ansatte, blant mange kulturelle 

manifestasjoner. For det tredje beskrives de kulturelle medlemmene som bevisste sine 

handlinger og hvorfor de er nødvendige og verdifulle (Martin, 1992 s. 45). Bred konsensus i 

en organisasjon er ikke lett å oppnå, noe de fleste studier gjort i dette perspektivet erkjenner. 

En integrasjonsstudie inkluderer derfor ofte tre typer av konsistens: handling, symbolsk og 

innhold. Denne oppgaven fokuserer derfor på hvordan de ansatte på ambassaden både 

snakker om organisasjonen som egalitær og hvordan praksiser som middagsbesøk hjemme 

hos ambassadøren, morgenkaffe og ukentlige møter for alle, viser konsistensen i denne 

konsensusen. I integreringsperspektivet eksisterer kultur for å kontrollere det ukontrollerbare, 

for å tilføre forutsigbarhet det usikre og klargjøre det tvetydige. Felles sosialt konstruerte 

systemer av mening gjør at medlemmene kan gi mening til sine omgivelser og dermed også 

kontrollere handlinger som forstyrrer harmonien. Dette fokuset på mening som en 

konstruksjon av felles klarhet, er et essensielt aspekt i Schein sin tilnærming til kultur, noe 

som er tydelig i hans definisjon av organisasjonskultur (Martin, 1992 s. 51).  
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2.3.2 Differensieringsperspektivet  

Også i differensieringsperspektivet defineres kultur som noe delt, men det delte er innenfor 

grupper, ikke i hele organisasjonen (Martin, 1992 s. 96). Ifølge dette perspektivet skjuler 

integreringsperspektivets fokus på konsensus organisasjonelle subkulturer. Disse kan opptre 

både i harmoni, konflikt og likegyldighet til hverandre. Slik avduker 

differensieringsperspektivet makt i organisasjoner, interessekonflikter mellom grupper og 

undersøker ulike meninger (Martin, 1992 s. 83). Med differensieringsperspektivet fokuserer 

man på de ulike tolkningene forskjellige grupper har av kulturelle manifestasjoner, noe som 

skaper subkulturer som lever side om side i organisasjonen (Bang, 2013). Også dette 

perspektivet har tre karakteristikker: for det første er tolkninger og praksiser ofte 

inkonsistente. For det andre mistenkeliggjøres uttrykk for full konsensus i organisasjonen. 

Konsensus eksisterer, men finnes først og fremst innad i subkulturene. For det tredje er det 

fokus på klarhet innad i gruppene og tvetydighet utenfor gruppenes grenser (Martin, 1992 s. 

83). Differensieringsperspektivet avskriver ikke klarhet og konsensus, men det undersøker 

med andre ord de ulike virkelighetsoppfatningene som subkulturer kan ha (Martin, 1992 s. 

84). 

I differensieringsperspektivet skapes mening i binære opposisjoner og noen 

teoretikere går enda lenger ved å mene at binære opposisjoner alltid er hierarkiske – den ene 

gruppen har alltid mer status, makt og verdi (Martin, 1992). Der integreringsperspektivet 

søker konsistens, søker differensieringsperspektivet inkonsistens. Et spesielt fokus er lagt til 

handling, symbolsk eller ideologisk inkonsistens. I analysen av kulturen på ambassaden vil 

det med dette perspektivet bli synlig hvordan det er en inkonsistens mellom den forfektede 

verdien om egalitet og mange symbolske uttrykk. Eksempelvis den arkitektoniske utforming 

av bygget og de ansattes plassering rundt møtebordet.  

 

2.3.3 Fragmenteringsperspektivet  

 
From a fragmentation perspective an organizational culture is a web of individuals, sporadically 

and loosely connected by their changing positions on a variety of issues. Their involvment, their 

subcultural identities, and their individual self-definitions fluctuate, depending on which issues 

are activated at a given moment (Martin, 1992 s. 154).  

 

Fragmenteringsperspektivet fokuserer på kulturelle manifestasjoner som tvetydige, og mener 

at kulturer verken er helt konsistente eller inkonsistente. Der integreringsperspektivet søker 

likheter og differensieringsperspektivet søker ulikheter, fokuserer fragmenteringsperspektivet 
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på mangfold (Martin, 1992 s. 130). Enhver form for konsensus er i dette perspektivet 

situasjonsbetinget og ustabilt, samtidig som det skifter over tid (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s. 

142). Perspektivet retter også oppmerksomheten mot demografisk mangfoldighet. Kontakten 

mellom ansatte påvirkes av forskjeller i etnisitet, religion og alder og gjør det vanskelig for 

ansatte å helt kunne forstå hverandre. Dette skaper en organisasjon preget av distanse fremfor 

nærhet, uklarhet fremfor klarhet, rot fremfor orden og uforutsigbarhet istedenfor 

forutsigbarhet (Martin, 1992 s. 132).  

I fragmenteringsperspektivet kritiseres differensieringsperspektivet for å operere med 

dikotomier som hvit/svart, menn/kvinner eller som i denne oppgaven leder/personal. En av 

dikotomiene har ofte høyere status enn den andre, og slike overlegen/underlegen-relasjoner er 

ikke alltid riktige refleksjoner av organisasjonen. Gruppen med lavest status skaper med dette 

fokuset bare mening i kontrast til den dominerende gruppen. Fragmenteringsperspektivet 

resulterer ofte i tolkninger som ligger nært opp til funn, gjort i differensieringsperspektivet, 

men tar det ett steg lenger. Ved å analysere det som ikke sies, avsløres eksistensen av mange 

ulike tolkninger. Fokus på konnotasjoner av metaforer og ordspill kan eksempelvis avsløre 

usagte antagelser og seksuell diskriminering (Martin, 1992 s. 147). 

Styrkene til disse tre perspektivene blir samtidig deres svakheter. De søker bevis på 

integrasjon, ulikhet eller tvetydighet hvor de høyst sannsynlig vil finne det (Martin, 1992 s. 

162). Jeg vil derfor – som Martin anbefaler – kombinere dem i analysen for å søke en 

helhetlig beskrivelse av hva som kjennetegner ambassaden som organisasjon, ettersom det 

ene perspektivet kan fange opp noe det andre overser (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s. 142). 

Martin påpeker at hennes tre perspektiver er et rammeverk som kan brukes for å tolke 

kulturer, men at det brukes subjektivt. Denne analysen er, i likhet med andre studier av 

organisasjonskultur (Martin, 1992 s. 12), ikke en objektiv beskrivelse av empiriske funn. 

Dette forklares mer inngående i kapittel 3, data og metode.   

 

2.4 Kulturell endring   

Når kultur først er etablert, er det grunnleggende stabilt og kan kun endres over lengre tid 

(Jacobsen, 2012 s. 104). Men som jeg belyste med Martins tre perspektiver kan det være 

forskjellig hvor samlende kulturen virker på medlemmene i organisasjonen. Kulturell endring 

er ikke bare noe som skjer, men noe enkeltmennesker eller grupper får igjennom, ofte i 

konflikt med andre mennesker eller grupper, men også i samarbeid (Jacobsen, 2012 s. 30). 

Endringsprosesser vil alltid aktivisere ulike perspektiver, ulike interesser, ulike følelser og 
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ulike virkelighetsoppfatninger. For å kunne undersøke hvordan de ansatte på ambassaden 

forhandler om kulturell endring, benytter jeg meg av tre kulturelle dimensjoner. Jeg vil 

undersøke hvordan de forhandler om ambassadens eksistensgrunnlag, altså hva de ulike 

ansatte mener organisasjonen burde drive med. Ulike oppfatninger om hvordan oppgaver 

burde utføres og hva som skal belønnes i organisasjonen. Ved å diskutere hvordan de lokalt 

ansatte og diplomatene forhandler om kulturell endring, undersøkes nettopp hvordan de er 

uenige i hva som er «den riktige måten å gjøre det på hos oss». Kultur er videre knyttet tett 

opp mot uformelle maktforhold i organisasjonen, og dermed hvem som kan bestemme hva 

som er riktig og galt (Jacobsen, 2012 s. 74). Hver gang det kommer en ny ledelse, altså nye 

diplomater til ambassaden, må de lokalt ansatte og diplomatene forhandle om hva som er den 

riktige måten å arbeide på. Hvordan de ansatte forhandler om kulturen på ambassaden er 

utgangspunktet for analysekapittel to. Det kapittelet vil også bygge på de analytiske 

kategoriene og prosessene som beskrives under. 

 

2.4.1 Tid  

Da Dag Ingvar Jacobsen (2007) studerte en lokal administrasjons politiske makt fant han at 

tid er et svært viktig aspekt i forskningen på politikk og administrasjon. Forholdet mellom 

politikere og administrasjonen er rammet inn av tunge tidsrytmer, og ligner diplomatperioder 

på ambassaden. Mellom hvert tredje og fjerde år kommer det nye diplomater til ambassaden, 

noe som fordrer læring og sosialisering i organisasjonskulturen, to prosesser som per 

definisjon går over tid.  

Jacobsen finner videre at en tilstand på et gitt tidspunkt i stor grad kan forstås ut fra 

tidligere hendelser (Jacobsen, 2007 s. 233). Mine funn støtter dette poenget, ettersom det er 

tydelig at både de lokalt ansatte og diplomatene tilskriver forskjellig mening til virkeligheten 

på bakgrunn av ulike erfaringer og hendelser. Slik skapes det «spor» der den ene hendelsen i 

tid følger den andre. Ved å anlegge et slikt perspektiv kan man ikke bare påpeke at utvikling 

har skjedd i løpet av et visst tidsspenn, men kunne forklare bedre hvorfor (Jacobsen, 2007 s. 

234). Jeg har ikke datamaterialet for å kunne si noe om endring på ambassaden skjer eller 

ikke. Det jeg søker å finne, er heller forklaringer på hvorfor den ene gruppen er 

endringspositiv, mens den andre er endringsnegativ. Diplomatene igangsetter endringer, 

mens de lokalt ansatte ønsker stabilitet. Ettersom diplomatene er midlertidig ved ambassaden 

er det interessant å inkludere tid som en faktor.  
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2.4.2 Sosialisering  

Å være ny i en etablert organisasjon innebærer at det iverksettes en sterk sosialisering, der 

den nye lærer de lokale spillereglene og tilpasser seg de rammene som allerede ligger der. En 

viktig forutsetning for å bli akseptert som nytt medlem er at en i tilstrekkelig grad spiller på 

lag med det etablerte. Flere teoretikere har fokusert på hvordan sosialisering av nykommere 

er en prosess som former den nye inn i organisasjonen (Jacobsen & Thorsvik, 2013; Schein, 

2004). Kjernen i organisasjonssosialisering  er «prosessen der nytilsatte lærer de korrekte 

regler og den korrekte atferd for å bli effektive og deltakende medlemmer i en organisasjon» 

(Haaland & Dale, 2005 s. 115). Hvinden skriver at det ikke kan tas for gitt at de nyansatte er 

kjent med de kulturene som er utviklet i organisasjonen (1986 s. 149). De som allerede er 

tilsatt i organisasjonen får dermed ansvar for å formidle kulturen til de nyankomne. Gjennom 

en slik sosialisering vil de nyansatte etter hvert mestre og følge den atferden som forventes av 

dem i sine roller, skriver han.  

I sosialiseringsprosessen danner medlemmene seg en sosial identitet ved at de knytter 

seg til en gruppe, der de identifiserer seg med de andre. Videre refererer man til seg selv som 

medlem av denne gruppen (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Når en organisasjon klarer å skape 

en felles organisasjonskultur, innebærer det at de ansatte forstår helheten av organisasjonen 

og ser hvordan de inngår i en større sammenheng for å realisere overordnede 

organisasjonsmessige mål. Denne defineringen av sosialisering er svært likt definisjonen av 

kultur i integreringsperspektivet, og benyttes ofte når det undersøkes hvordan kultur i 

organisasjoner skapes (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s. 147). Forskning antyder nemlig relativt 

klart at kultur til en viss grad kan skapes bevisst og ofte spiller ledelsen en sentral rolle i 

prosessen (Van Maanen & Schein, 1979).   

Når en person er ansatt i en organisasjon over et minstemål av tid, kan tilknytningen 

få preg av et medlemskap. Det blir viktig for personens identitet å være tilknyttet 

organisasjonen. Det er her han hører hjemme, og utvikler oppfatninger om rettigheter og 

forpliktelser (Hvinden, 1986 s. 147). På ambassaden skulle dette i praksis bety at de lokalt 

ansatte styrer en læringsprosess for sine ledere, hvor de gradvis blir del av den kulturen som 

eksisterer på ambassaden. Kulturen er, som Schein (1985) definerte, et mønster av 

grunnleggende antakelser som læres bort til nye medlemmer som den riktige måten å 

oppfatte, tenke og føle på. Sosialisering betyr at en internaliserer organisasjonskulturen, 

samtidig som organisasjonens mål og ønsker gjøres til sine egne (Jacobsen & Thorsvik, 2013 

s. 92).  
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Å skulle analysere hvordan kulturen på ambassaden skapes og endres, fordrer mer enn 

sosialiseringsperspektivet, ettersom det er ledelsen som er nykommer, med makt og mulighet 

til å personalisere organisasjonen. På ambassaden har ledelsen med seg mål og 

styringsinstrukser for den perioden de skal være på ambassaden, samtidig som de lokalt 

ansatte har rutiner og erfaring med hvordan en arbeider på den spesifikke stasjonen.  

 

2.4.3 Personalisering  

Bang (2011) poengterer at sosialiseringsprosessen er en gjensidig prosess. Medlemmene i en 

organisasjon er med på å skape, opprettholde og endre kulturen, samtidig som kulturen er 

med på å forme medlemmene. Ved å ta utgangspunkt i denne tradisjonelle 

sosialiseringsteorien er det altså et gjensidig påvirkningsforhold mellom kulturen og dens 

medlemmer. Bakke (1953) har beskrevet prosessen hvor aktører og organisasjoner skal 

tilpasse seg hverandre bestående av to deler. 1) organisasjonens sosialisering av nykommeren 

og 2), nykommerens personalisering av organisasjonen (Bakke i Wanous, 1980 s. 168). Ved 

å tilføye begrepet personalisering, retter man blikket mot at den nye også kan være med å 

påvirke organisasjonskulturen og ikke bare blir en del av en allerede eksisterende kultur. Det 

å være ny leder blir en gjensidig prosess der man skal finne seg en plass i organisasjonen og 

forsøke å sette sitt preg på den (Haaland & Dale, 2005 s. 116).  

En jobb eller en stilling vil aldri være helt klart definert, noe som gjør at den nye vil 

tilpasse rollen til sin egen stil, arbeidsmåter og ønsker. Hver gang man får inn en ny person 

vil organisasjonen endres (Jacobsen, 2012 s. 52). Personaliseringsbegrepet har visse likheter 

med Webers karismatiske herredømme hvor det er personlige egenskaper som utgjør 

maktkilden (Hughes m.fl., 2003 s. 111).  

Tross eksistensen av personaliseringsbegrepet omfatter litteraturen likevel i stor grad 

tekster om sosialisering. En forklaring på dette er at det er enklere å finne forandring hos 

nykommeren enn i organisasjonen, spesielt ettersom de ofte kommer alene og møter et 

allerede eksisterende system (Wanous, 1980 s. 168). Ved sosialisering er det nettopp dette en 

fokuserer på, møte mellom et stabilt sosialt system og de nye medlemmene som kommer til 

(Schein, 1968 s. 54).  

På ambassaden er det ikke slik at de nye lederne blir kjent med organisasjonens mål 

ved tiltredelse på stasjonen, de har med seg personlige ønsker og mål for sin periode 

«hjemmefra». Slik personaliserer lederne ambassaden med nye mål, mens midlene for 

hvordan en når de ulike målene er knyttet til hvordan de lokalt ansatte på ambassaden 
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arbeider, samt de nasjonale forholdene. Slik mener jeg ambassaden tydelig viser behovet av 

at en undersøker organisasjoner med både sosialiseringsperspektivet og 

personaliseringsperspektivet.  

 

2.4.4 Repertoar av reaksjoner  

Et repertoar er et reservoar av mulige måter å gjøre ting på, som både muliggjør og begrenser 

kulturell praksis (Larsen, 2013 s. 39). Som en reaksjon på at sosiologien var for 

strukturfokusert, kan man tilskrive aktører mer handlefrihet med begrepet om kulturelle 

repertoarer (Larsen, 2013 s. 40). Ann Swindler argumenterer for å tilnærme seg kulturen som 

en «verktøykasse» med symboler, fortellinger, ritualer og virkelighetsoppfatninger som 

personer kan bruke for å løse ulike problemer (Swidler, 1986 s. 273). I denne oppgaven gjør 

repertoarbegrepet det mulig å undersøke hvordan de lokalt ansatte arbeider for kontinuitet i 

sitt arbeid, i en organisasjon de opplever er i stadig endring. Både de lokalt ansatte og 

diplomatene snakker om hvordan ledelsen har mulighet til å utføre endringer på ambassaden 

og dermed personaliserer kulturen. Ved å undersøke det reservoaret av måter de lokalt ansatte 

handler på, synliggjøres det imidlertid at de ikke er den passive gruppen de fremstiller seg 

som, men også sosialiserer diplomatene inn i en eksisterende kultur.  

De lokalt ansattes reaksjoner på endring ligner en ”BOHICA-kultur”, som står for 

Bend Over, Here It Comes Again (Bang, 2013 s. 169). De lokalt ansatte er vant til stadige 

lederskifter og den endringsiveren som kommer sammen med enhver diplomat, og ser ut til å 

ha utviklet et repertoar av reaksjoner for å håndtere dette. BOHICA-kulturen beskriver en 

passivitet i de ansattes reaksjon på endring, ettersom de vet at endringsiveren vil gi seg og 

ting antakeligvis vil gå tilbake slik de var. Jeg mener det er upresist å tilskrive denne formen 

for handling et passivt fortegn. På ambassaden har de ansatte et repertoar som ofte fremstår 

passivt, men som jeg ønsker å vise kan sees som en aktiv sosialisering av lederne. BOHICA 

ligner Albert O. Hirschmans begrep om loyalty, som blant de lokalt ansatte virker å være en 

bevisst mekanisme og en reaksjon på endring.  

 

2.4.5 Exit, voice, loyalty 

Uansett hvor godt en institusjon er utarbeidet, vil noen aktører ikke klare å leve opp til det 

som er forventet av dem (Hirschman, 1970 s. 1). For at samfunnet skal fungere, kreves det 

derfor at samfunnet har mekanismer som fanger opp dem som sliter med å leve opp til 

forventningene. Hirschman omtaler tre slike mekanismer som exit, voice og loyalty.  



 20 

 Exit karakteriseres av at en aktør er misfornøyd med sin situasjon og ønsker seg ut 

(Hirschman, 1970 s. 22). Om det finnes bedre lønn i en annen organisasjon eller aktøren 

opplever at å dra vil forbedre en situasjon, forlater aktøren organisasjonen. Voice er derimot 

et uttrykk for at aktøren ønsker å forandre sin innværende situasjon, heller enn å flykte fra 

den (Hirschman, 1970 s. 30). Hvis ikke exit er et reelt alternativ, er voice den eneste måten 

misfornøyde aktører kan reagere (Hirschman, 1970 s. 33). På ambassaden gjør eksempelvis 

høy arbeidsledighet i landet det vanskelig å skulle forlate jobben, ettersom alternativene er få. 

Loyalty nyanserer aktørenes behov for exit, men aktiverer samtidig voice (Hirschman, 1970 

s. 78). En aktør forblir i organisasjonen som lojal hvis den anser det som en mulighet at noe 

kan forbedre dens situasjon. Loyalty kan dermed tolkes som en passiv mekanisme, ettersom 

aktøren bare trenger å håpe at det blir bedre, uten å handle selv. Jeg vil vise hvordan de lokalt 

ansattes lojalitet på ambassaden også burde tolkes som en aktiv mekanisme, grunnet 

diplomatenes midlertidighet. 

 I denne oppgaven brukes disse begrepene som analytiske kategorier for å undersøke 

hvordan de lokalt ansatte har et repertoar av reaksjoner på endringsønsker fra ledelsen. Ved å 

ta utgangspunkt i disse ulike måtene å motsette seg uønskede handlinger på, blir de lokalt 

ansattes reaksjoner på endring fra ledelsen synlige. De lokalt ansatte fremstiller seg selv som 

en svært passiv gruppe, mens ledelsen fokuserer på sitt endringspotensiale. Slik blir det 

konstruert det jeg kaller en passiv og en aktiv gruppe i organisasjonen.  

 

 

Med overnevnte teoretiske utgangspunkt vil jeg dermed undersøke hvordan midlertidig 

ledelse preger organisasjonskulturen på ambassaden. Dette gjøres ved å svare på to 

forskningsspørsmål 

 

(i) Forstås organisasjonskulturen på ambassaden best som integrert, 

differensiert eller fragmentert?  

(ii) Hvordan forhandler de erfarne lokalt ansatte og de midlertidige 

diplomatene om kulturell endring? 
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3 Data og metode 
 

 

3.1 Valg av metode  

I min oppgave ønsker jeg å si noe om hvordan midlertidig ledelse preger en 

organisasjonskultur ved en norsk ambassade. Jeg ønsker å studere meningsproduksjonen på 

ambassaden og de symbolske sidene ved det sosiale (Larsen, 2013 s. 28). Valg av metode må 

alltid tas med tanke på hvilke forskningsspørsmål som skal besvares og temaets karakter 

(Kvale & Brinkmann, 2009 s. 306; Silverman, 2010). En metode skal hjelpe forskeren å finne 

veien til målet (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 199). For å undersøke samspillet mellom 

mennesker og den kulturelle konteksten dette samspillet foregår innenfor, er en kvalitativ 

metodisk tilnærming godt egnet (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 306). Ved å velge et kvalitativt 

forskningsdesign kan jeg komme nærmere en forståelse av aktørenes perspektiver på sosiale 

fenomener, altså beskrive ambassadens kultur slik den oppleves av de ansatte (Kvale & 

Brinkmann, 2009 s. 45). Kultursosiologien er opptatt av hvordan mennesker forstår og 

forholder seg til verden, og hvordan de gir mening til denne (Larsen, 2013 s. 35). Dermed er 

det en fordel som forsker og interagere med de menneskene en studerer på deres 

hjemmebane. En kvalitativ metode gjør meg i stand til å studere ritualer og annen symbolsk 

kommunikasjon og gi tykke beskrivelser (Geertz, 1973) av deltakernes kulturelle praksis 

(Larsen, 2013 s. 101).   

Konkret har jeg brukt to metoder; deltakende observasjon og semi-strukturerte 

intervjuer. Intervjuene gir informasjon om intervjupersonens dagligliv fra deres perspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2009 s. 43). Deltakende observasjon gir kunnskap om hva folk sier, 

men også hva de gjør i sammenhenger som ikke styres av forskeren (Fangen, 2010 s. 12; 

Thagaard, 2010 s. 65).  

 

3.1.1 Grounded theory 

Både datainnsamlingen og analysen er inspirert av Grounded theory. Hovedpoenget i dette 

metodologiske utgangspunktet er å forankre teoriutvikling i konkret, empirisk 

forskningsvirksomhet gjennom en systematisk oppdagelse av teori ut fra dataene (Fangen, 

2010 s. 23). Begrepet har fått kritikk for å være positivistisk med tanke på at teori vokser 

naturlig ut fra empirien, som om begge var objektivt gitte størrelser (Fangen, 2010 s. 24). 
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Charmaz’ konstruktivistiske grounded theory fokuserer på virkeligheten som konstruert, og 

ikke en ekstern virkelighet vi kan observere passivt. Forskeren er også med å konstruere 

virkeligheten (Charmaz, 2014). Forskningen er selv en konstruksjon, heller enn en 

oppdagelse, noe som understreker viktigheten av å reflektere over egne handlinger og 

avgjørelser som forsker (Charmaz, 2014 s. 13). Hvordan jeg analyserer ambassadens kultur i 

tre ulike perspektiver i det første analysekapittelet er et godt eksempel på dette. Ett perspektiv 

gjør det mulig å se de ansatte som en samlet enhet og tolke uttrykk for egalitet, samtidig som 

et annet analytisk perspektiv konstruerer en svært ulik virkelighet.  

 

 

3.1.2 Empirisk grunnlag  

Datamaterialet i studien består av feltnotatene fra fem ukers etnografisk feltarbeid, samt 

intervjuer av de ansatte på ambassaden i tidsrommet september til oktober 2014. Til sammen 

har jeg gjennomført 16 intervjuer av både menn og kvinner i alderen 27 til 65 år. Varigheten 

på intervjuene er fra en til to timer. 

 

3.1.3 Tilgang til feltet – hvem, hvor og hvordan 

Tilgang til feltet er ofte svært utfordrende. Ettersom min problemstilling fordret innpass av 

Utenriksdepartementet, forventet jeg at dette kunne bli krevende. Som nevnt innledningsvis i 

oppgaven har jeg selv jobbet som studentpraktikant ved ambassaden jeg brukte som kasus og 

kontaktene jeg fikk som praktikant ble portvakter for å få tilgang til en ellers svært lukket 

organisasjon få andre forskere har fått tilgang til. Sommeren 2014 sendte jeg en epost til 

ledelsen om at jeg ønsket å gjøre deltakende observasjon ved deres arbeidsplass og lanserte 

samtidig ideen om min rolle som gratis arbeidskraft for å gjøre det mer attraktivt for dem. 

Hvis de hadde en travel høst i møte, kunne jeg være løsningen. Litt epostkorespondanse og en 

telefonsamtale senere var avtalen spikret, og i starten av september 2014 var jeg på plass på 

ambassaden.  

Avgjørelsen om min tilgang til feltet ble tatt av ambassadøren alene. Jeg anser dermed 

ham som portvakten som åpnet for kontakt med de andre deltakerne og ga meg tilgangen jeg 

trengte (Fangen, 2010 s. 67). En kritikk av at ledelsen må godkjenne tilgangen til et felt, er at 

de ofte kan nekte forskeren innsyn i problemfylte sider av organisasjonen og misfornøyde 

ansatte, og dermed gjøre forskningen styrt av ledelsen (Martin, 1992 s. 66). Dette var aldri en 
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problemstilling på ambassaden, ettersom jeg opplever at ledelsen utelukkende la til rette for 

min studie.  

Likevel tenkte jeg før ankomst en del over at jeg bare hadde hatt kontakt med ledelsen 

og faktisk ikke kunne være sikker på om alle ville være med i studien. Problemstillingen min 

fordret at ledere så vel som underordnede ville la seg observere og intervjues. At ledelsen gir 

tilgang til feltet betyr ikke nødvendigvis at de med lavere rang er enige. Arbeidet med å 

informere og rekruttere de andre ansatte på ambassaden var opp til meg. Det var dermed 

nyttig for meg at ledelsen med sin autoritet, kunne være en buffer dersom andre hadde 

innvendinger om min tilstedeværelse på stasjonen (Fangen, 2010 s. 68). Én konsekvens av at 

den diplomatiske ledelsen var portvakter, kan samtidig være at flere lokalt ansatte følte seg 

presset til å delta, selv om de egentlig ikke ønsket det. En annen konsekvens er at mange av 

de lokalt ansatte så ut til å være skeptiske til prosjektets formål. Kontakten med ledelsen kan 

ha gjort dem usikre på min egentlige agenda (Fangen, 2010 s. 68). Etter at prosjektet var 

presentert for alle på ambassaden i fellesskap, tok jeg derfor turen rundt til alle kontorene. Jeg 

ville vite at alle hadde forstått hva prosjektet gikk ut på og høre om de hadde noen spørsmål. 

Kanskje hadde flere spørsmål de vegret seg for å stille i plenum. «Hva vil du vite?» spurte en 

av de lokalt ansatte meg på denne runden. Jeg ble litt satt ut, men fortalte at jeg ønsket hennes 

opplevelser av å arbeide på ambassaden. «Ja, det kan jeg hjelpe deg med», svarer hun. Jeg 

tror flere ble beroliget av denne én til én-tilnærmingen. Uten tillit vil man ikke få tilstrekkelig 

innpass og observasjonene blir tilsvarende overflatiske (Fangen, 2010 s. 61). Ved å 

presentere prosjektet i plenum, åpne opp for spørsmål og kritiske tilbakemeldinger, samt 

informere alle de ansatte, hver for seg, om deres rett til å trekke seg når som helst i løpet av 

prosjektet, ble informert samtykke til deltakelse i studien sikret (Fangen, 2010 s. 191; NESH, 

2006; Thagaard, 2010 s. 26).    

 

3.2 Feltarbeid – «nå kommer observatøren!» 

 

3.2.1 Deltakende observasjon – hvordan jeg gikk frem  

Det kan være vanskelig å kartlegge verdier i organisasjoner gjennom intervjuer og 

spørreskjemaer, ettersom man kanskje bare vil komme frem til de forfektede verdiene (Bang, 

2013). Under feltarbeidet kombinerte jeg samhandling med deltakerne og iaktakelse av hva 

de foretok seg (Fangen, 2010 s. 29; Thagaard, 2010 s. 66). Howard Becker definerer 

deltakende observasjon som «innsamling av data ved å delta i det daglige livet til de 
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menneskene du studerer, å se hvilke situasjoner de går inn i, og hvordan de oppfører seg i 

dem» (Becker, 1970 s. 25). Jeg var innstilt på å måtte arbeide som studentpraktiskant for å 

bidra, men avgjorde selv hvor mye. Dette resulterte i at jeg som oftest «hang» rundt i 

gangene der det var folk, og sjelden egentlig bidro til noe tjenesteproduksjon. Ved en 

anledning satt jeg på sentralbordet for å avløse i en hektisk situasjon, i et annet tilfelle var jeg 

med på representasjonsarbeid utenfor ambassaden. Resten av tiden styrte jeg mye selv.  

 I fem uker kom jeg på jobb litt før klokken ni om morgenen og dro når den siste 

diplomaten måtte låse bygget. Etter klokken fire var de fleste gått hjem og arbeidsdagen 

offisielt over. Jeg brukte denne tiden til å renskrive feltnotater og prosessere dagens inntrykk. 

Hver mandag møttes alle til felles ukesmøte og hver morgen møttes alle de ansatte i 

kaffekroken. Ellers var faste tider for lunsj og kaffekos i løpet av dagen sikre 

observasjonsmuligheter i en hverdag som krevde at jeg selv tok initiativ for å få bli med på 

møter eller være der «det skjedde». 

 

3.2.2 Observering i feltet  

Etter den første uken merket jeg hvilke situasjoner som ga meg best feltnotater med tanke på 

min problemstilling. Ved å oppholde meg i sosiale soner fikk jeg informasjon om deres 

uformelle samhandling. Hvordan de ansatte gikk ut og inn av sosiale soner og samhandlingen 

på det ukentlige møtet ble spesielt interessant og noe jeg bevisst passet på å få med meg. 

Samtidig som jeg opplevde disse situasjonene mest interessante, var det også vanskeligst å 

sikre gode feltnotater fra slike situasjoner. Jeg kunne ikke skrive feltnotater fordi jeg var 

interessert i å observere samhandlingen så upåvirket av meg som «forsker», som mulig. 

Derfor var jeg med i samhandlingen på lik linje med de andre. Dette førte til at jeg ofte var en 

ganske passiv deltaker i samhandlingen, ettersom jeg prøvde å få med meg flest mulig 

samtaler, huske hvordan de satt, sto eller gestikulerte, lo, smilte eller avbrøt hverandre. Ofte 

løp jeg raskt ned på kontoret mitt med en gang en situasjon var oppløst for å skrive så 

utfyllende feltnotater som mulig (Emerson m.fl., 2011). Under det ukentlige møte kunne jeg 

ha med notatblokken min uten at dette var problematisk, ettersom flere andre også noterte. 

Likevel skrev jeg notatene litt kryptisk i tilfelle de ved siden av meg kunne se hva jeg skrev. 

Etter møter renskrev jeg disse notatene med en gang, for ikke å glemme betydningen av mine 

egne koder og kryptiske kommentarer. Hvilke samtaler jeg opplevde interessante i de sosiale 

sonene, hva jeg fokuserte på under møter – og dermed hva jeg forsaket – er nødvendigvis 

preget av meg og min rolle (Given, 2008 s. 61). 
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3.2.3 Nærhet og distanse – min rolle og førforståelse  

De første dagene på ambassaden ble det hver gang jeg kom inn i et rom gjort et nummer ut av 

min tilstedeværelse: «Nå kommer observatøren!», «Rett dere opp, vi blir observert!». Alltid 

med et smil om munnen, men de var tydelig at de ikke slappet av. Ved ett tilfelle lente en 

lokalt ansatt og en diplomat seg inntil hverandre i en form for klem, mens den ene sa «Se, vi 

er venner vi altså!», til stor latter fra de andre. En diplomat spurte spøkefullt om jeg skulle 

kjøpe meg en gardintrapp å sitte på, en klar referanse til observatøren i filmen Salmer fra 

kjøkkenet. Dette mener jeg kan stå som et eksempel på at «the observer is observed», altså at 

deltakerne observerte meg like mye som jeg observerte dem. De var ute etter mine reaksjoner 

og en forståelse for min rolle (Fangen, 2010 s. 62).  

 

Rolleuklarhet  

Ettersom jeg kjente de fleste av de ansatte fra tiden som studentpraktikant opplevde jeg det 

ikke spesielt vanskelig å bli godkjent av feltet. Rolleuklarhet var en større utfordring. Det var 

spesielt viktig for ledelsen å presisere at jeg nå ikke var «student-Maria» slik de husket meg, 

men «forsker-Maria». Det var selvfølgelig viktig for å avklare min nye rolle i samhandlingen 

(Fangen, 2010 s. 87). Jeg hadde forberedt meg på at situasjoner utenfor ambassaden – på 

møter og lignende –  kunne være situasjoner hvor min rolle var uklar for utenforstående 

(Emerson m.fl., 2011; Fangen, 2010 s. 193). Et eksempel på rolleuklarhet opplevde jeg 

likevel under en lunsj inne på ambassaden. Rundt lunsjbordet var det bare meg og lokalt 

ansatte og stemningen var som vanlig god. Etter en stund kom også en diplomat ned for å 

spise. Han setter seg ned og spør meg «får du observert noe da?» og smiler. Det er ment som 

en hyggelig oppfølging av mitt prosjekt, men det blir helt stille rundt bordet og de fleste ser 

ned. Plutselig blir de minnet på at det sitter en i blant dem å følger med på alt de sier og gjør. 

Den lunsjen ga ikke mye interessant informasjon utover den erfaringen, og jeg ble tvunget til 

å forhandle om rollen min i feltet på nytt (Fangen, 2010 s. 88). Heldigvis fikk jeg raskt tilliten 

tilbake og opplevde få slike situasjoner igjen.  

 

Kulturell erfaring fra feltet – fordeler og ulemper  

Som studentpraktikant er man verken diplomat eller lokalt ansatt. Av og til opplevde jeg å 

være likere de lokalt ansatte, fordi jeg var langt fra diplomat på organisasjonskartet, men 

andre ganger nærmere diplomatene ettersom jeg var med på reiser og møter utenfor 
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ambassaden og hadde praktikantplass gjennom UD. Man er både utenfor og innenfor, betwixt 

and between (Turner, 1967). At jeg tidligere hadde denne rollen tror jeg var en fordel både 

som deltakende observatør og intervjuer. Avhengig av omstendighetene, og uavhengig av 

egen innsats, kan forskeren bli tilskrevet flere ulike roller og identiteter (Gobo, 2008). Mitt 

inntrykk er at både diplomatene og de lokalt ansatte så meg som en av dem. Spesielt under 

intervjuene ble det tydelig at de snakket til meg som en av dem om de andre. Alle de ansatte 

kunne fortelle historier og si ting som «du vet hva jeg mener», «akkurat sånn som den 

gangen» og lignende. Informantene tok det ofte for gitt at jeg hadde samme opplevelse av de 

situasjonene de fortalte om og min erfaring på stasjonen la slik et grunnlag for en felles 

forståelse. Jeg spilte aktivt på min posisjon som tidligere studentpraktikant slik at vi hadde 

mye til felles, men samtidig kunne jeg alltid be dem utdype de tingene de tok forgitt, ettersom 

jeg hverken var lokalt ansatt eller diplomat (Thagaard, 2010 s. 106). 

 Samtidig kan min førforståelse og kjennskap til feltet også være en svakhet. 

Førsteinntrykkene mine i organisasjonen var allerede godt fordøyde og jeg hadde 

forventinger om hva jeg ville møte. Følsomheten til feltet man får ved å være helt 

utenforstående manglet jeg (Fangen, 2010 s. 91). Samtidig var det nettopp de inntrykkene jeg 

fikk første gang på ambassaden som ga meg motivasjon til å dra tilbake og undersøke 

aspekter ved organisasjonen jeg hadde undret på den gang. Mye av det de ansatte på 

ambassaden tok for gitt, var fremdeles merkelige kulturelle normer for meg. Jeg erkjenner 

likevel «studentpraktikant-brillene» sine begrensninger, ved at jeg kan ha gått glipp av 

aspekter helt utenforstående ville fanget opp.  

Min førforståelse kan videre ha gjort at jeg fokuserte mer på noen aspekter enn andre, 

ettersom det tematiske valget var tatt, mye ubevisst (Fangen, 2010 s. 47,91). Dette ble jeg i 

større grad klar over da jeg kom hjem og skulle analysere datamaterialet. Det var 

vanskeligere for meg å analysere kulturen på ambassaden ved hjelp av et integrerings- og 

fragmenteringsperspektiv enn med et differensieringsperspektiv. Min førforståelse var at de 

ansatte opererte med to kategorier som også kunne være utgangspunktet for to 

organisasjonskulturer. Observasjonene jeg gjorde bekreftet i stor grad dette, men kanskje 

også nettopp på bakgrunn av min førforståelse.  

 

3.3 Intervju  

Ved å kombinere deltakende observasjon og intervju kan det være enklere å få kulturelle 

fenomener, normer og atferd forklart ved å ha konkrete eksempler og hendelser som 
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utgangspunkt for samtalen (Fangen, 2010 s. 229; Rubin & Rubin, 2005 s. 10). Tove Thagaard 

påpeker at den sosiale avstanden som kan finnes mellom forsker og informant reduseres hvis 

forskeren tilbringer tid i informantens miljø i forkant av intervjuet (2009 s. 104). Jeg brukte 

semistrukturerte livsverdenintervju for å få informasjon om organisasjonskulturen fra 

informantenes egne perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 47). Ettersom jeg hadde 

observert først var flere av spørsmålene basert på observasjoner og jeg beholdt den samme 

intervjuguiden gjennom alle intervjuene. Ofte snakket informanten ganske fritt med hyppige 

oppfølgingsspørsmål hvor jeg ba dem utdype og forklare. Hvis det ble stille brukte jeg dette 

bevisst for å få dem til å snakke mer, noe som fungerte godt. Jeg hadde flest deskriptive 

spørsmål og ved å stille spørsmål som «Kan du fortelle meg hvordan det er å arbeide her?» 

håpet jeg å få frem rike beskrivelser og informasjon om det som opplevdes viktigst for dem i 

organisasjonen (Spradley, 2002 s. 49).  

Intervjukunnskap er konstruert i sosialt samspill med informanten og ikke en objektiv 

sannhet som blir funnet. Kunnskapen som kommer ut av et forskningsintervju avhenger av 

den sosiale relasjonen mellom intervjueren og den intervjuede (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 

35,72). Jeg kjente de fleste informantene fra før og mener at dette skapte trygge rammer rundt 

intervjusituasjonene. Samtidig kan dette også ha ført til at det var enkelte samtaletemaer 

informantene ikke ønsket å snakke med meg om. Men som poengtert i avsnittet om «min 

rolle», opplevde jeg at dette i stor grad var positivt ved at det ofte ble det etablert en «vi»-

relasjon. Jeg opplevde at jeg klarte å skape et rom der intervjupersonen kunne snakke fritt og 

trygt (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 35).   

 Jeg gjorde de fleste intervjuene på norsk, men noen er gjort på vertslandets språk. Jeg 

opplever at intervjuene jeg gjorde på norsk ble bedre enn de andre, ettersom jeg da klarte å 

stille bedre oppfølgingsspørsmål, men alle intervjuene var gode og informative nok til å 

brukes i analyseprosessen.  

Alle intervjuene foregikk på ambassaden med andre kolleger rett i nærheten, noe som 

kan ha påvirket intervjuet. Hvis vi snakket om sensitive ting var det flere som hvisket, noe 

som tyder på at de var engstelige for å blir hørt. Diktafonen var en utfordring og jeg måtte 

bruke tid på å forklare at ingen andre skulle høre intervjuene, at alt ville bli slettet og at 

persondata ville bli behandlet konfidensielt (Fangen, 2010 s. 196). Under et intervju ble det 

tydelig for meg at informanten drev med en form for selvsensur, ettersom vi hadde en mye 

rikere samtale, både rett før intervjuet og rett etter at diktafonen var skrudd av. Under 

intervjuet fikk jeg også beskjed om at jeg måtte skru av diktafonen da jeg spurte om personen 

kunne forklare en hendelse jeg hadde observert. Personen mente at hendelsen hadde vært 
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uten om det vanlige og ikke var representativ for hverdagen i organisasjonen. Stemningen ble 

ganske anspent og jeg prøvde å komme bort fra dette temaet ved å stille flere andre spørsmål. 

Diktafonen ble aldri skrudd av og vi kom oss inn på et annet tema.  

 

3.3.1 Eliteintervju  

Denne situasjonen mener jeg kan forstås i lys av intervjuing av elitegrupper. Personen satt i 

ledelsen og ble kanskje bekymret for hvordan hendelsen jeg tok opp, en 

kommunikasjonssvikt, ville bli tolket (Engelstad, 2010 s. 177). Det var generelt lettere å få de 

lokalt ansatte i tale enn diplomatene. Jeg opplevde at diplomatene var bedre forberedt i den 

forstand at flere styrte intervjuene mye selv. En sa for eksempel «Og så synes jeg vi skal 

snakke om…» for så å fortelle om det temaet. Elitepersoner vil i intervjusituasjoner 

gjennomgående være den som beholder kontrollen (Engelstad, 2010 s. 185). Selv om de av 

og til styrte skuta for meg, opplever jeg at vi sammen holdt den på rett kjøl.  

For alle mennesker, de lokalt ansatte og diplomatene inkludert, er det viktig å forsvare 

sitt selvbilde, og stille seg selv i en mest mulig gunstig posisjon (Goffman, 1992). Jeg tolker 

intervjuene som reliable data, men samtidig kan det, som poengtert innledningsvis, være 

vanskelig å undersøke verdier ved hjelp av intervjuer, ettersom bare de forfektede 

synliggjøres. Ved å analysere intervjuene og feltarbeidet sammen mener jeg reliabiliteten 

sikres ytterligere (Engelstad, 2010 s. 185).  

 

3.4 Etikk  

Prosjektet er godkjent av NSD og alle informantene har skrevet under på skriftlig samtykke 

til deltakelse og ble godt informert om forskningsprosjektet. Jeg mener dermed informert 

samtykke ble sikret (Gobo, 2008 s. 140; NESH, 2006). Ettersom alle informantene jobber på 

samme arbeidsplass, og denne er relativt liten, var enkelte naturlig nok opptatt av 

konfidensialitetsspørsmålet. «Når det bare er én kulturattaché og én ambassadør, hvordan kan 

du holde oss anonyme?». Å opplyse om stillingstittel på en så liten arbeidsplass ville avslørt 

de ansattes identitet. Grunnet  konfidensialitetsspørsmålet opererer jeg verken med 

stillingstitler eller pseudonym, men to grupper ansatte; de lokalt ansatte og diplomatene. Når 

informantene likevel snakker om noen i tredjeperson er stillingstittel av og til inkludert. 

Hvilket stillingsnivå de refererer til anser jeg i disse situasjonene som analytisk nødvendig og 

har vurdert dette som etisk forsvarlig ettersom det uansett vil være vanskelig for 

utenforstående å vite hvem de ansatte er, ettersom ambassaden er anonymisert. Likevel finnes 
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det en mulighet for at de ansatte selv kan kjenne seg igjen, ettersom situasjoner som tas opp 

var kjente for alle. Jeg har derfor endret noe på innholdet i situasjoner for å gjøre dette 

mindre sannsynlig, uten at jeg opplever at de endrer sin karakter. Eksempelvis har jeg enkelte 

steder erstattet «hun» med «jeg» og omvendt, slik at det er vanskelig for de ansatte å vite 

hvem som har sagt hva, selv om situasjonen er kjent.  

Det var svært få mannlige lokalt ansatte informanter og enda færre kvinnelige 

diplomater. Av hensyn til de ansattes konfidensialitet er dermed alle diplomatene menn og 

alle de lokalt ansatte kvinner i analysen. Dette er et analytisk grep jeg har måttet foreta for å 

sikre deltakernes anonymitet, både med tanke på at de kan kjenne igjen hverandre og at å 

tilkjennegi kjønn og alder gjør det lettere å spore hvilken ambassade de jobber ved. 

Eventuelle funn knyttet til kjønnsforskjeller på ambassaden er dermed forsaket til fordel for 

arbeidet med å sikre de ansattes anonymitet. 

Kulturelle forskjeller mellom vertslandets kultur og norsk kultur er heller ikke 

eksplisitt adressert i analysen av samme konfidensialitetsproblematikk. Dette ville 

tilkjennegjort både hvilken ambassade jeg har observert og i enkelte tilfeller hvem av de 

lokalt ansatte det er snakk om ettersom få kommer fra vertslandet. For å kunne inkludere 

kultur- og kjønnsforskjeller i en fremtidig studie anbefaler jeg å inkludere flere ambassader 

slik at man får et større utvalg det er enklere å anonymisere. Jeg tror det er spesielt interessant 

å følge opp med studier av de få kvinnelige diplomatene som jobber i UD og relasjonen til 

den lokalt ansatte staben, som er vant til at disse posisjonene holdes av godt voksne menn.  

 

3.5 Oppgavens begrensninger  

Å bruke alle av Martins tre perspektiver i en kulturanalyse sikrer validiteten til en studie. 

Fragmenteringsperspektivet er imidlertid underrepresentert i denne oppgaven ettersom funn 

gjort i dette perspektivet kunne ha avslørt informantenes identitet. 

Fragmenteringsperspektivet kunne nyansert skillet mellom diplomatene og de lokalt ansatte 

ved å i større grad diskutere forskjeller også innad i de to gruppene. Men en grundigere 

analyse i fragmenteringsperspektivet ville krevd et større utvalg. Jeg hadde dermed måtte 

gjøre feltarbeid ved flere ambassader, noe som ville gått utover tid og resurser til rådighet.  

En annen begrensning er generalisering i tid. Jeg oppholdt meg ikke på ambassaden 

lenge nok til å observere et diplomatskifte og kan derfor ikke si noe om faktisk endring i 

organisasjonskulturen. Fordi det er så lite forskning på feltet og dette derfor er en studie 
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basert på tykke beskrivelser er ikke hensikten med oppgaven å være konkluderende eller 

generaliserbar men heller å undersøke potensielle retninger for videre forskning.   

 

3.6 Analyse  

Det er viktig å spørre hvem sine interesser som tjenes med en studie. Mye 

organisasjonskulturlitteratur er blitt skrevet for å gi ledere informasjon om organisasjonen og 

på den andre siden for å vise arbeideres situasjon. En tredje prøver å være beskrivende og 

nøytral. Denne holdningen avdekker hvilke teorier som sees som relevante, hvilke 

informanter som sees som viktige å studere og hvilke konklusjoner som trekkes. (Martin, 

1992 s. 170). Jeg har bestrebet meg på å gjøre en nøytral analyse og observerte og intervjuet 

både diplomatene og de lokalt ansatte ettersom jeg ønsker å forstå deres relasjon og felles 

organisasjonskultur. Intervjuene ble tatt opp med diktafon og transkribert i sin helhet og 

feltnotatene ble renskrevet hver kveld under feltarbeidet. Jeg kodet disse tekstene i en relativ 

fleksibel koding, opp mot kategorier og temaer jeg var interessert i (Given, 2008). For 

eksempel samlet jeg alt som handlet om «nye ledere» i én kategori. Deretter så jeg at mye av 

dette datamaterialet videre kunne samles i «holdninger for og imot endring» osv. Ettersom 

jeg er inspirert av grounded theory gjorde jeg analyse og innsamling av data simultant. 

Eksempelvis var det bevisst å gjøre deltakende observasjon et par uker før jeg intervjuet, slik 

at jeg kunne få et innblikk i feltet og dermed lage en intervjuguide på bakgrunn av 

observasjoner (Given, 2008 s. 187-189).  
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4 Organisasjonskultur i tre perspektiver  
 

Jeg vil i dette analysekapittelet undersøke organisasjonskulturen ved ambassaden. Med 

utgangspunkt i  Joanne Martins integreringsperspektiv, differensieringsperspektiv og 

fragmenteringsperspektiv er formålet å belyse hva som kjennetegner organisasjonskulturen 

ved ambassaden. Ved å avdekke språk, metaforer, tegn, symboler og ritualer som symbolske 

konstruksjoner i deres dagligliv belyses kulturuttrykk, eller kulturelle objekt, som forteller 

noe om ambassadens organisasjonskultur (Engelstad, 2009; Griswold, 1987). Jeg vil 

undersøke ambassadens organisasjonskultur med det Gareth Morgan kaller kulturmetaforen 

og slik fokusere på atferdsmønstre og anerkjenne den rollen disse spiller i den sosiale 

konstruksjonen av virkeligheten. Ved hjelp av fortolkningssystemer skaper vi aktivt vår egen 

virkelighet, selv om det ofte kan oppleves som at «ting bare er slik» (Morgan, 1988 s. 135).  

 

 

4.1 En integrert organisasjonskultur  

I integreringsperspektivet fokuseres det på symbolske kategorier med en samlende effekt for 

alle de ansatte. På ambassaden ble en samlende «organisasjonssaga» synlig ved å undersøke 

hvordan flere understreket at de alle jobbet mot samme mål. Selv om de hadde ulike 

posisjoner og arbeidsområder jobbet de alle overordnet for det samme målet.  

 

Ja, man jobber for samme mål. Og man skal jobbe for samme mål! Alle burde jobbe for 

samme mål fordi ambassaden er en egen gruppe, så.. du kan si at ambassaden er delt inn i to 

eller tre grupper (…) men, ja ambassaden og arbeidsmiljøet fungerer best hvis du tenker at 

ambassaden er en egen gruppe og at alle jobber og samarbeider for det samme målet.   

Lokalt ansatt  
 

Den lokalt ansatte er tilsynelatende av den oppfatning at de er én gruppe ansatte. Selv om det 

nevnes at de kan være inndelt i grupper er de først og fremst én gruppe. Informantens språk 

avslører at det finnes grupperinger, men samtidig at de er uønsket. Også representanter fra 

ledelsen var tydelige på at de var en gruppe ansatte på ambassaden: 

 

Fordi jeg legger vekt på, som du har sett, at her skal det være en flat organisasjon. For at vi 

skal ha en god nok tjenesteproduksjon, så bør vi være en flat organisasjon. 

Diplomat  
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Diplomaten nevner, i likhet med den lokalt ansatte viktigheten av å fokusere på jobben de er 

satt til å gjøre. Videre er de ikke bare en gruppe, men de er en flat organisasjon. Han 

understreker at organisasjonen er egalitær. Av tilsynelatende praktiske årsaker burde 

organisasjonen preges av likhetsverdier, ifølge diplomaten. Ved å tolke disse sitatene i 

integreringsperspektivet, er det nærliggende å tro at de ansatte på ambassaden hadde samme 

grunnleggende antakelser og derav en felles organisasjonskultur. De har tilsynelatende en 

felles virkelighetsforståelse og fremstiller seg som én gruppe ansatte som arbeider sammen 

mot et felles mål i en integrert kultur (Martin, 2002 s. 97). Videre er det også et viktig poeng i 

integreringsperspektivet at de ansatte er bevisste sine handlinger og hvorfor de er 

nødvendige. Jeg mener begge disse ansatte, både representanten fra ledelsen og arbeiderne, 

viser til en klar forståelse av sin funksjon i organisasjonen (Martin, 1992 s. 45). Ved at begge 

opplever at de må jobbe sammen mot et felles mål, kan det tolkes som at kulturen er felles 

samlende og gir dem klare svar på hvorfor ting er som de er (Martin, 1992 s. 52).  

 

4.1.1 Konsekvent symbolikk 

Det blir enda synligere hvordan den overordnede verdien i organisasjonen oppleves som 

egalitær, ved å undersøke hvordan symbolske uttrykk går overens med disse uttalelsene. En 

lokalt ansatt forteller om ambassadørens oppførsel under en middag i residensen:  

 
Ja. Min mann er ikke sånn som er så ofte med på disse greiene, men nå fikk han også sitte ved 

siden av ambassadøren. Og så plutselig så roper ambassadøren «har alle det bra der nede?» Sa 

ambassadøren det liksom? Og i sånne tilfeller, så aner ikke jeg om du er ambassadør eller 

sjåfør eller student eller om du er… da er vi en stor familie. Og det tror jeg alle mener. Og 

hvis du føler det slik i sånne sitasjoner, så går det plutselig fint når man sitter rundt et 

arbeidsbord i et møte og sjefen sier «gjør det og det og det». Når du har fått den der 

fortroligheten, så jobber man mye bedre. Det er jeg overbevist om. 

Lokalt ansatt  

 

 

Informanten forteller at alle på ambassaden var invitert – med familier – noe som oppleves 

inkluderende. Situasjonen styrker opplevelsen av organisasjonen som en egalitær kultur. Selv 

om det finnes et hierarki på ambassaden tolkes denne oppførselen fra ambassadøren som at 

de egentlig er like. Ved at ambassadøren åpner hjemmet sitt for den lokalt ansatte, skapes det 

en relasjon og en fortrolighet mellom dem som mennesker, de er som en familie. Ved å 

snakke om de ansatte som en familie bruker hun en sjargong som uttrykker den samme 

egalitære meningen og viser til en symbolsk konsistens (Martin, 1992 s. 48). Ved å bruke 

denne metaforen impliserer hun videre at de har en relasjon på godt og vondt. Ettersom de 
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har en grunnleggende respekt for hverandre, slik familier har, kan relasjonen oppleves som 

ekte og trygg, også når hun får ordre rundt møtebordet neste dag. Flere teoretikere har vist 

hvordan konsensus i hele organisasjonen kan beskrives med at medlemmene opplever å være 

del av samme familie. De føler seg trygge i miljøet og behandler hverandre deretter, noe som 

fører til gjensidig sterke bånd. Lederen kan ofte oppleves som en farsfigur (Schein, 1991 s. 

23), noe som også kan tolkes ut fra denne lokalt ansatte informantens utsagn. Det er en 

krevende sjef som gir ordre og delegerer, men samtidig støttende og trygg.  

Videre var andre uttrykk for symbolsk konsistens viktigheten ved at alle (som hadde 

tid) spiste lunsj sammen, kunne snakke løst og ledig sammen og drakk kaffe sammen. Under 

møter snakket ledelsen i «vi»-form og lot ofte ordet gå rundt bordet så alle fikk muligheten til 

å fortelle om hva de arbeidet med for tiden. Disse ukentlige møtene er også i seg selv et 

symbol på ønsket om en egalitær arbeidsplass, sett i integreringsperspektivet – alle skal med. 

Selv om det var diplomatene som var ute på møter og mottakelser ble det ved jevne 

mellomrom under disse fellesmøtene på ambassaden fortalt historier og vist bilder fra reiser 

og statsbesøk. Ofte var det et fokus på det arbeidet som var gjort før reisen, som flybilletter 

og bestillinger av hotell. Jeg tolker dette som uttrykk for at ledelsen ønsket å påpeke at 

tilretteleggingen av de lokalt ansatte muliggjorde reisen. Slik ser vi igjen fokuset på det å 

arbeide mot et felles mål. Det er blitt hevdet at det å aldri se det ferdige produktet kan føre til 

en fremmedgjøring av arbeidet (Marx i Hughes m.fl., 2003 s. 55). Ved å fortelle disse 

historiene inkluderes også de lokalt ansatte i sluttresultatet.  

 

4.1.2 Nøkkelsymbol  

Når alle jobber mot et felles mål – å sikre norske interesser i utlandet – fremstår flagget som 

et samlende nøkkelsymbol som uttrykk for et større «vi» på ambassaden. Innenfor porten til 

ambassaden er de på norsk grunn og det norske flagget heises hver morgen. Hovedtyngden av 

de ansatte, lokalt ansatte så vel som diplomater, er norske statsborgere, og kjenner naturlig på 

dette fellesskapet. En av de ikke-norske lokalt ansatte forteller at hun av og til oppførte seg 

mer norsk enn sine lokalt ansatte kolleger som faktisk var norske. «Kulturforskjellene er der, 

det er jo to forskjellige land. Men hvis du ser på mine kolleger som er her. Av og til er jeg 

mer norsk enn dem!». Den lokalt ansatte opplever å være del av den norske gruppen og 

tillegger seg de egenskaper som ligger til den norske identiteten. Både flagget og det faktum 

at ambassaden står på norsk jord i et annet land, samler til en fellesskapsfølelse. Det at 

(nesten) alle er norske i utlandet skaper en homogen gruppe, som kan tenkes å ha like 
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interesser i forhold til «de andre» utenfor ambassaden. Heisingen av flagget kan slik tolkes 

som et nøkkelsymbol som skaper en felles gruppeidentitet (Frønes, 2005 s. 48). Det er et «vi» 

på ambassaden mot «de andre» utenfor murene.  

 

4.1.3 Kaffekroken – kulturuttrykk for egalitet  

Konsensus i hele organisasjonen slik integreringsperspektivet belyser, er ikke enkelt å oppnå. 

Kulturelle manifestasjoner som symboler og ritualer er dermed nyttige for å styrke 

opplevelsen av fellesskap og samhold (Martin, 1992 s. 48). Hver morgen samles alle de 

ansatte på ambassaden i en sosial sone de kaller «kaffekroken». Dette tolker jeg som et svært 

meningsfylt kulturuttrykk for de ansatte. Ritualet viser hvordan det er sammenheng mellom 

strukturelle uttrykk og egalitære verdier, og kan fortelle hvordan kulturen på ambassaden 

preges av en bred konsensus i organisasjonen. Disse kulturuttrykkene er fysiske 

manifestasjoner av kulturen noe som kan gi en innsikt i hvordan de ansatte opplever 

virkeligheten. Ofte er dette ritualer de ansatte tar for gitt og som kan vise kjerneelementer i 

organisasjonskulturen. Ved å analysere kulturens kjerneelementer tydeliggjøres meningene 

som ligger i kulturen (Bang, 1992 s. 49). Delte kjerneelementer i en organisasjon fører til 

konsensus, mens det motsatte kan gi ulikheter. Kaffekroken analyseres som kulturuttrykk for 

normen om nærhet og samhold og viser i integreringsperspektivet at egalitetsverdien strekker 

seg over hele organisasjonskulturen.  

Kaffekroken undersøkes her i integreringsperspektivet som fysisk uttrykk for et ritual 

med integrativ funksjon. De neste avsnittene er utdrag fra mine feltnotater med ønske om å gi 

leseren et inntrykk av hvordan en morgen i kaffekroken fortonet seg.   

 

«Kaffe? Skal du være med på Kaffe? Nå er det kaffe!» Klokken er 09:15, og det betyr kaffetid 

på ambassaden. Denne morgenen er det i tillegg fredag, noe som betyr småkaker fra 

ambassadøren. Hver fredag står det en stor eske på bordet med søtsaker til alle. Selv om 

flere snakker om at «de ikke burde, og har nok lagt på seg litt siden denne ambassadøren 

kom» er det få som ikke lar seg friste. Det er et fast ritual på fredagene sammen med 

fredagspilsen etter jobb.  

09:15 er et hellig tidspunkt på ambassaden. En dag overhører jeg en av diplomatene 

fortelle at telefonen er satt i møtemodus fra klokken 09:15 til 09:30. Han sier noe lignende: 

«Da er jeg jo ikke tilgjengelig, det er jo morgenkaffe!» Alle er med på kaffestunden. En fordel 

med å høre til en liten arbeidsplass er kanskje at man har mulighet til å samle alle på tvers 
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av titler og stillinger til slike uhøytidelige sosiale stunder. På fredagene er stemningen 

spesielt god. Jeg vet ikke om det er småkakene eller fredagsfølelsen som gjør det, men alle 

ukene jeg er på stasjonen var det ekstra god stemning hver fredag.   

Det er vanlig at det er flest lokalt ansatte i kaffekroken først. Også denne morgenen er 

det bare lokalt ansatte i kroken på slaget 09:15. Det er ganske trøtt stemning, men plutselig 

sier en av dem «men er det jul allerede?!» og ler høyt. Hun hinter til den nyankomne lokalt 

ansatte i kaffekroken som har på seg en genser med glitter i gull og grønt. Alle de andre ler 

med. «Dette skal jeg huske, altså!» sier hun tilbake, og later som hun blir sint. Dette utløser 

en mimring blant de andre, om flere plagg som har blitt kommentert og reagert på gjennom 

tidene. De ler høyt. 

Akkurat når latteren stilner, kommer ambassadøren inn. Eller kanskje den stilnet av 

at han kom? «God morgen, ambassadør», sier en av de lokalt ansatte muntert. «Dere må ikke 

stoppe å le bare fordi jeg kommer da!» sier ambassadøren mens han smiler og fortsetter 

«eller hvis dere ler av meg, så må dere si det til meg». Det virker som det er med et glimt i 

øyet, men lignende utsagn hørte jeg fra andre i ledelsen også, når de kom inn i kaffekroken. 

Det blir tydeligere for hver uke som går, at de lokalt ansatte som sitter i kaffekroken ofte 

endrer sin oppførsel når noen fra ledelsen kommer inn.  

Ambassadøren og ministerråden står ved kaffemaskinen, men med litt godvilje er det 

plass til hvert fall tre personer til i sofaen. «Vi må gjøre plass til gutta!» ropes det muntert 

fra den ene enden av sofaen til den andre. De som sitter setter seg enda litt tettere og gjør 

plass. Men gutta blir stående. En av praktikantene ser sitt snitt og setter seg ned istedenfor.   

Hvis det er en felles samtale i rommet, ledes den ofte av de to diplomatene som står. 

Det føles egentlig ganske naturlig ettersom de står ovenfor oss som sitter i sofaen på andre 

siden av kaffebordet. Ofte handler det om noe som skjedde dagen før, et statsbesøk som 

planlegges eller bare om hva man spiste til middag i går. 

Etter en liten kake, en kopp kaffe, noen høflige smil og et par lette samtaler senere, 

smyger ambassadøren seg ut av kaffekroken. Han sier noe raskt til ambassadesekretæren, 

ministerråden og sekretæren sin. Det kan være vanskelig å forstå hva det dreier seg om for 

oss andre. Han er sist inn og først ut av kaffekroken, ofte tett etterfulgt av de andre i ledelsen 

om de skal på noen felles møter.  Jeg og flere andre sitter gjerne mye lengre. Kaffen kan vare 

opp til en halvtime, av og til enda litt lenger. Det snakkes gjerne om ledelsen, om irritasjon 

knyttet til oppussingen av bygget, hvor kaldt det er i dag, eller hvor varmt det var i går. Enkle 

og hverdagslige ting. For meg er tonen påfallende annerledes enn når ledelsen er til stede. 
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Når klokken nærmer seg ti, tar jeg med meg en siste kake og går mot kontoret. «Sees snart til 

lunsj!» sier jeg, mens kroken tømmes gradvis.  

 

 

4.1.4 Sosialt møtested for alle  

Kaffekroken kan sees som et bevisst kulturuttrykk for å skape likhet, og normen om nærhet 

og samhold er mer eller mindre uttalte normer. Sett i integreringsperspektivet illustrerer 

denne situasjonen hvordan organisasjonskulturen limer dem sammen ved å uttrykke 

viktigheten av samhold og kvalitetstid på arbeidsplassen (Martin, 2002). En lokal beskriver 

kaffekroken slik:  

 

Det gjør noe med det sosiale miljøet. At alle føler «nå kan vi både ta en kopp kaffe og slå av 

en prat». Du kan snakke om været, du kan snakke jobb. Det hender at det sklir ut litt og blir 

litt for mye, men det er veldig fint. [Jeg] Kunne ønske noen av de tidligere ambassadørene så 

hvor mye den kaffen egentlig betyr. Nå er det jo faktisk ledelsen som insisterer på at det skal 

gjøres. Og det er jo ambassadøren som kommer med småkakene.  

Lokalt ansatt  

 

Den lokalt ansatte påpeker at de i kaffekroken kan «slå av en prat», slappe av og kose seg 

sammen. Det virker som det viktigste er å være sammen, det har mindre å si hva de snakker 

om. Jeg observerte aldri en morgenkaffe som varte i det kvarteret som er satt av, noe som kan 

tyde på at de trives. Med en ledelse som vennlig insisterer på at kaffen skal drikkes sammen 

og som i tillegg kommer med småkaker, blir det videre bekreftet at kaffestunden er godtatt 

også fra øverste hold. De har endelig en ambassadør som ser «hvor mye den kaffen egentlig 

betyr». For de lokalt ansatte fremstår det viktig at alle er samlet, på tvers av roller i 

organisasjonen, til en uhøytidelig samling. De ser ut til å oppleve en følelse av communitas – 

at alle deler en opplevelse, sammen som like. Ved å godta denne bruken av arbeidstid viser 

ledelsen ved handling at det settes pris på samhold mellom de ansatte, og implementerer slik 

verdien om likhet på tvers av hierarkiet (Bang, 1992 s. 53). Ved å insistere på at kaffen skal 

drikkes sammen blir ledelsen videre en symbolbærer som fremmer et ønskelig 

meningsfellesskap (Morgan, 1988 s. 140). Det fremstår viktig å underkommunisere de 

forskjellene som eksisterer mellom dem i kraft av stillingsposisjoner i hierarkiet, og heller 

fokusere på det fellesskapet som faktisk finnes, uttrykt gjennom dette ritualet. Ved å møtes i 

kaffekroken understreker de betydningen av den sosiale enhet og relasjonene på ambassaden 

(Frønes, 2001 s. 106). 
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Det oppleves viktig for de ansatte at alle møter i kaffekroken hver morgen. Hvis noen 

ikke er til stede, diskuteres det alltid hvorfor. Fysisk utilgjengelighet som møter, virker å 

være en av få gyldige grunner for fravær. Samværet preges av konsensus og fraværet av 

regler og normer knyttet til roller retter fokus mot det egalitære. I kaffekroken opererer alle 

med de samme normene for handling og oppførsel. Hvordan de ansattes oppførsel i 

kaffekroken er i overensstemmelse med verdien om egalitet, kan tolkes som et uttrykk for en 

integrert kultur. Hver morgen møtes de alle i kaffekroken og vet akkurat hva de kan forvente. 

Det scriptede forløpet definerer ritualets karakter, noe som på ambassaden betyr tretti 

minutter med likhet og samtaler om vær og vind, hver morgen. Med slik repetisjon og satte 

script får ritualet en symbolsk kraft (Frønes, 2001 s. 107). Ved at de snakker om privatlivet 

utenfor ambassaden defineres situasjonen i større grad som en kaffe mellom venner eller 

familie, heller enn kolleger.  

Hvordan alle sammen slapper av i kaffekroken viser hvordan symbolsk mening finnes 

i fysiske uttrykk. Ritualet å «ta en kaffe» kan på ambassaden tolkes som et metonym for 

samhold. Når de ansatte snakker om å «ta en kaffe» er det sjeldent bare for å våkne om 

morgenen eller for å drikke en god og varm drikk. For de ansatte fremstår den sekundære 

tolkningen, nemlig det å være sammen, som mest meningsgivende. Det kan tolkes som de 

assosierer ordet kaffe med likhet og kos. Det praktiske forholdet at alle drikker kaffe hver 

morgen, har fått en symbolsk betydning som metonymi for samhold på tvers av status og 

roller. Å møte opp i kaffekroken kan symbolisere at man verdsetter og prioriterer fellesskapet 

i en ellers hektisk hverdag. Særlig ser det ut til at det er viktig for de lokalt ansatte at 

diplomatene møter opp, til samvær i en likhetskontekst. Et naturlig oppfølgingsspørsmål blir 

dermed: hvor like er de egentlig? 

 

4.1.5 Bare tilsynelatende ritual for integrasjon?  

Integreringsperspektivet og differensieringsperspektivet gjør det mulig å vise ulike sider av 

sosial handling, akkurat slik en kopp enten er halvfull eller halvtom, i henhold til hvilket 

perspektiv en ser den med (Martin, 1992 s. 88). Differensieringsperspektivet fokuserer på 

inkonsistensen som forskning i integreringsperspektivet overser. Derfor kan man med fordel 

se flere aspekter ved kaffekroken i et differensieringsperspektiv.  

Samtidig som flere aspekter ved kaffekroken tilsynelatende fremstår som uttrykk for 

en integrert kultur, er det også situasjoner i feltnotatutdraget som preges av ulikhet mellom de 

to gruppene. Ulikheten mellom de to kategoriene legger føringer for den sosiale 
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samhandlingen, også i situasjoner som tilsynelatende preges av en felles kulturforståelse. Jeg 

mener kaffekroken illustrerer hvordan ulikheten mellom dem spiller en stor rolle i 

samhandlingen, selv på en arena hvor titler og posisjoner i hierarkiet oppleves som 

irrelevante egenskaper. Viljen til å vektlegge det som samler dem og tematiseringen av 

likheten, understreker forskjellen (Frønes, 2005 s. 26). I kaffekroken kan de slå av en prat og 

slappe av som like, fordi de ellers er ulike. Kaffekroken er tilsynelatende et bevisst ritual for 

å skape samhold blant de ansatte, men selv der er det synlig hvor ulike de er.  

Kaffekroken kan tolkes som en frisone hvor de ansatte er koblet fra sin status, rolle og 

jobb. Kodene for oppførsel i kaffekroken er svært ulik andre sosiale situasjoner. I 

integreringsperspektivet ble det tolket som uttrykk for hvordan organisasjonskulturen var 

gjennomgående preget av likhet og samhold, men kan også illustrere nettopp hvor hierarkisk 

kulturen er. Ved at de trer ut og inn av en sone som eksplisitt oppfordrer til communitas vises 

det hvor ulike de er i resten av bygget.  

Til forskjell fra andre steder i bygget, var det i kaffekroken ingen faste plasser. De kan 

sette seg hvor de vil, uansett hvilken rolle og status de har på stasjonen. Allikevel observerte 

jeg etter hvert faste mønstre i hvordan de ansatte beveget seg i kaffekroken. Som feltnotatene 

mine påpeker satt aldri ambassadøren og flere andre i ledelsen i kaffekroken, men sto hver 

morgen ved siden av kaffemaskinen, ved siden av hverandre. Jeg opplevde det dermed sånn 

at rommet ble dominert av dem. Ambassadøren definerte ofte hva det ble snakket om mens 

han var der. Ikke ved å ta ordet, men ved at han alltid fikk det. De samtalene han innledet 

eller ble en del av, ble ofte den samtalen som gjaldt i rommet. Det var tydelig at han også her 

var ambassadør og overhode, selv om de egentlig bare «slappet av sammen».  

Det er også en tydelig forskjell i måten de ansatte snakker til hverandre på i 

kaffekroken. Det er en stor kontrast mellom hvordan den ene lokalt ansatte hilser på en annen 

lokalt ansatt ved å le høyt av genseren hennes, til hvordan hun hilser på ambassadøren, med 

et høflig god morgen, etterfulgt av tittel. Det er tydelig at de har ulike roller som krever ulike 

handlinger. På den ene siden tror jeg de fleste opplever kaffekroken som et fristed og et 

samlingspunkt, men på den andre siden er det vanskelig å skulle slappe av, helt frigjort fra 

organisasjonskulturen på jobb. De er ulike også i kaffekroken.  

Hvordan de lokalt ansatte bruker kaffekroken for å slippe ut damp om ledelsen og i 

større grad tuller med hverandre, for så å bytte samtaleemne når en diplomat trer inn i den 

sosiale sonen er påfallende. Kaffekroken med bare lokalt ansatte til stede, gir enda en 

communitas for dem, som de trer ut av når ledelsen kommer inn. De definerer situasjonen 

ulikt ut ifra om det bare er lokalt ansatte tilstede, eller om begge grupper er representert. 
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Dette kan tolkes som at det er andre normer knyttet til å samhandle med diplomatene enn seg 

i mellom. 

 I integreringsperspektivet ble fortellingen om middagsselskapet hjemme hos 

ambassadøren også tolket som uttrykk for en konsekvent symbolikk – de snakker om å være 

en flat organisasjon, og viser det ved å spise middag som like hjemme hos ambassadøren. I 

fortellingen fra middagsselskapet skinner det en ulikhet gjennom, selv om formålet var å 

fortelle hvor like de er som gruppe. Den lokalt ansatte beskriver hvordan ambassadøren 

oppfører seg som en helt vanlig mann og at man derfor ikke kjenner på noe ulikhet. 

Ambassadøren roper nedover bordet om alle har det bra, noe som for den lokalt ansatte tolkes 

som et symbol på at han bare er som alle andre. På avstand kan det se ut som likeverdighet, 

men det kan også tolkes som uttrykk for «aristokraten» som viser sin status ved nettopp å 

ikke vise status (Frønes, 2005 s. 26). Akkurat som kong Olav ikke viste seg som «folkelig» 

ved å ta trikken, fordi det alminnelige og folkelige ble noe oppsiktsvekkende, understreker 

den lokalt ansattes fortelling om ambassadørens handling at de ikke er like. Den lokalt ansatte 

viser med sin fortelling hvordan hun faktisk blir spesielt klar over hvem som er hvem, og 

hvilke status de har. Understreking av likhet forutsetter ofte en bevissthet og forventing om 

ulikhet (Frønes, 2005 s. 26).   

 

 

4.2 En differensiert organisasjonskultur  

 
Dette er jo en av de mest hierarkiske strukturene du kan komme over, bortsett fra forsvaret ikke 

sant. Jeg har jobbet for tre stortingspresidenter, andre mann etter kongen, og jeg tror til og med 

slottet er mindre hierarkisk. 

Diplomat  

 
 

Vi har til nå sett uttrykk for at organisasjonskulturen kan tolkes som en integrert helhet med 

et ønske om en egalitær kultur, hvor de symbolske uttrykkene er konstante og homogene. 

Men kulturen på ambassaden kan i stor grad også tolkes som delt, og jeg har allerede satt 

spørsmålstegn ved noen av de kulturelle objektene som ved første øyekast kan tolkes som 

uttrykk for egalitet. Sverre Lysgaard skriver i Arbeiderkollektivet at et så tydelig skille 

mellom leder og arbeider som finnes på fabrikken aldri vil finnes på kontoret (Lysgaard, 

2010). Her ønsker jeg å vise at Lysgaards utsagn settes på prøve av organisasjonskulturen ved 

en norsk ambassade.  
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Med differensieringsperspektivet kommer ulikheter og inkonsekvens mellom 

språklige og symbolske uttrykk til syne. Også i differensieringsperspektivet finnes det 

konsensus på ambassaden, men bare innad i subkulturene. Selv om jeg med 

integreringsperspektivet tolket det slik at språklige uttrykk og kulturelle objekt kan tyde på én 

felles organisasjonskultur, vil jeg her vise hvordan kulturen med dette perspektivet heller kan 

tolkes som to distinkte grupper med svært ulike virkelighetsoppfatninger. Dette er de lokalt 

ansatte og de utsendte diplomatene. Jeg vil vise hvordan de lokalt ansatte er i opposisjon til 

den egalitære kulturen som lanseres fra ledelsen, som en sannhet alle deler. Selv om ledelsen 

snakket om en egalitær kultur og gikk i bresjen for ritualene som samlet dem i hverdagen, 

viser også deres utsagn til en opplevelse av å være i en annen gruppe enn de lokalt ansatte. 

Det ligger likevel en forskjell i hvordan de forholdt seg til denne inndelingen: de lokalt 

ansatte var i opposisjon til en dominerende kultur, mens ledelsen i større grad ga uttrykk for 

at gruppene sameksisterte. Flere diplomater mente konflikt mellom diplomater og de lokalt 

ansatte var å forvente:  

 

Jeg har mindre problem med at man snakker om sjefen, enn at man snakker om en som er ved 

siden [hierarkisk]. Fordi jeg forventer nesten, altså det vil være kommentarer. «Nå gjorde han 

noe helt på jordet, jeg skjønner ikke hva han tenkte på», ikke sant. Det er mye mer 

forstyrrende for meg om en lokalt ansatt snakker negativt om en annen lokal. Fordi det skaper 

konflikt mellom to som skal, ikke sant, lokalansatte. På et nivå vi helst ikke vil ha konflikter. 

Diplomat  

 

Diplomaten godtar at det finnes misnøye knyttet til sjefen og konflikter mellom de to 

nivåene, men konflikter innad i gruppen med lokalt ansatte er mer problematisk. At 

diplomaten ikke opplever konflikt med de lokalt ansatte som et problem, kan komme av hans 

maktposisjon i organisasjonen. Han forventer at avgjørelser han tar vil kunne føre til 

misnøye, men det truer hverken avgjørelsen eller hans posisjon i organisasjonen. Sitatet viser 

til en opplevelse av en viss harmoni og kontroll over eventuelle konflikter. Dette sitatet viser 

hvordan organisasjonskulturen på ambassaden ikke er egalitær, men består av ulike grupper. 

Ved å fortelle at de lokalt ansatte står ved siden av hverandre på organisasjonskartet, blir det 

tydelig at han som diplomat, ikke står ved siden av dem, men over. 
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4.2.1 Symbolsk essensialisme – å være diplomat eller å være lokalt ansatt  

Kategoriseringen mellom lokalt ansatt og diplomat skaper latente identiteter og roller som 

preger de ansattes forståelse og dermed samhandlingen på ambassaden. Samtidig som det var 

et eksplisitt fokus på samhold på tvers av roller og stillinger, hadde informantene utallige 

fortellinger om den andre gruppen. I differensieringsperspektivet erstattes homogenitet og 

harmoni med forskjeller og konflikt (Martin, 1992 s. 71). På ambassaden syntes jeg det var 

påfallende hvordan de ansatte kunne tolke samme situasjon ulikt. Ofte hadde diplomaten og 

den lokalt ansatte svært ulike opplevelser av hva som hadde skjedd. Jeg tolker deres 

forståelsesrammer som så ulike at de konstruerte hver sin virkelighet (Morgan, 1988 s. 133).  

Hver gang en lokalt ansatt sa «vi» var det snakk om gruppen med lokalt ansatte, 

likeledes når en diplomat sa «de». Relasjonen deres kan beskrives som en symbolsk 

essensialisme, ved at de ansatte enten defineres av at de er diplomat eller er lokalt ansatt 

(Frønes, 2005 s. 65). De ulike gruppene kategoriserer hverandre ved hjelp av symbolske 

markører og markerer slik sin sosiale og kulturelle identitet (Frønes, 2005 s. 43). En lokalt 

ansatt beskrev relasjonen mellom leder og underordnet slik: «De første årene så hadde man 

inntrykk av at de lokale liksom var en slik underlagt kaste». Det er en klar grensedragning 

mellom handlekraftig og underordnet. Hun trekker linjer mellom hvem som er lokalt ansatt 

og hvem som er diplomat, og konstruerer på denne måten den lokalt ansatte 

gruppeidentiteten. Hun ser ut til å mene at diplomatene bryter med normer om hvordan en 

diplomat bør oppføre seg på ambassaden, noe som illustrerer at de har ulik opplevelse av 

akseptert atferd. Å bruke kaste som en metafor på sin gruppes posisjon i organisasjonen er 

også en svært dramatisk metafor på hvor underlegen hun opplever å være. En annen lokalt 

ansatt beskriver det å få nye diplomater til ambassaden som «et nytt regime», som igjen står 

som eksempler på en sjargong de lokalt ansatte bruker for å beskrive sin opplevelse av 

organisasjonskulturen. Lite minner om en egalitær tolkning. En tredje lokalt ansatt forteller 

om en situasjon som illustrerer hvor klare dikotomier hun opplever at de to gruppene er: 

 

Lokal: Man er alltid klar over hvem man er for man hører det hele tiden. Når diplomater sier 

at det viktigste en lokal ansatt kan gjøre er å sitte på sentralbordet så er jo det med på…. Altså 

vi gjør mye annet! Men det er ikke viktig liksom. Det er en annen kultur i UD som jeg aldri 

har møtt andre steder. Jeg skulle hilse på en ambassadør på et besøk og så fant han ut at jeg 

var lokal [ansatt], og da gadd han ikke hilse på meg. Og det er den holdningen da… når folk 

ikke gidder å hilse fordi du er lokal. Det er en del av det norske arbeidslivet som folk tror er 

borte, men som lever i beste velgående i UD. Du kan ha en lang og interessant samtale med 

folk i UD og så plutselig finner de ut at du er lokal og så går de sin vei. Men så har du jo også 

de som ikke er sånn.  

Maria: Hva tror du er årsaken?  
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Lokal: Kanskje noe henger igjen. Fordi når det er om lokalansatte i avisen, så er det jo sånn 

«de er jo bare gartnere og sjåfører». Det henger igjen fra den tiden hvor lokalt ansatte hadde 

bare den type jobb. Og ikke hadde høy utdannelse og kunne gjøre de tingene vi gjør i dag. Jeg 

tror det henger litt igjen.  

 

Det å være lokalt ansatt eller å være diplomat har helt tydelig en symbolsk mening. Hun 

forteller om en hendelse hvor en diplomat skjønte at hun var lokalt ansatt og derfor ikke ville 

snakke med henne. Det å være lokalt ansatt har en iboende mening som forklarer hvorfor en 

diplomat ikke ønsker å omgås henne. Sitatet kan også tolkes som en bekreftelse på den 

aristokratiske kulturen Neumann finner i UD (Neumann, 2008b). For den lokalt ansatte 

bekrefter denne hendelsen at de ikke er like, men binære opposisjoner hvor den ene gruppen 

har høyere status enn den andre. Videre opplever hun å ikke bli anerkjent med den 

kompetansen hun mener å ha. Hun er mer enn det hun opplever diplomatene tilskriver den 

lokalt ansatte identiteten. Hun opplever sin posisjon som mindre verdt i forhold til 

diplomaten. En diplomat uttrykker også at det er en forskjell mellom de lokale og 

diplomatene: 

 

Der hvor dette kan være et konfliktgrunnlag ovenfor lokalansatte, er at vi legger jo inn 

ganske mange flere timer i løpet av en uke. Og hvis man da trenger støtte fra 

lokalansatte, for å håndtere noe som haster veldig, så er det ambassadør og jeg og de 

utsendte som blir målt på det, ikke de lokalansatte. Men klokken fire så er døren deres 

stengt, og da får du ikke den støtten lenger. Det kan skape gnisninger, det skaper 

irritasjon noen ganger hos oss, men ikke noe som vi ikke håndterer. For sånn er det. 

Vi ser jo også at dette er kobla til «hva ønsker man ut av jobben».  (…) Jobber du for 

å leve eller lever du for å jobbe? For de aller fleste av oss så er det å jobbe i 

utenrikstjenesten et livsvalg, som man har på andre arbeidsplasser også, vi må ikke tro 

at vi er så spesielle sånn sett, men hvor man trives med det.  

Diplomat  

 

«For sånn er det» sier diplomaten, og viser til det han opplever som to typer mennesker – en 

gruppe som lever for å jobbe og en annen gruppe som jobber fordi de må. Det praktiske 

skillet som kommer av om man er ansatt som diplomat eller lokalt ansatt blir en symbolsk 

grense for om man lever for å jobbe eller jobber for å leve. For diplomaten er de klart ulike 

grupper med ulike mentaliteter som styres av forskjellige normer og sanksjoner. Med 

utgangspunkt i Scheins definisjon av organisasjonskultur, er det her nærliggende å tolke 

informanten dit hen at han ikke opplever alle på ambassaden som deltakere i én felles kultur. 

Man læres opp til en riktig måte å oppfatte på, tenke på og føle på med tanke på problemer 

som oppstår i organisasjonen, ifølge Schein. Sitatet over viser at de ansatte på ambassaden til 

tider er uenige om hva som er problemer som må løses raskt, og hva som kan vente. Dette 
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kan man argumentere for kommer av ulike normer og oppfattelser om hva som er riktig og 

gal handling, eller kanskje bare en konsekvens av det informanten her sier; «det er 

ambassadør og jeg og de utsendte som blir målt på det». Det ligger med andre ord ikke noe 

eksplisitt belønning for de lokalt ansatte i det å «støtte» en diplomat i en sak som haster 

veldig etter arbeidstid. Det fremstår tydelig at de ansatte er to ulike grupper med ulike 

interesser.  

Å bruke ord som «å trenge støtte» viser også en inkonsistens mellom egalitære verdier 

og faktisk virkelighet. De lokalt ansatte er rangert under ham med arbeidsoppgaver som er 

tilknyttet hans arbeid. I integreringsperspektivet ble det at diplomatene løftet frem de lokalt 

ansattes arbeid tolket som fokusering på fellesskap og et samlet mål. Her ser vi hvordan deres 

ulike arbeidsoppgaver kan tolkes som uttrykk for ulike interesser. Diplomaten opplever ikke 

at de lokalt ansatte finner mening i arbeidet, slik han gjør selv. Informanten belyser her både 

Moss Kanter og Martins poeng, nemlig at man ikke kan studere ledere og underordnede og 

anta at de har like virkelighetsoppfatninger. Informanten illustrerer med sitt retoriske 

spørsmål hvordan han opplever at de har grunnleggende ulike holdninger til det arbeidet de 

gjør: Jobber du for å leve eller lever du for å jobbe?  

 

4.3 Inkonsekvent symbolikk  

4.3.1 Ulike grupper – ulike privilegier  

Forskjellen mellom de to gruppene er svært synlig med tanke på privilegier knyttet til stilling 

og posisjon i organisasjonen. En diplomat gir uttrykk for en forståelse for at dette kan skape 

irritasjon hos de lokalt ansatte og forteller om de ganske ulike situasjonene de to gruppene 

ansatte befinner seg i: 

 

Hvis man er norsk lokalt ansatt og så kommer det en sånn pingle av en ambassadesekretær på 

første utstasjonering, som tjener ca. ti ganger så mye som deg, ikke sant! Klart det er surt! 

Som i tillegg kan kjøpe ting tax-fritt og sånt, ikke sant! [Ler] Og som får gratis skole og gratis 

strøm og gratis telefon og som de må sitte og administrere. Hvis man er litt sånn anlagt for å 

bli sur, så ser jeg jo den siden og da. Jeg gjør jo det.  

Diplomat 

En lokalt ansatt kommenterer det samme: 

 

 

De kommer hit og har mange reiser hjem til Norge, de får leilighet og møbler og vaskemaskin 

og de får lønnen med utetillegg som selvfølgelig er høyere enn oss, og de har nesten ingen 

utgifter! Så her er det en viss forskjell! Ganske stor forskjell, ja.  

Lokalt ansatt  
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Hvordan fordeler er ujevnt fordelt i organisasjonen støtter ikke opp om den egalitære verdien. 

Både diplomaten og den lokalt ansatte påpeker at det er stor forskjell mellom stillingene, med 

tanke på hvilke rettigheter en har krav på. Diplomatene har mange privilegier og de lokalt 

ansatte administrer dem. For den lokalt ansatte viser denne ulike tilgangen til privilegier hvor 

ulike de er. Ved å undersøke kulturen i differensieringsperspektivet rettes søkelyset mot 

ulikhetene innad i kulturen og viser at det kan eksistere interessekonflikter mellom de ansatte.  

Den lokalt ansatte påpeker at diplomatene selvfølgelig har høyere lønn, noe som i 

differensieringsperspektivet kan tolkes som uttrykk for en rangering av de ansattes verdi i 

organisasjonen.  

 

4.3.2 Kontorenes utsmykning  

Ett av flere eksempler på inkonsekvens mellom den overordnede egalitære verdien og 

faktiske forhold på ambassaden, er det romlige uttrykket hvordan kontorene er fordelt. Den 

arkitektoniske strukturen av bygget oppleves for de lokalt ansatte som en bekreftelse på at det 

egalitære er et spill for galleriet:  

 

Og hvis du ser på kontorene, jeg synes nesten det er udemokratisk altså. Alle diplomatene 

sitter på svære kontorer med to vinduer, og alle lokalansatte sitter på små med ett vindu. (…) 

Jeg synes nesten det er utrolig. Jeg hadde skammet meg jeg hvis jeg var diplomat og hadde et 

sånt! [kontor]. Hva?  

Lokalt ansatt  

 

I likhet med resten av UD-systemet er ambassaden svært hierarkisk strukturert, (Neumann & 

Leira, 2005), og det var relativt lett å se hvilken posisjon eieren av et kontor hadde på både 

størrelse, plassering og utsmykning, kjennetegn som kan tolkes som kulturuttrykk i 

organisasjonen (Bang, 1992 s. 49). Kontorene står som statussymbol og forteller dermed den 

lokalt ansatte at det er forskjell på folk. Hun sier hun hadde skammet seg om det var hennes 

kontor, noe som kan vise til en opplevelse av diplomatens oppførsel som umoralsk, implisitt 

ville hun aldri gjort det samme.  

Mellom diplomatene og de lokalt ansatte var forskjellen fra kontor til kontor tydelig. 

Både etasjepassering, størrelse, lysforhold og utsmykning var påfallende kulturuttrykk. 

Spesielt utsmykningen av ambassadørens kontor med to bilder hengende bak skrivebordet, et 

av Kong Harald og et av Dronning Sonja, kan tolkes som klare kulturuttrykk for hvor den 

strukturelle makten i organisasjonen befant seg. Disse bildene skal nemlig bare henge ett sted 

på ambassaden, på ambassadørens kontor.  
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De lokalt ansatte hadde mindre og mørkere kontorer, plassert lenger nede i bygget, 

uten tepper, sittegrupper, tv og kaffemaskiner som var representert hos ledelsen. En praktisk 

forklaring på dette er at ledelsen mottok besøk og hadde viktige diplomatiske møter på sine 

kontor. Men selv om de praktiske forklaringene finnes, kan de fysiske uttrykkene illustrere 

forskjeller mellom gruppene som er med å forme tolkningene deres av virkeligheten. 

Organisasjonsstrukturen fungerer som referansepunkt for hvordan de ansatte tenker og skaper 

mening ut av sammenhengene de arbeider innenfor. Slike strukturer har lett for å bli oppfattet 

som objektive kjennetegn ved en organisasjon, noe den praktiske forklaringen jeg presenterte 

viser (Morgan, 1988 s. 137). Det fremstår selvfølgelig at ambassadøren og diplomatene har 

større kontor, lenger opp i bygget.  

En annen påfallende forskjell var hvordan de lokalt ansattes kontorer i større grad enn 

diplomatenes var innredet med personlige eiendeler. Jeg opplevde det som lunere på de lokalt 

ansattes kontorer – ikke bare fordi de var mindre og mørkere. De hadde bilder av familien, 

postkort, blomster og flere «ting» som fylte rommet. Også ambassadøren hadde et velmøblert 

kontor, men dette ga mer inntrykk av å være kuratert for å fremme Norge heller enn innredet 

personlig av ambassadøren. Ved å tolke kontorene som tegn symboliserer de hvem som 

jobber der. Diplomatene er aktive, ute på møter og skal videre, så hvorfor bruke lang tid på å 

innrede enda et kontor? Det viktigste er å sette i gang å produsere tekster og rapporter raskt. 

De skal ikke slå rot her, bare blomstre for en liten periode. 

De lokalt ansattes kontor kan symbolisere stabil arbeidskraft og trygghet. De jobber 

under et helt annet tidsperspektiv og har innredet etter det. En av diplomatene påpekte denne 

forskjellen: «Vi vet vi skal videre, de lokale er her i evighetens perspektiv. De kommer ikke 

videre».  

 

4.3.3 Kontorfordeling   

 

Du føler deg sånn helt nedi gjørma, ikke verdt noe. Det er diplomatene som er viktige liksom. 

Lokalt ansatt  

 

I sin typologi over maktfordelingen i organisasjonen ser Mintzberg en gruppeinndeling blant 

de ansatte som en konsekvens av hierarkiet og struktureringen i organisasjonen. Inndelingen 

av de ansatte basert på funksjoner, posisjon og nivå i hierarkiet konstruerer grupper 

(Mintzberg, 1983 s. 180). Også på ambassaden er det tydelig at hierarkiet legger føringer for 

grupperingene i organisasjonen. Kontorutforming kan tolkes som et kulturelt objekt som 
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symboliserer dette hierarkiet. På ambassaden var det uenighet om symbolikken knyttet til det 

arkitektoniske landskapet på ambassaden, et uttrykk for en differensiert kultur. De lokalt 

ansatte og diplomatene hadde forskjellig oppfatninger om hva som bestemte hvor man satt i 

bygget. Ulike fortolkninger av manifestasjoner i kulturen er et klart tegn på inkonsistens i 

kulturen (Martin, 1992 s. 85). I tråd med den egalitære verdien påpekte diplomatene at 

kontoret man hadde var uttrykk for praktiske hensyn, uavhengig av strukturelle posisjoner i 

hierarkiet. De lokalt ansatte var mer tilbøyelige til å se dette som uttrykk for hvem som var 

viktigst i organisasjonen: 

 

Ambassaden er jo bygget som et hierarki. Etasjene er jo lagt opp etter…. Nei så, ja jeg vet 

ikke hva jeg skal si om det. Det er jo en på toppen og noen under og så går det nedover. Men 

det betyr jo ikke at det er negativt av den grunn. 

Lokalt ansatt 

 

Alle ansatte, utenom to lokalt ansatte som deler, har sitt eget kontor. Slik den lokalt ansatte 

informanten beskriver over, sitter diplomatene i ledelsen i øverste etasje sammen med sine 

sekretærer, deretter de resterende diplomatene og noen lokalt ansatte i etasjen under dem, så 

resepsjonisten og de to som deler kontor i førsteetasje og så praktikantene i kjelleren. Eller 

som ambassadøren presiserte for meg; i underetasjen. Dette kan tolkes som en eufemisering 

av deres kontorplassering og kan symbolisere at det er forskjeller knyttet til hvor man sitter. 

Behovet for eufemisering viser en bevissthet rundt symbolikken i de binære opposisjonene 

oppe og nede – en retorikk som ikke er i tråd med det egalitære (Martin, 1992 s. 87).  

Under mitt feltarbeid på ambassaden, satt også en lokalt ansatt i kjelleren. Hennes 

opprinnelige kontor var to etasjer opp i bygget, men ettersom det var en omreisende diplomat 

på stasjonen for en periode, var hun blitt flyttet ned, og diplomaten til hennes kontor. Flere av 

de lokalt ansatte reagerte på denne situasjonen. Mange snakket om at de ikke skjønte  hvorfor 

det hadde så mye å si hvor diplomaten satt, ettersom ledelsen hadde presisert for dem at 

plasseringen i bygget ikke har sammenheng med rolle og hierarki. Ikke alle var overbevist om 

at den flate strukturen gjaldt i praksis: 

 

Lokalt ansatt: Man ser jo på etasjene hvordan ting fungerer [ler], sånn billedlig er det jo 

veldig klart. Det er jo også hvordan hun sitter nå i forhold til hvor hun egentlig sitter. Som vi 

har fått forklart ikke har noen ting med det å gjøre i det hele tatt [hierarkiet], det har kun å 

gjøre med hvilke mennesker man skal ha tak i på hvilke tidspunkt og at det er mer praktisk. 

Men jeg kan ikke se noen annen grunn… 

Maria: At han skal plasseres i forhold til sin rang på en måte? 

Lokalt ansatt: Ja.  
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Ledelsen har altså forklart den lokalt ansatte at det ikke er ulike posisjoner i hierarkiet som 

gjør at den omreisende diplomaten trenger kontoret, men praktiske årsaker. Men den lokalt 

ansatte tror ikke på denne forklaringen og mener flyttingen symboliserer ulikhet, noe en 

annen lokalt ansatt også påpeker: «Vi [lokale] synes jo ikke hun skal sitte i kjelleren, han 

[diplomaten] er jo aldri her.» Argumentet om at romlig nærhet er viktig av praktiske årsaker 

godtas ikke som et argument av de lokalt ansatte. Diplomaten er nemlig mindre på stasjonen 

enn den lokalt ansatte, grunnet sin omreisende stilling. Dette gir dem enda større tro på at det 

er andre årsaker bak kontorbytte, det er hvert fall ikke praktisk. En tredje lokalt ansatt 

forklarer situasjonen slik:  

 

Akkurat i forhold til den situasjonen der så følte jeg at det som ble forklart for henne, var 

veldig selvmotsigende. Fordi først så fikk hun en historie om at det var irrelevant hvilken 

etasje man sitter i og ja, at ambassadøren kunne ha valgt kontor nederst og at tidligere 

utenriksminister hadde valgt det dårligste kontoret en gang. Men da skulle det jo egentlig ikke 

hatt noe å si hvor vedkommende som sitter på kontoret nå, satt, kan du si da. Det gjør ikke 

noe for meg sånn i bunn og grunn. Jeg interesserer meg ikke sånn veldig mye for det, men jeg 

ser da heller ikke helt poenget med flyttingen, men det, sånn er det. 

Lokalt ansatt  

 

De lokalt ansatte opplever en diskrepans mellom at ledelsen sier det ikke har betydning hvor 

man sitter, for så å flytte en lokalt ansatt fra kontoret sitt, til fordel for en annen utsendt 

diplomat. Hvis ledelsens forklaring var konsistent, hadde ikke den lokalt ansatte trengt å 

flytte, da kunne like gjerne diplomaten sittet i kjelleren. 

 
Og så synes jeg en annen ting som ikke går an. Han diplomaten som har vært innom her sånn 

seks ganger, kontoret har stått tomt, og den unge kvinnen skal sitte her nede! Der har du den 

selvproteksjonismen. Det er også redsel for kritikk ikke sant, om han ble satt i kjelleren.  

Lokalt ansatt  

 

Det er tydelig at flere av de lokalt ansatte tolker denne forflytningen som et uttrykk for at 

noen ansatte er viktigere enn andre. De lokalt ansatte mener årsaken til at diplomaten ikke 

kan sitte i kjelleren er hans status. At en lokalt ansatt blir flyttet ned, blir dermed et symbol 

for dem på at de er mindre verdt enn diplomaten, som ikke er kjelleren verdig. Hvor på 

ambassaden de ansatte har kontor kan dermed tolkes som et viktig kulturuttrykk, og bærer 

med seg verdien om ulikhet og avstand og styrker opplevelsen av et tydelig tilstedeværende 

hierarki. De er ikke like, de er to grupper, en med mer status enn den andre.  

Flertallet av de lokalt ansatte nevner denne hendelsen uoppfordret under intervjuene. 

Diplomatene nevner den aldri. Dette kan både bety at det ikke har en like stor symbolsk verdi 
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for dem – eller at den har det, noe som gjør det enda mindre sannsynlig at de vil snakke om 

det ettersom det bryter med det egalitære.  

Opplevelsen av underlegenhet oppleves av de lokalt ansatte i relasjon til diplomatene 

og de tolker inkonsistensen i målet om en flat struktur og kontorenes utforming og 

beliggenhet som tegn på denne ulikheten. De har utallige fortellinger som illustrerer at 

kontorenes plassering ikke er praktisk, men et uttrykk for rangering av ansatte.  

 

Jeg skulle jo egentlig hatt rommet hans for jeg har så mye saker. Og så fikk jeg beskjed: ”Nei, 

han må ha større kontor”. Og du ser jo, han har jo ingenting! Jeg måtte sende hjem mange av 

mine ting, fordi jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne ha større kontor enn en diplomat. 

 Lokalt ansatt  

 

Igjen viser de lokalt ansattes fortellinger til hvordan diplomater er viktigere enn dem, ved å 

forklare at kontorplassering i «riktige» rom går på tross av behov. Systemet og hierarkiet er 

viktigere enn behovet for plass. Slik blir størrelsen på kontoret mer enn bare fysisk plass, det 

blir et symbolsk uttrykk på hvem som er rangert over hvem. Igjen ser vi hvordan 

kulturuttrykk fra hvordan arbeidsplassen er strukturert fungerer som referansepunkter for den 

måten de tenker på og skaper ulike meninger for dem. Praktiske hendelser blir til symbolske 

handlinger som deler de ansatte i to.  

Ved å se på kontorutformingen og plasseringen de ansatte har på arbeidsplassen 

belyses ikke-uttalte verdier som står i et motsetningsforhold til den likhetsverdien spesielt 

ledelsen forfekter. Også kaffekroken som illustrerte konsistensen i den samlende kulturen, 

kan i differensieringsperspektivet illustrere det motsatte; hvordan den egalitære verdien også i 

kaffekroken spiller fallitt.   

 

4.3.4 Plass rundt bordet  

Et annet romlig kulturuttrykk som viser til en inkonsekvens i symbolikken på ambassaden er 

hvordan de ansatte sitter rundt møtebordet under det ukentlige møtet. Møtet ble i 

integreringsperspektivet sett som et ritual som samlet alle for å minne om felles retning og 

mål i organisasjonen. Sett i differensieringsperspektivet derimot, kan plasseringen av de 

ansatte rundt møtebordet tolkes som hvor delt organisasjonskulturen er.  

 

Sånn som på mandagsmøtene, hvis du kaster et blikk, så har du vel allerede beskrevet 

situasjonen synes jeg, sånn kort og godt. Vi [lokale] snakket om det på arbeidsmiljøseminaret, 

at jeg ville aldri funnet på å sette meg over halvveis. Du føler at du har en plass hvor du hører 

hjemme.  

 Lokalt ansatt  
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Informanten forteller at hun ikke ville ha satt seg på plassene diplomatene pleier å sitte på. 

Uten at det faktisk er faste plasser, sitter ambassadøren ved bordenden med ministerråden på 

sin høyre side og FN-ambassadøren på sin venstre. Etter dem sitter de utsendte 

ambassadesekretærene og deretter de lokalt ansatte nedover bordet. Den lokalt ansatte ville 

aldri tatt en av de utsendtes plasser, fordi hun ikke føler hun hører hjemme på den siden av 

bordet. Status i organisasjonen definerer hvilke plasser som er tilgjengelige. Det går et 

symbolsk skille ca. midt på bordet som definerer hvor hun kan og ikke kan sette seg. Hun har 

en plass hvor hun hører hjemme og definerer altså tydelig at det er én gruppe som kan sitte 

øverst ved bordet, mens den andre gruppen setter seg i andre enden. Igjen illustrerer hvordan 

de beveger seg i det fysiske rommet en inkonsistens til den uttalte egalitære verdien.  

 

 

4.4 En fragmentert organisasjonskultur  

4.4.1 Integrert og differensiert – en overforenklet virkelighet?  

I integreringsperspektivet undersøkte jeg om det finnes konsensus i organisasjonskulturen. I 

differensieringsperspektivet var det fokus på at flere kulturuttrykk samtidig kan tolkes som 

inkonsistente og uttrykk for to subkulturer. En forklaring på dette er kanskje at de ansatte 

ikke opplever å være hverken samlet eller delt hele tiden. I noen situasjoner opplever kanskje 

de ansatte organisasjonen som en samlet arbeidsplass, slik integreringsperspektivet illustrerte, 

mens de i andre sammenhenger ser seg som ulike, distinkte grupperinger innad i 

organisasjonen, noe differensieringsperspektivet belyste. I enda andre tilfeller, kan en ansatt 

oppleve å tilhøre én gruppe i det ene øyeblikket, for så å oppleve at man ikke tilhører samme 

gruppe eller deler de samme normer og verdier i det neste, noe fragmenteringsperspektivet 

belyser. Tvetydighet er essensen i en hver kultur, og avdekkes ved hjelp av 

fragmenteringsperspektivet (Martin, 1992 s. 118).  

 

4.4.2 Situasjonsbetingede kategorier  

Et eksempel på denne tvetydigheten kan illustreres ved et intervjuutdrag med en lokalt ansatt. 

Jeg stiller et relativt ledende spørsmål basert på mine observasjoner de ukene jeg var på 

ambassaden, men får ikke det svaret jeg forventet.  

 

Maria: Vil du si at det er to grupper? At det er de utsendte og de lokale, eller? 

Lokalt ansatt: Nei, egentlig ikke, det merker jeg ikke. Jeg føler ikke at det er delt i to 

grupper. Det gjør jeg ikke.  



 50 

Maria: Nei, du har jo en rolle på ambassaden hvor du snakker med alle? 

Lokalt ansatt: Ja, jeg binder liksom de to gruppene tror jeg, gjennom den rollen jeg har. Så 

sånn sett er jeg veldig heldig, da ser jeg liksom også hvordan begge gruppene er.  

 

Samtidig som informanten forteller at hun ikke mener det opereres med to grupper på 

ambassaden, forteller hun videre at hun «binder de to gruppene sammen». Det kan virke som 

om informanten ikke ønsker å kategoriseres og plasserer seg selv mellom og dermed utenfor. 

Hun er hverken lokalt ansatt eller diplomat, men betwixt and between  (Turner, 1967), og 

illustrerer med denne uvilligheten for å kategoriseres som en av gruppene, den faktiske 

eksistensen av disse kategoriene. Dette kan tyde på at det er normer og verdier tilknyttet de to 

gruppene informanten ikke identifiserer seg med. Hun er verken lokalt ansatt eller diplomat, 

noe som viser en klar forståelse for hva de to gruppene ansatte symboliserer. Informanten 

kartlegger sin egen identitet i relasjon til de to andre kategoriene, noe som gjør det tydelig at 

det er egenskaper og kulturelle utrykk informanten tillegger det å være enten lokalt ansatt 

eller diplomat. Gruppene tilskrives ulike iboende egenskaper og symboler som gjør at de 

oppleves «naturgitte» med faste identiteter. Med tegn og symboler som assosieres med de to 

ulike gruppene kan hun kategorisere hvem som er diplomater og hvem som er lokalt ansatt.  

Sitatet står som en illustrasjon på tvetydighet. Kanskje er hun faktisk ikke helt sikker 

på om det er to grupper på ambassaden. Når er man to grupper og når er man bare en? 

Eksempelvis er det et utpreget fokus på de ansatte som én gruppe i kaffekroken hver morgen, 

samtidig som differensieringsperspektivet avslørte at forskjeller mellom dem opptrer også 

der.  

Martin fokuserer på hvor situasjonsbetinget relasjoner i organisasjoner er. Ofte kan de 

dermed forstås i et fragmenteringsperspektiv som vektlegger tvetydigheten i vår samtid 

(Martin, 2002 s. 110). Fragmenteringsperspektivet handler om å nyansere den ekstreme 

dikotomiseringen som ofte blir et resultat av en analyse gjort i et differensieringsperspektiv. 

På ambassaden blir demografiske kategorier som alder, kjønn og nasjonalitet helt usynlige 

når dikotomien lokal/diplomat fremlegges. Også i fragmenteringsperspektivet tolker jeg dette 

skillet mellom dem førende i deres hverdag. Men ved å ikke se gruppene som absolutte 

binære opposisjoner, blir det eksempelvis også synlig hvordan bare noen diplomater sto i 

kaffekroken hver morgen. Dette delte diplomatgruppen i to: de lavest rangerte diplomatene 

satt stadig vekk, mens toppen av ambassaden aldri satt i kaffekroken. Dette kan tolkes som at 

ikke gruppen diplomater er så homogen likevel. At diplomatenes kontor var større og lysere 

enn de lokalt ansattes ble tolket som symbolske uttrykk for en delt kultur. Videre hadde også 

ambassadøren større kontor enn ministerråden, som igjen hadde større kontor enn 
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ambassadesekretæren noe som kan illustrerer ulikhet også innad i gruppene fremfor to binære 

opposisjoner.  

 

4.4.3 Kjønn  

Ettersom det var flest kvinnelige lokalt ansatte og mannlige diplomater var jeg interessert i 

om skille mellom lokalt ansatt og diplomat også kunne være basert på kjønn. En diplomat 

svarer slik på det faktumet at det er flest menn i ledelsen og lokalt ansatte kvinner:  

 

Ja, jeg vet ikke om jeg vil si at det har noen påvirkning i dårlig eller god retning, men mer det 

at det er ikke så veldig mange som snakker om fotball her. Men det er mye mer snakk om 

mat, for å ta et litt banalt eksempel. Når du kommer ned i kaffekroken så ser du at det stort 

sett sitter bare damer der. Ja, du blir jo vant til det og sånn er det. For meg er det ikke noe 

forskjell på om jeg ber en lokal ansatt mann eller en lokal ansatt kvinne om å gjøre noe for 

meg. Det er likegyldig. Det har ingen påvirkning på min hverdag at alle de fire personen som 

sitter i kjelleren er jenter. Det kommer mer an på hva vi snakker om når vi ikke snakker jobb. 

Og gjør man sosiale ting sammen, eller gjør man ikke sosiale ting sammen?  

Diplomat  

 

Kjønn er av betydning for diplomaten med tanke på hva man kan snakke om, men det er ikke 

utslagsgivende for om han trives. Men ulike interesser – basert på om man er mann eller 

kvinner – legger føringer for om de gjør sosiale ting sammen på fritiden eller ikke. Dette 

indikerer at kjønn muligens kan være en faktor som skaper andre subkulturer på tvers av 

gruppene med lokalt ansatte og diplomater (Martin, 1992). Dette sitatet kunne også vært 

tolket i differensieringsperspektivet, ettersom det blir klart hvordan diplomaten har de lokalt 

ansatte under seg. Det er likegyldig for han om han ber lokalt ansatte menn eller kvinner om 

å gjøre ting for seg. Med dette sier han samtidig at de er rangert under ham.  

 

4.4.4 Ansiennitet  

Ved å analysere kulturen i fragmenteringsperspektivet blir det større rom for å se ulikheter 

også innad i de tilsynelatende homogene gruppene som sto i kontrast til hverandre. Hos 

diplomatene er ansiennitet et svært synlig symbolsk uttrykk for ulikhet ettersom de er rangert 

med nummer. Dette er ikke fysisk synlig, men ved at tallene brukes i hverdagen blir det et 

synlig uttrykk. Ambassadøren er nummer en, ministerråd nummer to og så videre. Disse 

tallene beskriver presist hvilken plass de har i forhold til de andre diplomatene og illustrerer 

et svært eksplisitt hierarki. Måten disse tallene brukes på synliggjør både karrierestigen og 

hvem som bestemmer. Som en diplomat sa det: «Ingen er i tvil om hvem som er sjefen her».  
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Ansiennitet som distingverende statussymbol var vanskeligere å få øye på blant de 

lokalt ansatte. Men fortellinger viser at heller ikke denne gruppen er helt flat. Sitatet under 

illustrerer at det fantes forskjeller mellom de lokalt ansatte også, naturlig nok. 

 

Jeg kan se hvem som har jobbet her i mange, mange år. De tror de er prioritert. At de som har 

jobbet her i sånn 20- 25 år, de vet litt best. «Hvem er du som kommer her og bare har jobbet 

her i 10 år?» Ikke noe som kan ødelegge arbeidsmiljøet, men du kan føle det. 

Lokalt ansatt  

 

Også innad i den lokalt ansatte gruppen finnes det et hierarki og ulikheter mellom de ansatte. 

De samme informantene som fortalte at det var viktig at de lokalt ansatte sto sammen og 

vernet felles interesser overfor ledelsen, kunne i neste øyeblikk gi fortellinger som vitner om 

at det var ulike interesser også innad i gruppen:  

 
Jeg tror når det kommer til stykket og hvis vi virkelig skulle ta opp en konflikt så tror jeg ikke 

vi hadde stått samlet, det tror jeg ikke. Nå vet jeg ikke hva slags konflikt jeg tenker på. Men 

alle tenker jo på sitt arbeidsområdet, og det må jeg jo si, det er ingen som er noe særlig 

interessert i min avdeling. Det er få som egentlig vet hva jeg holder på med. Så jeg kan ikke si 

at de har noe særlig sånn solidaritet eller interesse for mitt område, nei. Så sånn sett er det 

ikke noe særlig interessant miljø. Men vi har det jo hyggelig. 

Lokalt ansatt  

 

I en reell konflikt med ledelsen tror ikke informanten at de lokalt ansatte vil stå samlet som 

gruppe. I dette ligger det en usikkerhet knyttet til om de egentlig har like interesser og hun 

påpeker videre at få egentlig vet hva hennes arbeidsoppgaver er. I avsnittet hvor kulturen ble 

tolket i differensieringsperspektivet fremsto de lokalt ansatte som en opposisjonell gruppe. 

Her sås det tvil om denne gruppen som en motmakt mot den dominerende kulturen. På en 

arbeidsplass hvor alder, kjønn og nasjonalitet spriker er det kanskje ikke lett å samle alle 

interesser i en gruppe.  

 

4.5 Oppsummering – en integrert, differensiert eller 

fragmentert kultur? 

I dette kapittelet har jeg diskutert hva som kjennetegner organisasjonskulturen på 

ambassaden. Ved å undersøke kulturen med Martins tre ulike perspektiver har jeg belyst flere 

tolkningsmuligheter av organisasjonskulturen og vist at ulike ansatte tolker 

organisasjonskulturen ulikt.  

Ved å tolke fortellinger og kulturelle objekt i integreringsperspektivet blir en 

fortelling om den egalitære organisasjonen tydelig. Viktigheten av denne egalitære verdien 
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for de ansatte, kan kanskje forklares med Marianne Gullestads studier om at vi i norsk 

kontekst ofte vil kunne se «begjæret etter likhet» i samhandling, og at man i Norge setter 

likhetstegn mellom likhet og likeverd. Dette fører til et ønske om å understreke likheter og 

minimere avstand i sosial interaksjon. Man vil derfor søke å underspille forskjeller og 

understreke likheter i sosiale situasjoner. Ved å fremstå som like, gjør man dermed også krav 

på hverandre som likeverdige (Vike m.fl., 2001 s. 17). Måten diplomatene snakker om at det 

ikke eksisterer et hierarki, mener jeg kan tyde på at de setter likhetstegn mellom likhet og 

likeverd. Deres uvillighet til å snakke om forskjeller for heller å rette fokus mot ønsket om en 

«flat organisasjon», mener jeg vitner om at skillet mellom diplomat og lokalt ansatt nettopp 

er mer enn et praktisk skille. På bakgrunn av Gullestads forskning blir det forståelig at det er 

ubehagelig å snakke om hierarkiske posisjoner, hvis denne organisatoriske struktureringen 

videre kobles til en rangering av aktørens verdi i organisasjonen.  

Både diplomatene og de lokalt ansatte ser ut til å mene at organisasjonen bør ha en 

form for enhet og felles oppfatning av retning. En slik team-tanke er ofte i stor grad mer 

tiltrekkende enn tanken på flere grupper som beveger seg i mange retninger på samme tid, og 

spesielt ledere vil dermed ubevisst søke til en slik teamideologi (Morgan, 1988 s. 192).  

Én mulig tolkning av underkommuniseringen av ulikheter innad på ambassaden er 

dermed at de ansatte, både diplomatisk utsendte og lokalt ansatte, setter likhetstegn mellom 

likhet og likeverd. En annen mulig tolkning er et ønske om at denne team-tanken virkelig 

skal binde dem sammen, slik at det konstrueres en felles virkelighet med kulturen som et lim. 

 Ved å tolke organisasjonskulturen i differensieringsperspektivet tilføres tolkningen 

noe integreringsperspektivet overser, nemlig at diplomatene og de lokalt ansatte er både 

forskjellige og uenige. Påstanden om at kultur er et lim som holder organisasjonen sammen 

fordrer et homogenisert språk som kan fortie de som er uenige, og dermed skjule de ulikheter 

som kan eksistere parallelt i organisasjonen (Martin, 2002 s. 108). De lokalt ansatte står i 

opposisjon til den dominerende kulturen som egalitær og samlet, ettersom de opplever å være 

underlagt diplomatene. Dette blir synlig ved at de lokalt ansatte og diplomatene har ulike 

fortolkninger av kulturelle manifestasjoner i organisasjonen.  

Avslutningsvis viser jeg hvordan fragmenteringsperspektivet retter fokuset mot 

situasjoner som kan nyansere det bastante skillet mellom to dikotomiske grupper.  

Disse tre perspektivene er idealtyper og Martin har fått kritikk for at det kan virke som 

man vil finne en sann objektiv virkelighet, bare man bruker det riktige perspektivet (Martin, 

1992). Jeg vil – uten å påstå at jeg har funnet den objektive organisasjonskulturen på 

ambassaden – argumentere for at differensieringsperspektivet fanger kulturen på ambassaden 
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best av de tre perspektivene. Selv når jeg tolker kulturen i integreringsperspektivet og 

fragmenteringsperspektivet er det synlig hvordan de ansatte bruker kategoriene «lokal» og 

«diplomat» eller «utsendt» når de snakker.  

 

To kulturer i én organisasjon 

Hovedfunnet er at de ansatte på ambassaden i stor grad opererer med to kategorier av ansatte, 

de lokalt ansatte og diplomatene. Selv om flere i ledelsen ønsket å fokusere på egalitære 

verdier, både i samtale med meg og ellers i arbeidshverdagen, opplevde de fleste lokalt 

ansatte – og noen diplomater – dette som forfektede verdier. På tross av forfektede verdier 

om egalitet og ledelsens initiativ til å drikke kaffe sammen hver morgen, noe som tolkes som 

et forsøk på å implementere den egalitære verdien, var det andre symbolske uttrykk som 

veide tyngre på vektskåla for de lokalt ansatte. Privilegier knyttet til stilling, større kontor 

lenger opp i bygget og plassering rundt møtebordet ble tolket som uttrykk for en differensiert 

og hierarkisk kultur. Dette funnet om et svært tilstedeværende hierarki, og kategoriseringen 

mellom lokalt ansatt og diplomat, støtter påstanden om at ambassaden og UD preges av en 

aristokratisk kultur (Neumann, 2001; Neumann & Leira, 2005). Én mulig tolkning av den 

differensierte kulturen er at ambassaden i større grad er preget av en diplomatisk kultur enn 

den norske kulturen med fokus på det egalitære og folkelige. Likevel er det tydelig at de 

ansatte har en ambivalens til dette, noe som fanges ved å se kulturen både i 

integreringsperspektivet og differensieringsperspektivet.  

En annen mulig tolkning av hvorfor det er et skille mellom diplomat og lokalt ansatt 

er at felles kultur tar svært lang tid å etablere. Diplomatenes midlertidige lederskap mener jeg 

er en av hovedgrunnene til at differensieringsperspektivet er såpass anvendelig for å forstå 

relasjonene på ambassaden. På et vis skaper gjennomtrekk av ledere en differensiert kultur. 

Både fordi det tilsynelatende er for dårlig tid til å skape en felles kultur som «limer» dem 

sammen, men også fordi diplomatenes midlertidighet styrker kulturen i den lokalt ansatte 

gruppen. For hver gang det kommer nye diplomater styrkes samholdet hos de lokalt ansatte 

gjennom at de får flere historier å bygge sin organisasjonsidentitet rundt. Et sitat fra en 

diplomat kan illustrere dette:  

 

Diplomat: De utsendte har en del felles erfaringer og lokale har en del felles erfaringer. To 

lokalt ansatte kan si til hverandre «husker du det som skjedde her i 1997?», ikke sant. «Den 

rare episoden vi hadde her for 20 år siden». Det kan ikke to utsendte si. Men to utsendte kan 

si «ja, du vet hvordan det er å ha din første ambassadesekretærstilling» eller «du vet hvordan 

det gjøres i den seksjonen i Oslo?».  

Maria: Og det skaper grupperinger? 
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Diplomat: Ja, for enkelte samtaleemner. Det handler mye om hva det aktuelle tema er. Men 

det er klart, vi som kommer fra UD har jobbet hjemme med de samme folkene, hatt mange av 

de samme arbeidsoppgavene, gått mange av de samme kursene. Vi er mer lik hverandre enn 

de lokalansatte.  

 

 

Kategoriseringen av de to gruppene ansatte fører til en lite samlende kultur, noe som gjør det 

nærliggende å konkludere med at organisasjonskulturen(e) på ambassaden er relativt lette å 

endre. Organisasjoner som har flere ulike kulturer eller ingen sterk kultur i det hele tatt vil 

ofte kunne fremstå lettere å endre. Flere kulturer i samme organisasjon betyr flere impulser 

fra omgivelsene, flere ulike meninger, synspunkter og virkelighetsoppfatninger som brytes 

mot hverandre internt i organisasjonen noe som kan gjøre organisasjonen mindre fastlåst på 

kursen den har valgt (Jacobsen 2012, s. 106). Neste kapittel vil vise at det kan være en for 

rask slutning. Likefullt som det midlertidige lederskapet gjør det vanskelig å skape en 

integrert kultur som er konsistent i hele organisasjonen, fører det til en svært sterk lokalt 

ansatt gruppe. Den lokalt ansatte gruppen er som poengtert innledningsvis svært stabil, og har 

en etablert kultur det kan virke vanskelig å endre.  

Jeg vil i neste kapittel undersøke et paradoks ved diplomatenes midlertidighet: 

diplomatene er grunnet midlertidig lederskap avhengige av den institusjonelle erfaringen som 

de lokalt ansatte har for å vite hvordan man arbeider på ambassaden. Samtidig er de 

avhengige av å igangsette endringer på ambassaden for å selv kunne bestemme hva som er 

«den riktige måten å arbeide på» og fremstå som aktive diplomater. De er altså avhengige av 

den sterke kulturen blant de lokalt ansatte, men samtidig blir den deres byrde. For å 

opprettholde sin maktposisjon i organisasjonen må diplomatene igangsette endringsprosesser, 

men møter da motstand fra en lokalt ansatt gruppe preget av en sterk og enhetlig kultur, som 

ikke ønsker endring. Deres maktkilde i organisasjonen er knyttet til at kulturen forblir 

uendret.  
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5 «Nå starter vi opp ambassaden på nytt!» 
 

Det er ikke noe som er så vanskelig å utføre, har så liten sjanse til å lykkes, eller er så farlig å 

håndtere som innføringen av en ny tingenes tilstand 

Niccolò Machiavelli (1988) 

 

Jeg vil i dette kapittelet diskutere hvordan diplomatene og de lokalt ansatte forhandler 

mellom kulturell endring og kulturell stabilitet. På to svært ulike måter – begge påvirket av 

diplomatens midlertidige lederskap – ønsker de å påvirke organisasjonskulturen til sin fordel.   

 

På ambassaden er makt tilsynelatende en naturlig del av diplomatenes rolle. Diplomatene har 

ansvaret for resultater og at ting på ambassaden blir gjort (Moss Kanter, 1993 s. 165). Men 

ifølge Moss Kanter kommer ikke makt naturlig med betegnelsen som leder og delegeringen 

av formell autoritet i organisasjonsstrukturen, men gjennom at man får den. Jeg bruker i 

denne oppgaven Moss Kanters definisjon av makt, som skiller makt fra hierarkisk dominans. 

Dette betyr at de som har makt er de som «klarer å få ting gjort og bruker det som trengs for å 

nå de mål personen ønsker å nå» (Moss Kanter, 1993 s. 166). Denne definisjonen gjør det 

mulig å undersøke den interessante relasjonen mellom de lokalt ansatte på ambassaden som 

har mye institusjonell erfaring og de midlertidige diplomatene med «naturlig» makt, gjennom 

formell autoritet. Fire klassifikasjoner av sosial makt er også nyttige og ta utgangspunkt i: 

man kan ha makt gjennom 1) å kontrollere belønninger i organisasjonen 2) å kontrollere 

resurser som brukes for å straffe 3) kontroll av nyttig informasjon og kunnskap 4) legitim 

makt, altså formell autoritet som er godkjent av andre deltakere (Moss Kanter, 1993 s. 174). 

På ambassaden er diplomatene avhengige av de lokalt ansatte ettersom de kontrollerer 

nummer tre, tilgang på informasjon og kunnskap. Diplomatene har tilgang på de tre andre 

maktformene, men den fjerde fordrer at de lokalt ansatte godtar den formelle autoriteten. 

Hvordan blir de ansatte enige om «hvordan man arbeider på ambassaden?».  

 

5.1 Den aktive nykommeren – en personaliseringsprosess  

5.1.1 Formell autoritet  

Dominerende fortellinger informerer oss om forståelser og livsformer (Frønes, 2001 s. 122). 

Da diplomatene fortalte om hvordan det var å være ny på en stasjon, fokuserte nesten alle på 
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behovet for forandring. Dette fokuset på endring mener jeg konstruerer en fortelling om den 

aktive diplomat basert på en formell autoritet i organisasjonen:  

 

Hvis din forgjenger gjorde en ting feil, eller lite effektivt da må ikke du overta det. Du kan si 

«slik skal vi ikke gjøre det lenger, nå er det jeg som bestemmer». Og samtidig så endres 

verden rundt deg, plutselig må du fokusere veldig mye mer på sikkerhet. Så du må forholde 

deg både til hva som skjer i verden rundt deg, hvordan UD sier at ting skal gjøres og ja…  

Diplomat  

 

Diplomaten påpeker at det er han som bestemmer om det er behov for endringer. Samtidig er 

det ikke nødvendigvis snakk om personlige preferanser, men også uttrykk for at 

departementet eller verdenssituasjonen krever endring. En annen diplomat fortalte om et 

kjent utrykk i UD han mente var svært dekkende for hvor ulike diplomater var: «Det er bare 

to tullebukker i UD, og det er min forgjenger og min etterfølger». Med dette uttrykket viser 

han hvor tett endringer i organisasjonen er koblet til personlige egenskaper og ønsker. Flere 

forteller om samme opplevelse av å være aktiv endringsagent: 

 

Den det er enklest for er sjefen på toppen. For sjefen på toppen kan si hvordan han eller hun 

vil ha det, og så hører det med til det å være toppsjef at du må også være den som tar de 

ubehagelige samtalene. Og det er også lederens ansvar at vi går opp i turtall, for å bruke et 

sånt billedspråk, for å få forståelse for at output må være bedre. Men det synes ikke jeg er en 

vanskelig oppgave i det hele tatt. 

Diplomat  

 

Diplomaten er av den oppfatning at han kan endre hvordan det arbeides på ambassaden. Hans 

opplevelse av lederansvar passer godt i et integreringsperspektiv, hvor ledere står for endring 

ved en kulturell endringsomveltning (Martin, 1992 s. 64). Samtidig er han veldig tydelig på at 

det er ledelsen som sitter med ansvaret. Endring er ikke nødvendigvis noe de personlig 

ønsker, men ser nødvendigheten av i sin rolle, noen må ta ansvar. Sitatet kan tolkes som 

uttrykk for en ledelse som er svært aktiv og handlekraftig. Ingen av disse sitatene kan stå som 

eksempler for den egalitære kulturen diplomatene forfektet i forrige kapittel, men 

understreker heller hvordan kulturen best beskrives i differensieringsperspektivet. Enkelte 

medlemmer har muligheter for å igangsette endringer, mens andre må følge etter: 

 

Ja, det var en grei prosess [ å omrokere pengebevilgninger i de ulike avdelingene]. Fordi jeg 

har den bakgrunnen fra departementet som jeg har, så visste vi veldig godt hva som var 

handlingsrommet vårt og hvor vi kunne si «det er bare sånn det er». Det er stasjonssjefens 

ansvar å ta den beslutningen. 

Diplomat  
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Når diplomaten her sier «vi» refereres det til diplomatgruppen. Det er de som bestemmer, og 

i kraft av sin rolle i systemet kan si til de lokalt ansatte at «det er bare sånn det er». De tre 

foregående fortellingene om å være ny diplomat har en fellesnevner. De begrunner alle 

potensialet for å igangsette endringer med sin rolle og posisjon i systemet. «Det er bare sånn 

det er», «nå er det jeg som bestemmer» og «det er enklest for sjefen på toppen», er klare 

referanser til en hierarkisk struktur hvor ledelsen har en formell autoritet (Morgan, 1988 s. 

163). De forteller om en myndighet i organisasjonen og om at de tar ansvar. Alle tre ser ut til 

å være overbevist om at de har mulighet til å igangsette endringer på bakgrunn av den fjerde 

klassifikasjonen av sosial makt innledningsvis, nemlig legitim makt.  

Hva som oppleves som problematiske sider i organisasjonen kan videre se ut til å 

være ganske individuelt, jamfør det som i blir sagt om UDs tullebukker. Dette er ment som 

en spøk, men fremheves likevel for å poengtere hvordan ulike personer har ulik utførelse av 

rollen som leder. At organisasjoner har utskiftning av ansatte kan tenkes å bety mye for 

arbeidsfellesskapet, ettersom forskning viser at nye personer i organisasjonen ikke fortsetter 

slik den forrige arbeidet (Miner 1987 & 1990 i Jacobsen, 2012 s. 52). En jobb eller en stilling 

vil aldri være helt klart definert, noe som gjør at den nye vil tilpasse jobben til sin egen stil, 

arbeidsmåter og ønsker. Hver gang man får inn en ny person vil organisasjonen endres 

(Jacobsen, 2012 s. 52). På ambassaden skjer dette minst hvert fjerde år.  

 

5.1.2 Midlertidig leder 

Ettersom utskiftningen av diplomatene er så hyppig er tidsaspektet spesielt viktig for å forstå 

hvordan diplomatene handler. En diplomat påpeker viktigheten av å sette i gang med 

endringsprosesser raskt: 

 

Det er de utsendte som sitter i lederposisjonene, og det betyr at du skal være veldig bevisst på 

å gjennomføre endringer og forbedringer så fort som mulig, samtidig skal du også kunne 

stasjonen, kunne forholdene godt nok før du gjør de endringene. Så det er noe av det som er 

dilemmaet. 

Diplomat  

 

Diplomaten er innforstått med at endring er en prosess som fordrer tid (Jacobsen, 2012). Som 

midlertidig leder er dette en ressurs han ikke har ubegrenset tilgang på, noe som gjør at 

endringer må komme raskt for å sikre faktisk fullbyrdelse av prosessen. En utfordring er 

dermed å rekke å tilegne seg nok kunnskap om hva som er nødvendige endringer, før man 

igangsetter. En annen diplomat forteller om samme utfordring:  
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Når man kommer som ny i en lederrolle, så har du ofte noen tanker om ting du vil prioritere. 

Du har i tillegg med deg styringssignaler hjemmefra, ambassadør først og fremst, ikke sant. 

Men så er det sånn, du trenger ikke brase inn! Da skal det stå ordentlig dårlig til altså! Når du 

liksom kommer første dag og sier «nå skal det bli fart i sakene her, nå skal vi gjøre det på min 

måte, hør her!» Du må ha respekt for den kompetansen som sitter der, hvordan ting er gjort 

og hvordan man har jobba. Så man må ta seg tid til å se an og orientere seg og snakke med 

folk. Men så er det også slik at når vi hadde gjort det, så la vi opp noen endringer i løpet av 

høsten. Tok å ordne et par sånne ting som vi så var litt sånn lavt hengende frukt, men som vi 

allikevel ventet litt med å ta. 

Diplomat  

 

For diplomaten er det en balansegang å kombinere egne ønsker for organisasjonen, UDs mål 

og samtidig ta hensyn til det som er blitt gjort før. Det å ta seg tid til å orientere seg handler 

om respekt for det foreliggende, og viser til en norm om hvordan man burde tiltre en 

lederstilling. Samtidig som man ikke skal «brase inn», tok det likevel ikke mange ukene før 

det ble iverksatt endringer. Ved å bruke uttrykket «lavt hengende frukt» impliserer han at 

noen av endringene var høyst nødvendige. De var klare for å tas. Fortellingene kan tolkes 

som at utskiftning av toppledelse fører til endring i organisasjonen, noe flere teoretikere har 

funnet (Barker & Duhaime, 1997; Gordon m.fl., 2000; Virany m.fl., 1992). De tilpasser seg 

ikke foreliggende arbeidsrutiner, men igangsetter nye. Som leder har de i kraft av rollen 

autoritet og styringsmandat til å igangsette endringer og forme organisasjonen. Å forandre på 

det en opplever som problematiske sider i organisasjonen er også lederens oppgave (Haaland 

& Dale, 2005 s. 116), noe alle sammen ser ut til å poengtere.  

 

5.1.3 Karrierediplomaten  

Forandring i organisasjonen kan også tolkes som uttrykk for diplomatens ønske om å bli sett i 

UD-systemet. Å «bli sett» var et uttrykk som symboliserte å ha arbeidet nok til å kanskje 

tørre å håpe på en vertikal forflytning i systemet ved neste utplassering. Det vanlige for 

diplomatene er å flytte til en ny stasjon, men forbli i samme stilling. For eksempel fra 

ambassadesekretær i Moskva til ambassadesekretær i Berlin. Når man var klar for et hopp 

opp på karrierestigen kom an på egen innsats. Eksempelvis var en av diplomatene på 

ambassaden svært ung i sin stilling, noe som så ut til å symboliserte at han var drivende 

dyktig. Han hadde fått en vertikal forflytning raskt. Diplomatiet er kjent for sine ambisiøse 

ansatte: 
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Gjøre seg selv synlig. Det har enhver som har ambassadørambisjoner ønske om, på en eller 

annen måte. Jeg har jo kolleger som jeg tror bestemte seg i barnehagen for at de skulle bli 

ambassadører! Jeg vil heller ta livet mitt med en sløv skje enn å gjøre det, men noen har bare 

bestemt seg ikke sant. Sånn! Straight ahead! 

Diplomat  

 

Diplomaten ønsker ikke selv å bli kategorisert som en karrierediplomat, men påpeker at flere 

av hans kolleger ønsker å gjøre seg selv synlige for å kunne stige i gradene. Dette kan tolkes 

som at det ikke er helt greit å si høyt at man har karriereambisjoner. En dominerende 

fortelling i vår kultur er nettopp hvordan man skal arbeide fordi man trives og har lyst, ikke 

bare fordi man ønsker karriere (Frønes, 2001). I forrige kapittel stilte en diplomat det 

retoriske spørsmålet «jobber du for å leve eller lever du for å jobbe?», for å fortelle hvor 

meningsfull del av hans liv jobben var. En tredje diplomat er likevel åpen om sitt mål:  

 
For oss som har mer karriereambisjoner…  Altså det er jo slik at det er svært få som går inn 

på aspirantopptaket – vi er da stort sett vant til å gjøre det ganske bra i studier og 

jobbsammenheng – som ikke har ambisjoner! 

Diplomat  

 

Sitatet illustrerer at diplomaten har klare ambisjoner, noe som kan være et naturlig insentiv 

for å bli sett. Dette trenger ikke å bety noe annet enn at han vil jobbe hardt og langt utover 

natten. Men som en konsekvens av dette arbeidet ønsker han å komme langt i systemet. Det 

er i hans interesse å gjøre det bra. Dette kan også tolkes som en måte å øke sin makt på i 

organisasjonen. Nye ledere må gjøre endringer eller håndtere kriser for å vise sitt potensialet 

(Moss Kanter, 1993 s. 177). En diplomat skiller mellom egen stilling som administrativ 

diplomat og de som er karrierediplomater, ved å fortelle at «karrierediplomatene er veldig 

karrierepreget». Ved å se språket som konstruerende for virkeligheten (Larsen, 2013), levner 

det liten tvil om hvor (karriere)diplomatene skal. Samtidig illustrerer et sitat hvordan 

diplomatene nødig ville oppfattes som endringsagenter på bakgrunn av personlige interesser, 

- endring kun for endringens skyld:  

 

Diplomat: Jeg synes jo ikke at jeg har, jeg har vært fall ikke gått inn for å endre ting bare for 

å endre ting. Når ting fungerer så har jeg latt ting være i ro. Det er alltid flere måter å gjøre 

ting på. Og jeg har ikke gått inn å stukket nesen min i alle krinker og kroker bare for å finne 

feil. Det synes jeg ikke.  

Maria: Du stikker ikke nesa de i ting som ikke trenger å endres?  

Diplomat: Nei. Med mindre jeg ser at noe er veldig tungvint. Jeg mener «dette kan vi faktisk 

slutte med, vi kan bare gjøre det sånn». Da kan jeg jo foreslå det.  
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Diplomaten påpeker at det finnes ulike måter å gjøre ting på og erkjenner slik mangfoldet av 

løsninger. Vurderingen som gjøres av om ting fungerer eller ikke, synes likevel å være 

gjenstand for en individuell evaluering. Dette kan igjen tolkes som at ulike diplomater 

arbeider ulikt, og at organisasjonskulturen på ambassaden stadig er i endring, som en 

konsekvens av midlertidig ledelse.  

 

5.1.4 Endring som middel for makt 

Teorier om sosialisering fokuserer på hvordan nykommere blir del av en eksisterende kultur 

og internaliserer de normer og verdier som finnes i kulturen. Hvordan diplomatene snakker 

om møtet mellom ny diplomat og erfaren lokalt ansatt, kan tyde på en personalisering av 

organisasjonskulturen og det motsatte av en tradisjonell sosialiseringsprosess. På 

ambassaden er det ifølge diplomatene ikke slik at de som nykommere sosialiseres inn, men 

heller tilpasser den eksisterende arbeidskulturen til sine ønsker og mål ved å igangsette 

endringsprosesser.  

Dette ønsket om forandring kan som vist ha ulike forklaringer. En mulig tolkning er at 

det er viktig for diplomatene å få vist at ambassaden går bedre enn før. Man utmerker seg 

ikke som leder hvis organisasjonen bare går like godt som under forgjengeren, den må gå 

bedre (Moss Kanter, 1993). En andre mulig tolkning er at diplomatene opplever et reelt 

endringsbehov og ønsker at organisasjonen skal være konkurransedyktig, noe som ikke er 

helt uavhengig den første tolkningen. En tredje tolkning er hvordan strukturelle forandringer 

fordrer endring, slik en diplomat eksemplifiserer med at sikkerhetssituasjonen i vertslandet 

alltid vurderes. En organisasjon må nødvendigvis tilpasse seg sine omgivelser.   

En fjerde tolkning er imidlertid også mulig. Når diplomatene tiltrer en stilling, kjenner 

de lokalt ansatte rutiner og arbeidskulturen bedre enn diplomatene. Dette skaper en ubalanse i 

det ellers klare hierarkiet med en tydelig diplomatisk ledelse. Dermed kan endring være et 

middel for diplomatene å ta kontroll over organisasjonen. Når diplomatene tiltrer er de 

avhengige av den institusjonelle hukommelsen de lokalt ansatte har, for å vite hvordan det 

arbeides. Ved å endre på arbeidsrutiner svekkes dermed maktkilden de lokalt ansatte har i 

institusjonell erfaring. Dette er en mulig forklaring på hvordan endring kan bli en kilde til 

konflikt på ambassaden. Hvis den nye lederen ikke forstår eller respekterer de 

kompromissene som den forrige lederen godtok for å holde på freden i organisasjonen kan 

det oppstå konflikt mellom en ny leder og arbeiderne (Schein, 2010) 
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5.2 Den passive lokalt ansatte  

Tross sin institusjonelle erfaring og maktbase i organisasjonen ser det likevel ikke ut til at de 

lokalt ansatte motsetter seg diplomatenes endringsønsker. Mange av de lokalt ansatte 

bekrefter fortellingene om den aktive diplomat ved å fortelle om hvor underlegne de var uten 

mulighet til å motsette seg diplomatenes endringsønsker. Ved å se flere av de lokalt ansattes  

fortellinger sammen kan de stå som uttrykk for den passive lokalt ansatte. Moss Kanter skrev 

hvordan strukturene i organisasjonen former aktørenes opplevelse av seg selv og deres 

muligheter (Moss Kanter, 1993 s. 3). De lokalt ansattes fortellinger under kan illustrere at de 

er påvirket av hierarkiet i organisasjonen. Nye ledere innebar alltid en endringsdugnad: 

 

[Det er] veldig krevende. Fordi ting er innarbeida og går glatt da og så kommer det en ny sjef 

eller ny diplomat da, og veldig ofte vil de jo sette spor etter seg da. Skal ordne opp og 

forandre på ting og full av pågangsmot og virkelig skal revolusjonere. Så det kan være litt 

slitsomt. 

Lokalt ansatt  

 

Den lokalt ansatte ser ikke behovet for endring ettersom hun opplever at alt fungerer. En 

mulig forklaring kan være at hun endelig har kapret det arbeidsområdet hun ønsker og 

innarbeidet de rutinene hun trives med. Endringen kan føre til både tap av personlige goder 

og ekstraarbeid (Jacobsen, 2012 s. 135). Hovedforklaringen på at diplomatens pågangsmot 

oppleves slitsomt, ser likevel ut til å være at hun forklarer endringer som en konsekvens av 

diplomatenes karriereambisjoner, fremfor faktisk endringsbehov. Hun opplever ikke selv 

endringsbehovet. Ved planlagte endringsprosesser har noen i organisasjonen en oppfatning 

om at ikke alt er som det burde være, og at ting kunne bli bedre om man endret på noe 

(Jacobsen, 2012 s. 117). På ambassaden er denne noen diplomatene, som ser ut til å ha helt 

andre problemoppfatninger og endringsforslag enn de lokalt ansatte. De har ulike 

virkelighetsoppfatninger som påvirker hvordan de handler. En annen lokalt ansatt forteller på 

lignende vis hvor mye som endres hver gang diplomatgruppen skiftes ut: 

 
Når det kommer en ny diplomat, en ny leder, så kan det faktisk bety at alt skal gjøres om. Alt 

skal forandres. Nye prosjekter, ny arbeidstid, nye stillingsbeskrivelser. Nå skal du gjøre det, 

du skal ikke gjøre det og sånn og sånn. 

Lokalt ansatt 

 

Måten dette fortelles på kan tolkes som at den lokalt ansatte opplever forandring som ordre, 

uten at de som erfarne på ambassaden får ha en finger med i spillet. Videre forklares 

forandringer ved nye diplomater som en helomveltning som får ringvirkninger i hele 
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organisasjonen. Dette kan tenkes å føre til opplevelser av frykt for det ukjente eller usikkerhet 

knyttet til om man faktisk mestrer arbeidet med nye prosjekter og rutiner (Jacobsen, 2012 s. 

135).  

 

5.2.1 Faglig uenighet  

Midlertidig ledelse betyr at de lokalt ansatte har en maktkilde i institusjonell erfaring. Flere 

lokalt ansatte opplevde at denne kunnskapen ble forbigått noe som kan føre til faglig 

uenighet: 

 

Jeg må jo være innstilt på å forandre meg. Men altså hvilken forandring? Er det en 

meningsløs forandring, er det en hensiktsmessig forandring? Har den som ber meg om 

forandringer peiling på det han snakker om, så det er vel mer det altså. 

Lokalt ansatt  

 

Med svært ulike roller på ambassaden har diplomatene og de lokalt ansatte ofte ulike 

oppfatninger om det virkelig var behov for endring (Jacobsen, 2012 s. 133). De hadde ulike 

virkelighetsoppfatninger som førte til faglig uenighet. Ofte forklarte diplomatene behovet for 

endring med at de lokalt ansatte hadde jobbet med det samme for lenge og dermed måtte 

«slipes i kantene», mens de lokalt ansatte mente diplomatene burde ta bedre hensyn til det 

foreliggende arbeidet, som tross alt var ansett som best av dem med erfaring. I denne 

fortellingen blir det klart hvor personlig forankret motstand mot eller ønske om endring er. 

Den lokalt ansatte spør om endringen er meningsløs, et spørsmål som åpenbart har flere svar 

og påvirkes av hvilken posisjon de har i systemet. Videre setter den lokalt ansatte 

spørsmålstegn ved kompetansen til den som ber om endringer. «Har de egentlig peiling?». 

Dette er spesielt interessant på ambassaden ettersom de lokalt ansatte har langt mer erfaring i 

organisasjonen enn diplomatene. Diplomatene har med seg styringsinstrukser «hjemmefra» 

og personlige ønsker. Samtidig har de lokalt ansatte klare oppfatninger om hvilke midler og 

arbeidsmåter man benytter for å best nå disse målene. Jeg tolker flere av de lokalt ansatte slik 

at de ikke opplever at diplomatene har peiling på det de snakker om. Dette blir dermed en 

kilde til motstand, og gir en interessant twist på hierarkiet:  

 

Det er litt asymmetrisk, for her er det lokalansatte som vet veldig mye bedre [enn 

diplomatene] hvordan ting fungerer akkurat i dette landet. De har kontakter her som jeg ikke 

har, men som det heller ikke forventes at jeg har. Men jo, det er litt asymmetrisk.  

Diplomat  
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Diplomaten forteller hvordan han må forholde seg til at de underordnede vet bedre enn ham 

hvordan ting gjøres, noe han mener er asymmetrisk. Han forteller også hvordan han er 

avhengig av de lokalt ansatte ettersom de har kontakter som han ikke har. Den institusjonelle 

erfaringen er en maktkilde for de underordnede (Engelstad m.fl., 2003). Likefult som en 

mulig forklaring på diplomatens endringsønsker er kilden til makt i organisasjonen, kan det 

også være en forklaring på hvorfor de lokalt ansatte ikke ønsker endring. Deres makt i 

organisasjonen avhenger av at diplomatene vil jobbe slik det er jobbet før, slik at diplomatene 

forblir avhengige av deres kompetanse. Nettopp fordi deres makt i organisasjonen er knyttet 

opp mot institusjonell erfaring er det interessant hvor passive de lokalt ansatte forteller at de 

er, i relasjon til diplomatenes endringsønsker: 

 

Vi har ingen rettigheter til å uttale oss og vi blir uansett ikke hørt. Man trenger ikke høre på 

hva vi har å si. Det er veldig rart å snakke med andre. For hvis du ikke selv har jobbet på en 

ambassade så er det veldig vanskelig å forstå. At liksom halvparten har noe å si, mens resten 

ikke har det. 

Lokalt ansatt  

 

Selv om de har institusjonell erfaring som diplomatene er avhengige av, forteller flere om 

denne opplevelsen av å være svært underlegen diplomatene. De opplevde en mindreverdighet 

og mistillit. Ofte knyttet nettopp til dette: 

 
Hovedsaken er vel at den ledelsen som kommer ønsker å markere seg. Det er klart det er 

sikkert et behov, men av og til er det litt respektløst. Så det virker som «Har de lagt merke til 

at man faktisk har arbeidet her før? Hvordan ting er blitt gjort? Hvor mye gidder de å se på 

ting som er blitt gjort?» Så det er vel den holdningen dessverre som er enten mer eller mindre 

fremtredende hos diplomatene som kommer, som er det som er mest trettende eller irriterende 

altså. 

Lokalt ansatt  

 

Holdningen de lokalt ansatte opplever at diplomatene har til arbeidet de har gjort tidligere, 

leder til en opplevelse av å ikke bli anerkjent som viktig. Den lokalt ansatte kan tenkes å 

oppleve brudd på psykologiske kontrakter (Jacobsen, 2012 s. 138). Gjennom stadig 

interaksjon lærer medlemmene i en organisasjon hvordan de skal forholde seg til kolleger og 

ledelse, hvilke beslutninger man kan ta og hvilke man skal overlate til andre. Over tid lærer 

man hva som er riktig oppførsel i den sosiale sammenhengen. Ettersom ledelsen er 

midlertidig og derfor mener de må sette i gang endringsprosesser raskt, skapes det et 

dilemma om å samtidig kjenne organisasjonen godt. Den lokalt ansattes fortelling over 

illustrerer en opplevelse av at ledelsen ikke alltid mestrer denne balansegangen. Kanskje 
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igangsettes endringer så raskt at de psykologiske kontraktene ikke enda er tilstede, noe som 

kan gjøre det vanskelig å trå varsomt uten å tråkke noen på tærne.  

Fortellingene over illustrerer at de lokalt ansatte ikke opplever midlertidig ledelse som 

en optimal situasjon, men heller ganske slitsomt. Ved å bruke ord som å «revolusjonere», 

understreker den ene hvor altomfattende endringene er. Jeg tolker fortellingene slik at de 

lokalt ansatte gir uttrykk for andre interesser enn diplomatene, som tydelig ønsket forandring 

og høy aktivitet. Ved å påpeke at «ting er innarbeida og går glatt» viser den ene lokalt ansatte 

ønske om stabilitet. Ettersom de fleste lokalt ansatte har arbeidet på stasjonen i mellom 10 og 

40 år, er tanken om at kontinuitet og stabilitet er en interesse for flere, nærliggende. Samtidig 

kan det også illustrere en gruppe med høy aksept for forandringer ettersom diplomatene er 

midlertidige og tilsynelatende personaliserer organisasjonskulturen.  

 

5.2.2 Å bli sett 

Også de lokalt ansatte ønsket å bli sett. Flere ga uttrykk for et ønske om å i større grad enn de 

ble, verdsettes som en kompetanse i organisasjonen. Mange hadde en klar opplevelse av å 

være underordnet:  

 

At du ikke føler at det er forskjell på folk ikke sant. At du virkelig har samtaler med en 

ambassadør som går på dine tanker om ting, at du har en dialog altså, hvor du blir verdsatt for 

det du er, ikke for en kategori.  

Lokalt ansatt  

 
 
Den lokalt ansatte opplever å bli oversett av diplomatene som del av en kategori uten 

stemme. Hun kunne ønske at de lokalt ansatte i større grad ble hørt, noe som er et 

gjennomgående ønske hos denne gruppen. De lokalt ansatte opplever at beslutninger blir tatt 

over hodene på dem og at disse blir begrunnet med «det er sånn det er»: 

 

Du vet at du må tilpasse deg. For hver ambassadør vil forandre ikke sant. Også er det på det 

personlige plan, noen ambassadører er mer interessert i det feltet enn et annet og jobber mest 

med det, og da er det bare å tilpasse seg. Ikke noe annen sjanse. Det er sånn det er.  

Lokalt ansatt  

 

5.2.3 Motstand mot endringsønsker  

Ut ifra hva som er beskrevet over, er det nærliggende å spørre seg hvorfor de lokalt ansatte 

forholder seg så passivt til nye diplomaters endringsønsker. De lokalt ansattes fortellinger om 

egen gruppe som passiv og underlegen diplomatene i en hierarkisk kultur, underbygger 
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påstanden om personalisering fremfor sosialisering. Det kan virke som diplomatene heller 

opptrer som karismatiske ledere og former organisasjonen slik de ønsker, enn å sosialiseres 

inn i en eksisterende organisasjonskultur. Imidlertid ble det tydelig under gjennomgangen av 

datamaterialet at denne passiviteten muligens er de lokalt ansattes motkraft til diplomatenes 

endring. Heller enn å tolke de lokalt ansattes passivitet i relasjon til diplomatenes 

personalisering, mener jeg passiviteten burde tolkes som et aktivt uttrykk for sosialisering av 

diplomatene. Ved å bruke begrepene exit, voice og loyalty vil jeg vise hvordan denne 

tilsynelatende endringsdugnaden som igangsettes av nye diplomater, kan se ut til å pareres av 

de underordnede.  

 

5.3 Å bruke hierarkiet til sin fordel – en 

sosialiseringsprosess 

 

Ved å godta rollen som underordnet i det svært hierarkiske systemet, benytter de lokalt 

ansatte systemet til sin fordel. Slik har de lokalt ansatte flere mekanismer de kan benytte seg 

av for å stå imot diplomatisk endring og en svært effektiv motmakt til det de opplevde som 

diplomaters stadige endringsdugnader. 

 

5.3.1 Strukturell utfordring  

Høy arbeidsledighet i ambassadens vertsland, er en strukturell utfordring for de lokalt ansatte 

som må tas med i diskusjonen om hvorfor de forholder seg så passive til diplomatenes 

endringsønsker. Hirchmans begrep om voice forutsetter at man ikke anser det å forlate 

organisasjonen som et bedre alternativ enn å bli og kjempe for sine interesser. Flere av de 

lokalt ansatte har jobbet på ambassaden i lang tid, noe som viser til en lav turnover og en 

svært stabil gruppe. Mekanismen exit er med andre ord lite benyttet. En lokalt ansatt 

forklarte:  

 
Det er ikke sånn som før, at når du jobbet på en ambassade var det «wow skikkelig lønn!». 

Det er en helt vanlig lønn som du kan få hvor som helst, mer eller mindre. Hvis du finner 

jobb. Det er det som er problemet.  

Lokalt ansatt 

 

Lønnsmessig forteller informanten at hun både kunne fått bedre og samme lønn andre steder. 

Ambassaden er dermed bare hårfint konkurransedyktig. Likevel er alternativene få, grunnet 
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svært høy arbeidsledighet i landet. Å forlate organisasjonen anses dermed ikke som et reelt 

alternativ. En annen forklaring ble lansert av en diplomat:  

 
De har hele familietilknytningen her, så du kan ikke bare si til dem «dra til Norge og få en 

bedre jobb». Samtidig har de vært her lenge og det finnes ikke mange arbeidsplasser for 

norske lokalt ansatte her.  

Diplomat  

 

De lokalt ansatte har tilsynelatende få jobbmuligheter utenfor ambassaden og kan av 

familiære årsaker ofte ikke forlate landet, noe som gjør det rasjonelt å bli i organisasjonen. 

Når exit ikke oppleves som et alternativ, blir voice eneste reaksjonsmulighet for misfornøyde 

medlemmer i organisasjonskulturen (Hirschman, 1970 s. 33). Voice beskriver hvordan 

organisasjonens medlemmer kan gjøre forsøk på å motsette seg noe de er uenige i, som 

forsøk på endring av en uønsket situasjon (Hirschman, 1970 s. 30). Ettersom flere lokalt 

ansatte uttrykte misnøye med ledelsens endringsønsker er det ettersom de blir i 

organisasjonen nærliggende å tenke at de gir uttrykk for voice. Samtidig er det en 

balansegang å skulle motsette seg ledelsen, når det kan være en stor frykt å miste jobben. 

Allerede er en mulig tolkning av de lokales passivitet mulig å lansere. En måte å skape 

tyngde i sitt argument og effektivt kunne benytte seg av voice, fordrer nemlig at trusselen om 

å dra er reell (Hirschman, 1970 s. 55). De lokalt ansattes mulighet for å benytte seg av voice, 

svekkes dermed av muligheten for exit – både når exit er en mulighet, men også når den ikke 

er det. I lys av denne tolkningen er de lokales lange ansiennitet paradoksalt nok forklaringen 

på deres svake påvirkningskraft på diplomatene. Det var sjeldent en trussel for diplomatene at 

en lokalt ansatt ville slutte, så å knytte med neven og stå hardt på krava kunne kanskje virke 

mot sin hensikt. En lokalt ansatt forteller om dette: 

 

Hvis en person hadde jobbet lenge i en organisasjon ble dette før i tiden betraktet som en 

person du kunne stole på, en som gjorde jobben bra og som ingen hadde kvittet seg med fordi 

den var flink. Nå har jeg merket at mentaliteten har forandret seg. Når man jobber lenge på 

samme sted er man for gammel og oppfattes som lat, man er en person som ikke ønsker nye 

utfordringer. Jeg mener det burde være positivt! En person som har jobbet lenge et sted stjeler 

ikke fra kassa, hun gjør ingen gale ting ikke sant. Her i landet er det vanskelig å få jobb, så 

man prøver å beholde den.  

Lokalt ansatt 

 

Det kan synes merkelig at de lokalt ansattes lange erfaring i organisasjonen kan være en 

forklaring på hvorfor de opptrer så passivt. Men ved å undersøke deres spinkle mulighet for 

exit, belyses en forklaring på hvordan muligheten til å utøve voice er så svak på ambassaden. 

Det er åpenbart ikke deres institusjonelle erfaring per se som svekker deres mulighet for å 
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uttrykke voice, men at de blir i organisasjonen lenge grunnet få andre muligheter. De lokalt 

ansatte må derfor benytte seg av andre reaksjonsmåter enn å forlate organisasjonen og høylytt 

motstand.  

 

5.3.2 Lavmælt voice – «å prøve å forklare konteksten»  

De lokalt ansatte ønsket kontinuitet i arbeidet sitt, men ser ut til å oppleve at argumentene 

deres mangler gjennomslagskraft. Som vi så i avsnittene om den passive lokalt ansatte 

opplever de at diplomatene ofte gjør som de vil allikevel, «det er sånn det er.» En avgjørelse 

om å benytte seg av voice vil alltid være basert på to ting: (1) en evaluering av mulighetene 

for å få organisasjonen tilbake slik de ønsker den, ved hjelp av egen eller andres handling, og 

(2) en opplevelse av at det lønner seg å bli i organisasjonen og håpe at nummer 1 innfris 

(Hirschman, 1970 s. 38). Samtidig som de lokalt ansatte uttrykte misnøye med de stadige 

omveltningene som følge av diplomatutskiftninger hvert fjerde år, forble de i organisasjonen. 

Dette kan tyde på en faktisk opplevelse av å kunne stå imot endringer, i motsetning til en 

total underlegenhet. Ved å undersøke hvordan de lokalt ansatte gjør motstand mot 

diplomatenes endringsønsker, belyses også deres opplevelse av makt i organisasjonen. To 

sitat illustrerer forsøk på å sosialisere diplomatene: 

 

Det er klart UD er et stort departement, ambassader er mindre organisasjoner, så i 

departementet må det sikkert være noen retningslinjer, noen ting som må være ”eins, zwei, 

drei”, men det fungerer ikke her. Og det tar litt tid før de skjønner det. Så det å oversette er 

ikke bare å forklare ord for ord, men også og forklare folk konteksten, jeg holdt på å si, 

hvorfor er det sånn og ikke sånn. Og det er min jobb egentlig.  

Lokalt ansatt  

 

Med sin institusjonelle erfaring veileder den lokalt ansatte diplomatene og forteller dem om 

rett og gal oppførsel. Hun godtar ikke ukritisk nye måter å arbeide på, men uttrykker voice og 

gjør diplomatene klar over sine svakheter. Dette kan stå som et uttrykk for at hun sosialiserer 

lederne inn i den eksisterende organisasjonskulturen, ved å fortelle hvordan en arbeider her. 

Hun forklarer dem konteksten og gir dem tid til å forstå hvordan det egentlig fungerer på 

ambassaden (Hirschman, 1970 s. 33). En lignende fortelling viser samme opplevelse av å 

kunne sosialisere diplomatene: 

 

Ikke nok med at de sier til meg hva de vil ha, men de forteller meg hvordan de vil ha det. Og 

da er det et problem! Fordi her fungerer det ikke sånn, med mindre det er noen norske regler 

vi må vite om selvfølgelig, men dette byråkratiet fungerer ikke som når du går på et kontor i 
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Norge. De må lære at ting gjøres på en annen måte, at ventetiden ikke er den samme og at 

ikke alt kan løses over telefon. Det prøver jeg å forklare dem.  

Lokalt ansatt  

 

Den lokalt ansatte forteller at hun reagerer på å bli fortalt hvordan ting skal gjøres. En ting er 

at diplomatene forteller henne hva hun skal gjøre, men hun vet best hvordan det burde gjøres. 

Det fremstår viktig for henne at de forstår at vertslandet ikke fungerer som Norge og at dette 

dermed betyr at hun vet best. Selv om den dominerende fortellingen blant de lokale var deres 

passivitet i relasjon til diplomatene, illustrerer dette sitatet hvordan de likevel ser ut til å 

oppleve å kunne påvirke diplomatene. Stabilitet og faste rutiner oppleves ønskelig for de 

lokalt ansatte og hun prøver dermed å forklare diplomatene hvordan de burde arbeide.  

I denne fortellingen mener jeg det er en diskrepans mellom hvor tydelig den lokalt 

ansatte uttrykker at det er et problem at diplomatene forteller henne hvordan hun skal arbeide, 

og reaksjonen om å prøve å forklare dem konteksten. Selv om sitatet kan tolkes som en 

reaksjon på endringsønsker fra diplomaten, kan man samtidig skimte en passivitet. 

Fortellingene viser at de lokalt ansatte muligens opplever å kunne endre sin situasjon, en 

forutsetning for å gjøre et forsøk på voice. Det påpekes videre at diplomatene tilegner seg 

lokalkunnskap etter hvert, noe som kan tolkes som at de lokalt ansatte i en viss grad opplever 

å kunne sosialisere diplomatene. De forklarer at det tar tid før diplomatene skjønner ting, men 

er tålmodige. Det er ikke en eksplisitt motstand, men en effektiv lavmælt voice. Med lavmælt 

voice hinter de lokalt ansatte om arbeidsmetoder og prøvde å forklare. Uten å måtte 

konfrontere diplomatenes formelle autoritet uttrykker de sitt sosialiseringspotensiale, ved å 

prøve å forklare konteksten. Voice sees vanligvis som et uttrykk for at medlemmer av en 

organisasjon har noe de vil endre (Hirschman, 1970 s. 30). De lokalt ansatte ønsker motsatsen 

av endring, nemlig stabilitet, noe som på ambassaden fordrer et opposisjonelt arbeid ettersom 

diplomatene ønsker endring.  

 

5.3.3 Lojalitet   

Samtidig som flere ga uttrykk for misnøye med ledelsens endringsdugnader, var det få som 

klart og tydelig fortalte om motsigelser av diplomatene. Flere fortellinger illustrerer en passiv 

holdning til endring av rutiner og arbeidsoppgaver, selv om de lokalt ansatte samtidig gir 

uttrykk for å trives bedre uten «revolusjonerende» endring. I større grad enn de aktivt 

sosialiserte diplomatene, ventet de lokalt ansatte tilsynelatende på at diplomatene skulle 

forstå og tilpasse seg organisasjonskulturen. Lojalitetsbegrepet forklares av Hirschman som 
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at man har et håp om at noe skal bli bedre, men uten å selv gjøre noe med dette (Hirschman, 

1970 s. 78). En annen mulig forklaring på de lokalt ansattes passivitet er dermed at de er 

lojale. Liten mulighet for både exit og voice gjør det rasjonelt å forholde seg lojalt til 

hierarkiet. En lokalt ansatt har følgende fortelling som viser denne mekanismen: 

 

Når det kommer nye, så virker det som om det aldri har vært noen her før. Det har vi diskutert 

vi lokale. Noen er veldig opptatt av å endre alt, uten å egentlig ta noe hensyn til at det er en 

grunn til at ting blir gjort på visse måter. Selvfølgelig, noen ting kan jo endres, man er ikke i 

mot endring det er ikke det, men man kan jo vente litt og se! Men etter en stund, når de har 

kommet seg mer på plass, så skjønner de mer, joda, det er noen som har vært her lenger og 

det kan være greit å spørre om råd, ikke bare tro at man vet alt best. Hver gang det kommer 

nye, er det liksom som om ambassaden oppstår på nytt, hver gang! «Nå starter vi opp denne 

ambassaden på nytt!» Det er vanskelig å forklare, men det skjer hver gang.  

Lokalt ansatt  

 

Den lokalt ansatte opplever det frustrerende at det ikke tas hensyn til at det finnes årsaker til 

at ting blir gjort på visse måter. Samtidig viser hun ingen tegn til å fortelle dette til 

diplomatene, men venter heller til diplomatene – etter hvert – henvender seg til henne for råd. 

Av erfaring vet hun at de til slutt vil se henne og bruke henne, derfor venter hun lojalt 

(Hirschman, 1970 s. 78). Ved tiltredelsen til nye diplomater er det de underordnede som kan 

mest om organisasjonen, og kunnskap og informasjon er en betydelig maktkilde i 

organisasjonspolitikken (Engelstad m.fl., 2003; Morgan, 1988 s. 173). Ved diplomatenes 

tiltredelse har de lokalt ansatte i utgangspunktet en maktposisjon ved at de kan fortelle 

diplomatene hvordan ting gjøres og slik sosialisere lederne inn i kulturen (Morgan, 1988 s. 

165; Schein, 2010). Hvordan denne muligheten for voice svekkes av deres svake exit 

mulighet ble vist i delkapittel 5.3.1. Informanten forteller hvordan hun står på sidelinjen og 

venter til diplomatene har kommet seg på plass, før hun benyttes som ressurs. En annen 

mulig forklaring på dette er de formelle posisjonene de har på organisasjonskartet. 

Diplomatene har roller som gir dem formell autoritet og med samtykke fra de lokalt ansatte 

blir autoritetsstrukturen til en maktstruktur (Morgan, 1988 s. 163). Akkurat som 

ambassadøren i kaffekroken får ordet hver morgen, så får de makten av de lokalt ansatte. 

Autoriteten til diplomatene er bare effektiv når den er legitimert nedenfra. Det oppleves 

vanskelig og vente, men hun holder ut, fordi hun vet det går over. En av sekretær-

informantene til Moss Kanter forteller en slående lik fortelling, om hvordan det er å få ny 

leder og hva det gjør med hennes rolle: 
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In this office, all the men are on a rotating assignment; I´ve been here a long time and have 

been given a lot of responsibility. But each time they come in new, I go back to being a new-

hire again. I have to take a role off to the side until they get ready to delegate back to me the 

things I was doing before they came. I get ignored until the boss gets used to what his job is. I 

have to be patient and wait for them to notice me and make me part of the gang again. I´ve 

got time, more than they do, but I wish I could ram it down their throats. I have to earn their 

respect to get my job back. (Moss Kanter, 1993 s. 81) 

 

Sekretæren og hennes ledere styres av et personlig forhold. Moss Kanter beskriver relasjonen 

mellom leder og sekretær som en konstant flyt av ordre (1993 s. 78). Den tilliten sekretæren 

opparbeider seg hos en leder og de arbeidsoppgavene hun dermed utfører, har hun i kraft av 

en personlig relasjon. Når lederen drar videre får hun en ny sjef som hun ikke har den samme 

opparbeidede tilliten hos, som gjør at hun på nytt må vise hva hun er i stand til. Det fantes 

ingen jobbeskrivelse eller standard for utøvelse av arbeidet, noe som førte til at relasjonen var 

basert på en personlig relasjon (Moss Kanter, 1993 s. 81). Et sitat fra en lokalt ansatt ser ut til 

å underbygge at en slik relasjonsbasert leder-sekretær-konstruksjon også kan gjelde på 

ambassaden:  

 
Vi har jo egentlig sett det også, en ambassadør kan jo komme og gjøre det han vil. Vi har en 

kontrakt men vi har jo sett at den ikke er verdt noe, de kan bare rive den i stykker og si «jeg 

driter i den, vi gjør noe annet», det er jo sånn det er. Man er egentlig prisgitt ambassadøren 

man har. 

Lokalt ansatt  

 

Den lokalt ansatte opplever å være underlagt ambassadøren uten agens i situasjonen. Ved å 

nevne at ikke en gang arbeidskontrakten deres forblir upåvirket av et ambassadørskifte, 

understreker informanten hvor mye ambassadørene faktisk kan endre. En arbeidskontrakt 

representerer vanligvis en satt avtale mellom to parter som regulerer arbeidsforholdet. Ved å 

fortelle at ikke en gang denne forblir uendret, forklarer informanten i hvilken grad hun 

opplever at diplomatene personaliserer. En diplomat underbygger videre at forholdet mellom 

diplomat og lokalt ansatt kan tolkes som personbasert: «Det er ikke retningslinjer for det, nei, 

det er det ikke. Det er forutsatt at du har vanlig sunn oppførsel og folkeskikk.»  

Både Moss Kanters informant og min, forteller hvordan de venter på at de nye lederne 

skal se dem og dra nytte av den kunnskapen de besitter. De opplever tilsynelatende at de må 

vente på at lederne blir klare til å håndtere deres kompetanse. De forteller at de ignoreres til 

lederen får kontroll over sin egen stilling. Begge opplever en frustrasjon over denne 

situasjonen, men gjør ikke noe med det, de venter til lederne kommer seg på plass. Dette kan 

tolkes som at de tar hensyn til hierarkiet og den rollen de har som underordnet. På tross av at 

de faktisk besitter kunnskap som kunne utfordret lederens beslutning om endring, så venter 
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de til lederne er klare for dem. De lokalt ansatte tar hensyn til sin rolle som underordnet, fordi 

de ikke tjener på å motsette seg hierarkiet. Ved å være lojale til hierarkiet aksepterer de 

diplomatenes formelle autoritet og fremstår passive. Enda et sitat viser hvordan en lokalt 

ansatt aksepterer diplomatenes formelle autoritet og er lojal til hierarkiet:  

 

Instrukser er også litt sånn… du har skrevet en note som har fungert for fire ambassadører og 

så kommer det en og sier at den ikke skal ha det sånn. Greit! Si fra så forandrer jeg det. Ikke 

sant, det som er bra for den ene er ikke like bra for den andre.  

Lokalt ansatt  

 

Sitatet illustrerer at den lokalt ansatte godtar at diplomatene endrer på rutiner om de ønsker 

det. Dette er et tydelig uttrykk for loyalty. En rutine er bare en rutine til det kommer en 

diplomat som ønsker å endre det. Igjen er en mulig forklaring på hvorfor de gjør som fortalt 

at de ikke opplever å ha noe alternativ, de gir lederne mulighet til å bruke autoritet og dermed 

makt. Det ser ut til at de lokalt ansatte opplever at stadig endring er innenfor 

aksepteringssonen deres (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s. 178). Så lenge diplomatene holder 

seg innenfor denne sonen for aksept av maktbruk, vil de lokalt ansatte oppfatte ordrer og 

retningslinjer som legitime. Den lokalt ansatte gir altså autoriteten til diplomaten fordi hun 

fortsatt opplever at hun tjener på relasjonen (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s. 178).  

 

5.3.4 Aktiv lojalitet  

En annen tolkning av deres passive lojalitet er imidlertid å tolke det som et bevisst og aktivt 

valg for å kunne sosialisere lederne uten konfrontasjon eller konflikt. En lokalt ansatt viser 

hvordan lojaliteten ikke nødvendigvis trenger å tolkes som en passivitet i relasjon til sine nye 

ledere, slik Moss Kanter argumenterer for, men en aktiv mekanisme for sosialisering: 

 

Man må ha respekt for mennesker som absolutt vet mer om en ting enn deg selv. 

Virkeligheten er ikke bare teori. Det er jo det man gjør her, sitter å rydder opp i andres 

blemmer. Hele tiden. Så man lærer jo å bli diplomat bare ved å være her. Men de [lederne på 

ambassaden] tilegner seg jo noe lokalkunnskap etter hvert.  

Lokalt ansatt  

 
Det virker som den lokalt ansatte opplever at diplomatene ikke hører på henne, ettersom hun 

påpeker at man burde ha respekt for dem som vet mest. Dette mener hun leder til at hun må 

gjøre diplomatenes arbeid for dem. Det er interessant hvordan hun tilsynelatende ikke 

forklarer diplomatene hvordan de burde arbeide, men forteller om hvordan mye arbeid må 

gjøres på nytt når diplomatene mislykkes i å håndtere konteksten de handler innenfor. En 

mulig tolkning av denne oppførselen er at det er en bevisst mekanisme. Ettersom hun i kraft 
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av hierarkiet er vant til ikke å bli hørt, er en løsning å forholde seg passiv og lojal. Slik får 

hun videre vist at diplomatene er avhengige av henne. Spesielt når diplomatene trosser henne 

blir hennes raison d’être i organisasjonen tydelig – å rydde opp etter diplomater som ikke 

skjønner organisasjonskulturen og konteksten. Denne tolkningen fremstiller den lokalt 

ansattes handling som aktiv, fremfor en passiv håpløshet. Dette gjør det videre mer rasjonelt 

hvordan de tilsynelatende forholder seg likegyldig til at diplomatenes feiltrinn ser ut til å bety 

ekstraarbeid for dem. At de store sanksjonene uteblir når diplomatene likevel trosser dem og 

igangsetter de endringene de selv ønsker, forklares her med at de slik får vist sin 

institusjonelle erfaring når de må rydde opp.  

 

5.3.5 Å gjøre som fortalt  

En tredje reaksjon fra de lokalt ansattes repertoar av reaksjoner på endringsønsker fra 

ledelsen var å gjøre som fortalt, uansett: 

 

Av og til får du diplomater som våkner om morgenen og bestemmer seg for å gjøre det 

annerledes, og andre ganger vet jeg at jeg kaster en bommerang og at den kommer til å smelle 

tilbake. Men, hvis de vil ha det sånn, - det er de som har ansvar, det er de som undertegner, så 

de får gjøre som de vil. 

Lokalt ansatt 

 

Den lokalt ansatte bruker metaforen «å kaste en boomerang» for å fortelle hvordan hun gjør 

som fortalt, selv om hun vet den vil smelle tilbake igjen med konsekvenser for ambassadens 

arbeid. Ettersom det er diplomatene som har ansvaret får de gjøre som de vil. I tråd med 

poenget over er også her en mulig tolkning på passiviteten at hun ikke opplever å bli hørt om 

hun sier ifra. Dermed er muligheten for voice utelukket. Ettersom de lokalt ansatte opplever å 

være underlegne i organisasjonen, benytter de seg av regler og rutiner som eneste 

maktmiddel (Moss Kanter, 1993 s. 192). Ved å følge regler og ordre slavisk er hun garantert 

støtte fra ledelsen uansett utfall, ettersom det var dem som igangsatte endringen. En annen 

lokalt ansatt forteller om hvordan hun opplever skyld fordeles nedover i systemet og viser 

hvordan det er rasjonelt å forholde seg til ordre: 
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Om det er noe arrangement eller noe så kan diplomatene tråkke på folk for at ambassadøren 

skal være fornøyd. Men sånn er UD-systemet. Om vi får gjester, om det kommer ministere 

eller noe, så er det viktigste er at de er fornøyd med besøket. Resten kan være det samme. Det 

er ganske interessant. Fordi hvis ikke de er fornøyd, så er det ambassadørens skyld, og for 

ham er det jo vår skyld. Altså, det er alltid sånn når det kommer noen på besøk at luften er 

helt elektrisk! Og så går det alltid bra. Og så er de fornøyde.  

Lokalt ansatt 

 

Fortellingen viser at det kan oppleves tryggest å holde seg til ordre i tilfelle noe går galt. Da 

vil det aldri egentlig være de underordnedes feil, ettersom de bare fulgte ordre.  

Det er interessant hvordan den lokalt ansatte som kaster boomerangen tilsynelatende 

ikke forholder seg til at dette kan få konsekvenser for organisasjonen. Det er ikke hennes 

ansvar, ikke hennes problem. I integreringsperspektivet er felles mål for organisasjonen 

viktig og fordret en bevissthet rundt eget arbeid, i forhold til målet. Jeg mener dette utsagnet 

kan illustrere hvordan den lokalt ansatte ikke opplever å være del av et fellesskap mot et 

samlet mål. Hun gjør som fortalt uansett, selv om dette kan skape problemer i etterkant, og 

kan på et vis sies å være fremmedgjort fra ambassadens virke (Hughes m.fl., 2003 s. 54). 

Dette gjelder også den forrige lokalt ansatte som tilsynelatende heller rydder opp etter 

diplomatene enn å fortelle dem om konsekvensene på forhånd. Robert Merton (1957) beskrev 

dette som en «byråkratisk personlighet» (Moss Kanter, 1993 s. 192). Når alt styres av regler 

og rutiner reduseres de ansattes autonomi i organisasjonen, samt mulighet til å påvirke og 

deres opplevelse av beslutsomhet. En lokalt ansatt snakker om dette i forrige kapittel når hun 

forteller at diplomater tror lokalt ansatte er best på å sitte ved sentralbordet. Hun impliserer at 

diplomatene ikke vet hva de egentlig er gode for og føler seg uviktig i organisasjonen (Moss 

Kanter, 1993 s. 194). En annen lokalt ansatt ønsket over å bli verdsatt som noe «mer enn en 

kategori». Dette fører i sin tur til at man vokter sitt området mot andre som prøver å involvere 

seg på deres området, ettersom man opplever å være den eneste eksperten på området (Moss 

Kanter, 1993). Dette ble synlig i avsnittet om «faglig uenighet» hvor den lokalt ansatte 

påpekte at hun faktisk vet ting best. Dette kan føre til sub-optimalisering fordi man bare 

fokuserer på sitt området og ikke bryr seg om det felles målet, slik informanten over viser. 

Med mindre det får konsekvenser for den lokalt ansatte selv, i form av skyld eller at hennes 

området forstyrres, vil den lokalt ansatte være tilbøyelig til å ikke si ifra når et forslag fra 

ledelsen ansees som uhendig. Diplomatene får ta støyten.   
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5.3.6 «Dette skal også gå over» - tilsynelatende lojalitet 

Akkurat som diplomatene grunnet sin midlertidige lederstilling kan benytte seg av endring 

for å sikre sin maktposisjon i hierarkiet, kan de lokalt ansatte samtidig benytte seg av deres 

midlertidighet for å sikre kontinuitet, og dermed sin maktposisjon. Jeg mener en plausibel 

forklaring på hvorfor de lokalt ansatte inntar en svært passiv holdning i relasjon til 

diplomatene er kilden til makt som finnes i denne passiviteten. Ettersom diplomatene er 

midlertidige trenger de lokalt ansatte sjeldent å aktivt motsette seg diplomatenes formelle 

autoritet. De kan opptre tilsynelatende lojalt ved å akseptere ordre, men velge å ikke alltid 

følge opp:  

 

Jeg har bare begynt å si «ja, ja» jeg nå, for jeg vet at siden de nevner så mange ting, så 

glemmer de det igjen med en gang. Så jeg sier sånn «ja, ja, kanskje det var en god ide, ja, ja», 

sånn bare dilter med liksom. Og så gjør jeg som jeg pleier liksom. Hadde de sagt noe så hadde 

jeg latt som «oi, det glemte jeg!».  

Lokalt ansatt  

 

Ettersom det kan være vanskelig å følge opp at arbeid gjennomføres, at det faktisk blir satt ut 

i live, ligger det makt i det tidsrommet mellom en ordre og utførelse av ordren (Mintzberg, 

1983). Sitatet illustrerer dette. Den lokalt ansatte forteller at hun i det lengste prøver å arbeide 

slik hun pleier, og har en plan om å late som at hun har glemt endringen hvis noen spør. For 

diplomatene oppleves hun som en lojal ansatt som tilpasser seg deres arbeidsmåter og rutiner. 

Slik slipper hun unna endring, uten konfrontasjon. Dette var en bevisst handling fra flere 

lokalt ansatte for å slippe innblanding fra diplomatene og slik kunne holde på kontinuitet i 

eget arbeid. BOHICA – Bend Over Here It Comes Again – er en vanlig reaksjon på endring 

og beskrives i litteraturen som en relativt mild form for motstand mot forandringer (Jacobsen, 

2012 s. 131). Denne typen motstand er mulig fordi ledelsen som setter i gang endringen, er 

avhengige av at andre følger opp den praktiske iverksettelsen (Jacobsen, 2012 s. 131) Dette 

er en mild form for motstand, men grunnet særpreget ved organisasjonskulturen på 

ambassaden – den midlertidige ledelsen og de faste underordnede – er det en svært effektiv 

mekanisme. Det er ofte vanskelig å slå klart objektivt fast om endring har skjedd, ettersom 

den lokalt ansatte har mer informasjon om prosessen enn diplomatene som leder endringen 

(Jacobsen, 2012 s. 131). De lokalt ansatte har muligheten til å si de har endret på noe, men i 

realiteten fortsette som før. Flere sa lignende ting som «De merker det ikke, de skal bare 

videre», og illustrerer hvordan denne tilsynelatende lojaliteten fremstår som en svært 

fungerende motstand mot endring. Endring tar som poengtert tid, og når diplomatene er på 
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stasjonen en begrenset periode, kan de lokalt ansatte faktisk klare å stå imot 

endringsprosesser med denne mekanismen. Dette selv om diplomatene var klar over 

situasjonen:  

 

En mekanisme kan være utsettelse. Lederen sier «Jeg vil ha det på en sånn måte, kan vi 

begynne å gjøre det sånn?» og den lokalt ansatte sier «Ja, jeg skal bare få unna litt av den 

haugen som er her så kan vi begynne å gjøre det etterpå». Og når lederen da kommer tilbake 

og sier «Hvordan går det med…?» «Jo, vi skal gjøre det, men….» Ikke sant? De håper er at 

man ikke har gått så langt inn i endringen av ny kurs før lederen må begynne å tenke på den 

neste jobben. De er mentalt litt mindre interessert i endring.  

Diplomat  

 

Her forteller diplomaten om den samme reaksjonen på endring, noe som illustrerer at 

diplomatene er klar over at dette skjer. Likevel er dette en vanskelig mekanisme å gjøre noe 

med. Diplomatene kan iverksette endring, men er helt avhengige av at de lokalt ansatte 

utfører endringen. Med midlertidig ledelse trenger ikke denne motstanden å føre til konflikter 

eller konfrontasjoner i det hele tatt. De lokalt ansatte ser ut til å ha erfart at diplomatene har 

så liten tid på ambassaden at de klarer å «stå imot» endringsdugnader ved å opptre lojalt. Ved 

å gi uttrykk for en passiv og føyelig holdning til forandring forblir organisasjonskulturen 

relativt uendret ved hver nye diplomatgruppe. De lokalt ansatte sier at de endrer, men ved 

hjelp av tid forblir mye uendret. Diplomatenes midlertidighet fordrer at de igangsetter 

endringer fort, men midlertidigheten gjør samtidig at de lokalt ansatte klarer å stå imot. 

Dermed ser det ut til at ledelsen personaliserer, mens prosessen kanskje heller beskrives best 

som en integrasjonsprosess.  

 

 

5.4 Oppsummering – personalisering eller sosialisering? 

Grunnet de dominerende fortellingene i organisasjonen om en aktiv diplomat og en passiv 

lokalt ansatt fremstår organisasjonen som svært personalisert av ledelsen. Likevel mener jeg 

organisasjonskulturen endres mindre enn antatt mellom hver ledelse, hovedsakelig fordi 

ledelsen er midlertidig. Diplomatene benytter sin formelle autoritet, og dermed sin posisjon, i 

systemet for å igangsette endringsprosesser, ettersom dette er deres beste maktmiddel. En 

mulig forklaring på denne noe autoritære lederstilen – som står i sterk kontrast til den 

forfektede egalitære verdien vi så i forrige kapittel – er at det midlertidige lederskapet gjør 

det svært vanskelig å rekke og sikre psykologiske kontrakter. De kan heller ikke spille på 
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historier og andre felles erfaringer – som tidligere forskning har vist å være effektive midler – 

for å skape en karismatisk leder som blir hørt.  

 Også de lokalt ansatte benytter seg av systemet for å kunne jobbe slik de ønsker. Ved 

å ta rollen som underordnet fremstår de svært passive, som en binær opposisjon til den aktive 

diplomat som endrer. Likevel sikrer de egne interesser ved å være lojale til hierarkiet og 

godta endring. Dette gjør de gjennom å benytte seg av diplomatenes begrensede tid på 

ambassaden, og «venter ut» diplomatenes endringsønsker uten konfrontasjon.  

Selv om det kan virke som det er hyppig kulturell endring – både ut i fra fortellingene 

om den aktive diplomat og den passive lokalt ansatte – mener jeg å kunne konkludere med at 

midlertidig diplomatisk ledelse på ambassaden ikke fører til noen ny «tingenes tilstand». 

Dette er som Macchiavelli skrev tilsynelatende svært vanskelig å utrette. Hovedfunnet i dette 

kapittelet er dermed at selv om midlertidigheten gjør det svært sannsynlig at diplomatene 

igangsetter endringer for å kunne definere hva som er den riktige måten å arbeide på og 

opprettholde sin posisjon som makthaver i hierarkiet, benytter de lokalt ansatte seg også av 

hierarkiet ved å handle lojalt i mangel på andre reaksjonsmuligheter og stabiliserer slik 

organisasjonskulturen ved hjelp av diplomatenes midlertidighet.  

  Ettersom de lokalt ansatte har makt i sin institusjonelle erfaring ønsker diplomatene å 

igangsette endringer for å sikre sin maktposisjon i hierarkiet. De lokalt ansatte står i mot dette 

endringsønsket av samme årsak, deres maktposisjon hviler på erfaring 
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6 Hvordan påvirker midlertidig ledelse en 

organisasjonskultur? 
 

Denne undersøkelsen presenterer et sosiologisk og empirisk bidrag om et tema som er svært 

lite studert. I oppgaven har jeg sett nærmere på hvordan midlertidig ledelse påvirker en 

organisasjonskultur. Hensikten har vært å undersøke om organisasjonen, tross en systematisk 

gjennomtrekk av ledere, kunne tolkes som én organisasjonskultur og om denne 

organisasjonskulturen ble endret ved hver nye ledelse. For å kunne svare på dette har jeg 

intervjuet 16 ansatte ved en ambassade hvor diplomatene er midlertidige ledere og de 

underordnede er fast ansatte. Jeg baserer også funnene på fem ukers deltakende observasjon 

ved den samme ambassaden.  

 

Integrert, differensiert eller fragmentert?  

Det første sentrale funnet i denne studien er hvordan ambassadens organisasjonskultur 

fremstår delt og preget av to binære opposisjoner. De ansatte kategoriserer seg selv som en 

gruppe diplomater og en gruppe lokalt ansatte. Denne dikotomiske inndelingen skiller 

diplomatene med høy status fra de lokalt ansatte med lav status i et svært tilstedeværende 

hierarki. Det er et tydelig skille mellom hvem som er leder og hvem som er underordnet, noe 

som svekker Lysgaards påstand om at kontoret ikke kan være like delt som fabrikken 

(Lysgaard, 2010). Det argumenteres for at dette hierarkiet og inndelingen mellom de to 

gruppene ansatte kan tolkes som en konsekvens av det midlertidige lederskapet. Dette 

samsvarer med tidligere forskning som viser hvordan det tar tid å etablere en integrerende 

kultur, sannsynligvis lenger tid enn det diplomatene er utstasjonert på stasjonen (Jacobsen, 

2012). Dette fører til at diplomatene og de lokalt ansatte kan tolkes som deltakere av to ulike 

kulturer, i samme organisasjon. Funnet om en dikotomisk inndeling av ansatte hvor en 

gruppe har mye høyere status enn den andre, støtter Neumanns og Leiras påstand om hvordan 

diplomatiet fortsatt preges av en aristokratisk kultur, med et svært tilstedeværende hierarki 

(Neumann & Leira, 2005). Jeg mener liten tid til å etablere en felles kultur og diplomatiets 

aristokratiske arv bør kombineres for å forstå hvorfor kulturen er så delt på ambassaden. Som 

følge av det midlertidige lederskapet har de ansatte liten tid til å enes om en felles kultur eller 

etablere psykologiske kontrakter, noe som videre kan forklare hvorfor de ansatte forholder 

seg til gitte roller i «systemet». Den ambivalensen ansatte – både diplomater og lokalt ansatte 
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– uttrykker ved å ønske en egalitær kultur, men likevel opplever forskjeller, kan komme av 

mangel på tid til å etablere andre roller enn de som finnes tilgjengelige i kulturen. Dette gjør 

videre at de lokalt ansatte slipper at hver nye ledelse betyr at deltakernes relasjoner må 

forhandles om og etableres. En lokalt ansatt fortalte at det første den nåværende 

ambassadøren hadde gjort ved tiltredelse var å fortelle at hun kunne tiltale ham med fornavn. 

En slik fortelling bekrefter den aristokratiske kulturen, men også at den muligens står for fall. 

Funnet om den dikotomiske inndelingen av ansatte gir videre støtte til påstanden om at 

diplomatiet i større grad identifiserer seg med en internasjonal diplomatisk – eller 

aristokratisk kultur, heller enn den norske.  

 

Kulturell endring eller kulturell stabilitet?  

Ettersom kulturen på ambassaden tolkes som svakt integrerende for de to gruppene ansatte, 

var min antagelse at kulturen ville være relativt lett å endre ved diplomatskifter, slik tidligere 

forskning viser (Cohen & Levinthal 1990, Kotter & Heskett 1990, Meyerson & Martin 1987 i 

Jacobsen, 2012). Forskning viser også at nye ledere vil igangsette endringer (Haaland & 

Dale, 2005; Jacobsen, 2012). Det andre hovedfunnet i denne oppgaven skiller seg fra 

tidligere forskning, ettersom jeg finner at det midlertidige lederskapet ser ut til å gjøre det 

vanskelig med kulturell endring. Den første forklaringen på dette funnet er at de lokalt 

ansatte, i kraft av å være fast ansatte, har en sterk kultur i relasjon til den midlertidige 

ledelsen. Det midlertidige lederskapet gjør det vanskelig å skape en felles kultur, noe som ser 

ut til å skape en svært stabil gruppe med lokalt ansatte i relasjon til den ustabile 

diplomatgruppen. Innledningsvis hevdet jeg at denne oppgaven kanskje kunne sees i lys av 

Mathiesens (1965) studie av innsatte i fengsel, ettersom han fant at de innsattes 

midlertidighet gjorde det vanskelig å skape et fellesskap. I denne oppgaven finner jeg ikke at 

diplomatene som midlertidige har en svak kultur seg i mellom, men – som Mathiesen – at de 

fast ansatte, her de lokalt ansatte, har en sterk kultur i relasjon til diplomatene. En svært 

integrerende kultur innad i den lokalt ansatte gruppen gjør det vanskelig å innføre endringer 

på ambassaden, ettersom endring kan oppleves som en trussel for deres eksistensgrunnlag.  

En kritikk av forskning gjort med dikotomiske binære opposisjoner, er at de 

underordnede ofte forstås med utgangspunkt i gruppen med høyest status (Martin, 1992). Jeg 

ønsket å tilnærme meg de lokalt ansatte som en aktiv gruppe, selv om de fremstilte seg selv 

som underlegne i hierarkiet. Dette mener jeg ledet til et tredje funn. En mulig tolkning av de 

lokales passivitet er at de bare tilsynelatende er lojale: de benytter seg av sin rolle som 

underordnet i hierarkiet og gir uttrykk for at de iverksetter endring, selv om dette ikke alltid 
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ser ut til å være tilfelle. Å vente på at endring skal gå over er som poengtert en mild form for 

motstand. Men ved å tolke denne mekanismen i lys av diplomatenes midlertidighet kan den 

sees som en aktiv og effektiv motstand. Ved å tolke deres passive holdning til kulturell 

endring som en aktiv motstand, mener jeg å ha funnet én mulig forklaring på hvorfor 

organisasjonskulturen kan tenkes å forbli relativt stabil, tross dominerende fortellinger om 

den aktive diplomat og den passive lokalt ansatte i en konstant endringsdugnad.  

Med utgangspunkt i studiens datamateriale ser det ut til at midlertidig ledelse fører til 

relativt lite kulturell endring. Samtidig er det nødvendig å påpeke at jeg ikke har belegg for å 

si om endring faktisk skjer eller ikke, men diplomatene og de lokalt ansattes fortellinger kan 

gi en indikasjon på deres holdninger til og opplevelser av kulturell endring.  

Grunnet sin midlertidige posisjon som leder er diplomatenes største maktkilde formell 

autoritet. Men på bakgrunn av strukturelle utfordringer og diplomatenes midlertidighet har de 

lokalt ansatte opparbeidet seg en svært effektiv mekanisme for å håndtere denne autoriteten, 

uten konfrontasjon. Dette fører til det jeg har kalt midlertidighetens paradoks: det 

midlertidige diplomatiske lederskapet er både avhengig av den sterke kulturen til de lokalt 

ansatte, samtidig som det blir deres byrde. Det midlertidige lederskapet kan være en mulig 

forklaring på hvordan de to gruppene forblir to binære opposisjoner i et tydelig hierarki hvor 

diplomatene har formell autoritet, samtidig som midlertidigheten også er forklaringen på de 

underordnedes mulighet for motmakt. Hovedfunnet er dermed at selv om midlertidig 

diplomatiske lederskap skaper gjennomtrekk og en tilsynelatende ustabil organisasjonskultur, 

er det samtidig diplomatenes midlertidighet som gjør at de lokalt ansatte kan stabilisere 

organisasjonskulturen og stå imot endring slik de gjør. Dermed konkluderes det med at det 

verken er den lokale gruppen som sosialiserer diplomatene eller diplomatene som 

personaliserer organisasjonen, men at det foregår en integrasjonsprosess hvor begge grupper 

er med å forme kulturen. Ut i fra informantenes opplevelser av kulturell endring ser det ut til 

at organisasjonskulturen forblir relativt stabil, tross høy turnover av ledere.  

De dominerende fortellingene om den aktive diplomaten og den passive lokalt ansatte 

går igjen gjennom hele denne oppgaven. De blir først synlige gjennom de ansattes 

stillingstitler, ettersom den ene gruppen er midlertidig og den andre er fast. Det er per se én 

aktiv gruppe som skal videre og er i stadig endring, og én gruppe som er på ambassaden i 

«evighetens perspektiv». Dikotomien aktiv versus passiv ser ut til å skape to ulike realiteter 

for de ansatte. De er én gruppe som kan endre og én gruppe som blir utsatt for stadige 

endringer. Moss Kanter fant at strukturene i organisasjonen former tankene de ansatte har om 

sine muligheter (1993). Hierarkiet på ambassaden kan forklare denne opplevelsen de ansatte 
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har av en aktiv ledergruppe med diplomater og en passiv gruppe underordnede lokalt ansatte. 

En av diplomatene beskrev forskjellen mellom passiv lokalt ansatt og aktiv diplomat slik: 

«jobber du for å leve eller lever du for å jobbe?».  Jeg har med denne oppgaven vist at den 

«passive gruppen» som jobber fordi de «må», også er en aktiv aktør i organisasjonskulturen.  
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6.1 Veien videre  

Denne studien er basert på datamaterialet fra 16 intervjuer og deltakende observasjon. Et slikt 

ikke-representativt utvalg, gjør at funnene hverken har statistisk overføringsverdi eller kan 

generaliseres. Basert på tendenser i mitt materiale kan jeg likevel gi forslag til interessant 

videre forskning. Min største oppfordring vil være å studere en ambassade før og etter et 

diplomatisk skifte. Mine funn peker mot at midlertidige ledere ikke fører til en stor kulturell 

endring, ettersom de lokalt ansattes stabilitet i organisasjonen – kombinert med diplomatenes 

midlertidighet – gjør at de parerer endringsforsøk fra diplomatene. Jeg kan likevel ikke 

stadfeste om endring faktisk skjer eller ikke. Dette er en prosess som går over tid og fordrer et 

annet datamateriale. Ved å undersøke en ambassade over lengre tid og på ulike tidspunkt, kan 

det undersøkes om kulturell endring grunnet midlertidig lederskap forekommer eller ikke. 

Samtidig kan andre konsekvenser av midlertidig lederskap som jeg ikke har oppdaget 

synliggjøres.       

Et annet forslag til videre forskning vil være utvide utvalget, slik at en kan undersøke 

kjønnsforskjeller uten fare for å røpe informantenes identitet. Jeg tror det vil være spesielt 

interessant å undersøke kvinnelige diplomaters rolle som ledere, i et system hvor de fleste er 

vant til at diplomater og spesielt ambassadører, er eldre menn. Mine funn indikerer at det er 

kjønnsforskjeller knyttet til hvordan en kvinnelig og mannlig diplomat burde opptre.  

Et tredje forslag er å studere kulturelle forskjeller. For eksempel fortalte en av 

diplomatene på ambassaden at det var stor forskjell fra stasjon til stasjon, med tanke på 

kulturelle utfordringer. Han fortalte at det var mindre kulturforskjeller mellom diplomat og 

lokalt ansatt på ambassaden jeg har undersøkt i denne oppgaven, enn en tidligere stasjonering 

i Afrika. Dette indikerer at kulturelle forskjeller også ville vært interessant, med tanke på å 

forstå en ambassades organisasjonskultur bedre. Ved å undersøke flere ambassader kan man 

sammenligne dem for å undersøke likheter og forskjeller. En utfordring vil stadig være 

anonymitet, men dette kan sikres ved å for eksempel undersøke tre ambassader fra ulike 

verdensdeler.   

 



 83 

 



 84 

Litteraturliste 

Alvesson, Mats. (2013). Understanding Organizational Culture (2nd utg.). London: Sage 

Publications Ltd. 

Bang, Henning. (1992). Organisasjonskultur (2 utg.). Otta: Engers Boktrykkeri A/S. 

Bang, Henning. (2011). Organisasjonskultur. Oslo: Universitetsforlaget AS. 

Bang, Henning. (2013). Organisasjonskultur: En begrepsavklaring. Tidsskrift for Norsk 

Psykologforening, 50(4), 326-336.  

Barker, V.L, & Duhaime, I.M. (1997). Strategic Change in the Turnaround Process: 

Theory and Empirical Evidence. Strategic Managment Journal, 18, 13-38.  

Becker, Howard. (1970). Sociological Work - Method and Substance. Chicago Alan Lane 

The Penguin Press. 

Brekke, Jan Paul. (2002). Samtalekulturen i diplomatiet. Tidsskrift for 

samfunnsforskning(43).  

Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory (2 utg.). Wachington DC: Sage. 

Deal, T.E, & Kennedy, A.A. (1982). Corporate Cultures: Addison-Wesley. 

Emerson, Robert M., Fretz, Rachel I., & Shaw, Linda L. (2011). Writing Ethnographic 

Fieldnotes (2 utg.): The University of Chicago Press. 

Engelstad, Fredrik. (2009). Culture and Power The SAGE Handbook of Power (s. 211-

238): Sage. 

Engelstad, Fredrik. (2010). Rom med utsikt. Om å studere samfunnets toppsjikt. I Karin 

Widerberg, Dag Album & Marianne Nordli Hansen (Red.), Metodene våre. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Engelstad, Fredrik, Jørgen Svalund, Inger Marie Hagen, & Storvik, Aagoth Elise. (2003). 

Makt og demokrati i arbeidslivet Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. 



 85 

Eriksen, Thomas Hylland. (1993). Små steder - store spørsmål. Innføring i 

sosialantropologi. Oslo: Universitetsforlaget. 

Fangen, Katrine. (2010). Deltakende observasjon (2 utg.): Fagbokforlaget. 

Frønes, Ivar. (2001). Handling, kultur og mening. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & 

Bjørke AS. 

Frønes, Ivar. (2005). Tegn, tekst og samfunn. Oslo: Abstrakt forlag AS. 

Given, Lisa M. (2008). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods (Vol. 2): 

SAGE Publications. 

Gobo, Giampietro. (2008). Doing ethnography: SAGE. 

Goffman, E. (1992). Vårt rollespill til daglig. Oslo: Pax. 

Gordon, S.S, Stewart, W.H jr., Sweo, R, & Luker, W.A. (2000). Convergence Versus 

Strategic Reorientation: The Antecendents of Fast-paced Organizational Change. 

Journal of Managment, 26, 911-954.  

Griswold, Wendy. (1987). A methodological framework for the sociology of culture. 

Sociological Methodology, 17, 1-35.  

Griswold, Wendy. (2013). Cultures and Societies In A Changing World (Fjerde utg.): Sage. 

Hirschman, Albert O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty. Harvard College. 

Hofstede, G, G.J Hofstede, & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of 

The Mind. New York McGraw-Hill. 

Hughes, John A., Wes Sharrock, & Peter J. Martin. (2003). Understanding Classical 

Sociology (Andre utg.): SAGE. 

Hvinden, Bjørn. (1986). Kolleger imellom, arbeidskulturen i servicebedriften. oslo: 

Universitetsforlaget AS. 

Haaland, Frode Hübertz, & Dale, Frode. (2005). På randen av ledelse. Oslo: Gyldendal 

Norsk Forlag AS. 



 86 

Jacobsen, Dag Ingvar. (2007). Politikk og administrasjon på lokalt nivå - den lokale 

administrasjonens politiske makt. (Doctor Philosophiae), Universitetet i Tromsø, 

Tromsø.    

Jacobsen, Dag Ingvar. (2012). Organisasjonsendringer og endringsledelse Bergen: 

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS  

Jacobsen, Dag Ingvar, & Thorsvik, Jan. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer: 

Fagbokforlaget. 

Kvale, Steinar, & Brinkmann, Svend. (2009). Det kvalitative forskningsintervju (2. utg.). 

Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Larsen, Håkon. (2013). Den nye kultursosiologien. Oslo: Universitetsforlaget  

Lysgaard, Sverre. (2010). Arbeiderkollektivet (3 utg.). Oslo: Universitetsforlaget. 

Machiavelli, Niccolò. (1988). Fyrsten. Oslo: Aventura. 

Martin, Joanne. (1992). Cultures in Organizations, Three Perspectives. New York: Oxford 

University Press. 

Martin, Joanne. (2002). Organizational Culture. Mapping the Terrain: Thousand Oaks: 

Sage. 

Martinussen, Willy. (2004). Kultursosiologi. Oslo: Det Norske Samlaget. 

Mathiesen, Thomas. (1965). The Defences of the Weak. London: Tavistock Publications 

Limited. 

Merton, Robert. (1957). Bureaucratic Structure and Personality Social Theory and Social 

Structure. Glencoe, Illiniois: Free Press. 

Mintzberg, Henry. (1983). Power in and Around Organizations: Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall. 

Morgan, Gareth. (1988). Organisasjonsbilder. Oslo: Universitetsforlaget  



 87 

Moss Kanter, Rosabeth. (1993). Men and Women of the Corporation. New York: 

BasicBooks. 

NESH. (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og 

teologi. Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteer. 

Neumann, Iver B. (2001). Diskursens effekter: UD, diplomati og makt Mening, 

materialitet, makt. En innføring i diskursanalyse (s. 133-165): Fagbokforlaget. 

Neumann, Iver B. (2008a). Diplomats and Diplomacy: An Anthropological View. (PhD), 

Oslo.    

Neumann, Iver B. (2008b). Å være diplomat. Norsk antropologisk tidsskrift, 2(3).  

Neumann, Iver B. (2012). At Home With the Diplomats: Inside a European Foreign 

Ministry: Cornell University Press. 

Neumann, Iver B, & Leira, Halvard. (2005). Aktiv og avventende, Utenrikstjenestens liv 

1905-2005. Oslo: Pax Forlag A/S. 

Peters, T, J, & Waterman, R.H. (1982). In Search of Excellence. New York: Harper & Row. 

Rubin, I.S, & Rubin, H.J. (2005). Qualitative interviewing. The art of hearing data (2 utg.): 

Thousand Oaks. Sage. 

Schein, Edgar. (1968). Organizational Socialization and the Profession of Management. 

Schein, Edgar. (1991). The Role of the Founder in the Creation of Organizational Culture. 

I P. J Frost, L Moore, C Lundberg, M Louis & J Martin (Red.), Reframing 

Organizational Culture. Newbury Park: Sage. 

Schein, Edgar. (2004). Organizational Culture and Leadership. CA: Jossey-Bass. 

Schein, Edgar. (2010). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-

Bass. 

Silverman, David. (2010). Doing Qualitative Research. A Practical Handbook (3 utg.): 

SAGE. 



 88 

Spillman, Lyn. (2002). Cultural Sociology: Blackwell Publishers. 

Spradley, James. (2002). Asking descriptive questions. Qualitative approaches to criminal 

justice: perspectives form the field. London: Sage. 

Swidler, Ann. (1986). Culture in Action: Symbols and Strategies. American Sociological 

Review, 51, 273-286.  

Thagaard, Tove. (2009). Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode. 

Bergen: Fagbokforlaget. 

Thagaard, Tove. (2010). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode (3 

utg.). Bergen: Fagbokforlaget. 

Turner, V (1967). Betwix and Between, The Liminal Period in Rites de Passage. 

Turner, V (1969). Liminality and Communitas. I Michael Lambek (Red.), A Reader in the 

Anthropology of Religion (s. 326-339): Blackwell. 

Van Maanen, J. , & Schein, E. (1979). Toward a Theory of Organizational Socialization. I 

B. M Staw (Red.), Research in Organizational Behavior (Vol. 1): CN: JAI Press. 

Vike, Halvard, Lien, Marianne, & Lidén, Hilde. (2001). Likhetens paradokser. 

Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge: Universitetsforlaget. 

Virany, B, Tushman, M. L , & Romanelli, E. (1992). Executive Succession and 

Organization Outcomes in Turbulent Environments: An Organization Learning 

Approach. Organization Science, 3, 72-91.  

Wanous, John P. (1980). Organizational Entry: Recruitment, Selection, and Socialization 

of Newcomers. Michigan State University: Addison-Wesley Publishing Company. 

Williams, Raymond. (1958). Culture and Society. London: Chatto & Windus. 

 

Alle kilder som er brukt i denne oppgaven er oppgitt. 

Antall ord 33129 



 89 

 



 90 

7 Vedlegg  
Vedlegg 1: Intervjuguide  

 

o Hvor gammel er du? 

 

o Hvor lenge har du hatt stillingen? 

 

o Kan du fortelle meg hvordan det er å jobbe på stasjonen for deg? 

 

o Kan du beskrive din rolle på stasjonen? hva er din jobb?  

 

o Utdannelse. 

 

o Trives du i rollen din?  

 

o Gleder du deg til å gå på jobb? 

 

o Hvem rapporterer du til? 

 

o Føler du at du har frie tøyler til å forme ditt eget arbeid?  

 

 

o Hvordan er det å komme som ny? / Hvordan er det å få nye sjefer hvert fjerde år? 

 

o Er det her du er nå du vil være? 

 

o Det er nesten bare menn i ledelsen, og flest kvinnelige lokale. Hva tenker du om det?  

 

o Hvordan er kommunikasjonen her?  

 

o Hvis det oppstår problemer hvordan håndteres de?  
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o Hva er det beste med å reise rundt? Hva er det beste med midlertidig ledelse? 

 

o Er det noen på ambassaden du er nærmere tilknyttet enn andre?  

 

o Hva mener du er den største kilden til konflikt og usikkerhet her? Hvordan løser dere 

konflikter? 

 

o Er det etter din mening noen fellestrekk med personer som oppnår din type stilling? 

 

o Føler du deg hørt? 

 

o Hva er en ideell arbeidssituasjon her på ambassaden? 

 

Da jeg spurte om observasjoner jeg hadde gjort stilte jeg ofte spørsmålet slik: 

 

o Kan du fortelle meg om den situasjonen? 

o Hvordan opplevde du den situasjonen?  

o Hva tror du er årsaken til at det skjedde? 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv  
 

Universitetet i Oslo 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

Formål med prosjektet 

Som masterstudent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo 

jobber jeg med en oppgave som handler om arbeidsmiljø og interaksjon på arbeidsplasser 

preget av midlertidige ansettelsesformer. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan 

man arbeider sammen under tidsbegrensede arbeidsperioder.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Datainnsamlingen vil ta form av deltakende observasjon og intervju. Jeg vil så langt det lar 

seg gjøre arbeide som studentpraktikant og observere underveis. Det vil tas lydopptak av 

intervjuene jeg foretar, som senere transkriberes av undertegnede. Mine notater, lydopptak og 

transkribering slettes etter ferdigstilt oppgave.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet strengt konfidensielt. Det er kun meg og min 

hovedveileder som vil ha tilgang til personopplysninger. Jeg vil selv transkribere 

datamaterialet, og er underlagt taushetsplikt. Feltobservasjonene og intervjuene vil bli 

analysert og benyttet som datagrunnlag i vitenskapelige publikasjoner. All informasjon og 

uttalelser som forekommer i løpet av feltarbeidet vil i likhet med din person anonymiseres, 

også på en slik måte at du ikke kan identifiseres gjennom andre opplysninger.   

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.07.2015. Alle innsamlede opplysninger anonymiseres 

ved prosjektets slutt. Prosjektet veiledes av professor Anne Krogstad 

(anne.krogstad@sosgeo.uio.no).  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn så lenge studien pågår.  

Studien er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

Med vennlig hilsen 

Maria Klokkersund Snerte  

E-post: maria@snerte.com  
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